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Abstract 

The purpose for the survey was to clarify knowledge qualities in vocational 

ability; qualities which play an important role for teachers and students at 

the assessment of characteristic subjects in school. The methods which have 

been used are interviews with teachers as well as students, questionnaires 

and monitoring school documents. 

The main perspective has been culture historical that has contributed to 

relating knowledge qualities to concepts as vocational culture, vocational 

practice and vocational knowledge. 

The result is categorised in eight key qualifications and specific voca-

tional proficiencies. Teachers in my survey point out the following key 

qualifications as very important: independence, collaboration, communica-

tion, ability to solve problems, analytical skills, ability for planning, cus-

tomer interaction and development. 

The result also shows us that these key qualifications are of great value to 

the student and grant higher school reports. It applies especially in the cur-

rant culture of practice, which includes independence, ability to solve prob-

lems and to collaborate that is strongly emphasized. Nevertheless many stu-

dents revealed that they are not aware of the importance of key qualifica-

tions as analytical skills and how to solve problems. The conclusion is that 

teachers and students have much to win if they can get together and discuss 

the criteria in the assessment of characteristic subjects. Of course the teach-

ers' role in this discussion is undeniably very central since they should know 

what the basics are. 

 

Keywords: culture historical, analytical skills, customer oriented skills, cus-

tomer interaction, development, communication, Lpf 94:9, assessment, abil-

ity to solve problems, cooperation, independence, professional knowledge.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra kunskapskvaliteter i yr-

keskunnandet som har betydelse vid bedömning av karaktärsämnen för 

både lärare och elever. Undersökningsmetoderna har bestått av intervjuer 

med lärare och elever, elevenkäter och gymnasieskolans styrdokument.  

Det övergripande perspektivet har varit kulturhistoriskt med vars hjälp 

kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet relateras till begrepp som yrkeskultur, 

yrkespraxis och yrkeskunskap.  

Resultatet kategoriseras till åtta nyckelkvalifikationer och specifika yr-

keskunskaper. Nyckelkvalifikationerna som lärarna anger vara viktiga vid 

bedömning är: självständighet, samarbete, kommunikation, problemlös-

ningsförmåga, analysförmåga, planeringsförmåga, kundkontakt och ut-

veckling. 

Huvudresultatet visar att det är dessa nyckelkvalifikationer som ger mer-

värde för eleven i form av ett högre betyg. Det är framförallt den rådande 

yrkeskulturen, där självständighet och samarbetsförmåga ingår, som lyfts 

fram som betydelsefull vid bedömningen. Vidare spelar yrkeskunskapen, 

där elevens problemlösningsförmåga ingår, en avgörande roll i lärarens be-

dömning. Elevernas beskrivning av vad de själva tror har betydelse vid be-

dömning i karaktärsämnen visar att de inte har uppfattat att t.ex. analys- och 

problemlösningsförmåga är av vikt.  

Slutsatsen som kan dras är att eleverna och lärarna behöver föra en dia-

log om grunderna i bedömningen av karaktärsämnen. Bedömning av pre-

stationer i skolan förutsätter en dialog mellan lärare och elever om bedöm-

ningsgrunderna.  

Yrkesspecifika kunskaper, de grundläggande kunskaperna som behövs 

för ett godkänt betyg, tydliggörs väl av lärarna i studien och beskrivs med 

hjälp av dess egenskaper i studien.  

 

Nyckelord: analysförmåga, bedömning, betyg, betygskriterier, kommuni-

kation, kulturhistorisk, kundkontakt, kunskapsformer, kompetens, Lpf 94:9, 

nyckelkvalifikationer, planeringsförmåga, praktisk kunskap, problemlös-

ningsförmåga, samarbete, självständighet, specifika-yrkeskunskaper, ut-

veckling, yrkeskultur, yrkeskunskap, yrkespraxis.  
 

 



 

Förord 

Denna uppsats är ett resultat av en satsning på lärarnas kompetens-

utveckling som Stockholms Stad har tillsammans med Utbildningsförvalt-

ningen genomfört under åren 1999-2003. Satsningen resulterade i att Lärar-

högskolan i Stockholm med hjälp av professor Staffan Selander kunde anta 

tio doktorander till Forskarskolan i didaktik, i syfte att uppnå licentiatnivån 

på halvtid under fyra år. Den andra halvtiden arbetade lärarna på sina re-

spektive skolor. 

Jag var en av dem som fick möjligheten att förkovra mig och utvecklas 

tillsammans med de andra forskarstuderandena vid Forskarskolan i didaktik 

med inriktning ämnesdidaktik. Min uppsats kan räknas till den yrkesdidak-

tiska domänen.  

Utan mina respondenter, såväl lärare som deras elever inom HR-pro-

grammet, hade inte undersökningen kunnat genomföras varför jag tackar 

dem varmt för medverkan i mitt forskningsprojekt om bedömning. 

Under min studietid har människor i olika forskarskolor, såväl studenter 

som lärare, bidragit till uppkomsten av uppsatsen och dem vill jag rikta mitt 

tack till. Det är ändå alltid några speciella människor som man tänker på 

som med sina frågor och synpunkter fått mig att inte bara ta ett steg framåt i 

utvecklingen utan tre. De människor som jag här associerar med trestegs-

metaforen är forskarstuderanden Agneta Törnquist på LHS, PhD Lars Näs-

lund vid LHS och Docent Louise Yngström vid IT-Universitetet SU/KTH, 

vilka med sina kommentarer och synpunkter har gett mig värdefull hjälp på 

vägen. Ett tack också till Gull-Britt Larsson som har granskat det språkliga i 

min text. Tack också till lärarkollegan Anita Eklund som har granskat den 

engelskspråkiga sammanfattningen. 

Men framför allt vill jag rikta ett hjärtligt tack till min handledare Robert 

Höghielm, som med en varsam hand lett mig genom den krokiga vetenskap-

liga vägen där ofta ett antal fallgropar gömmer sig. Ett stort tack till den 

vetenskaplige ledaren Staffan Selander, som med fast hand har lett Fors-

karskolan och mig framåt mot nya insikter och erfarenheter.  

Till sist vill jag också tacka min familj för alla de uppoffringar de fått 

göra under min studietid. 

De brister och felaktigheter som kan finnas i texten tar jag själv fullt an-

svar för. 

 

 



 

Kapitel 1: Inledning och bakgrund 

 

Det var en varm och härlig vårdag. Några lärarkollegor hade samlats 

kring kaffebordet i skolan och pustade ut efter en arbetsam dag. De 

samtalade med varandra och njöt av en välförtjänt kopp kaffe. Just 

denna dag skulle flera av oss komma ihåg en längre tid framöver. 

Plötsligt blev vi avbrutna av en elev som med en tydligt krävande 

röst ställde frågan till en kollega, ”Du, varför fick jag bara betyget G 

i kursen varmkök”? Läraren som hade satt betyget fick börja argu-

mentera för sin betygsättning och klargöra sina motiv för betyget. 

Läraren argumenterade utifrån sina konkretiserade betygskriterier, 

vilka eleverna hade fått utdelade och dessutom klargjorda i början av 

kursen. Det var något speciellt med elevens reaktion. Han hade inte 

förstått innebörden av betygskriterierna. Han hade inte förstått vad 

som behövdes för betyget VG och MVG. Till sist erkänner läraren 

“Jag vet inte hur jag skall förklara kriterierna på ett bättre sätt, 

jag tycker att jag har gjort allt jag kan, och försökt vara tydlig i mitt 

budskap.” Vi fick alla en tankeställare. Hade vi tydliggjort våra krav 

tillräckligt väl så att eleverna kunde förstå kriterierna på ett korrekt 

sätt och utifrån det göra ett maximalt bra arbete eller saknades det 

något…? 

 

Jag reflekterade över händelsen och ställde mig frågan, vad är det lärarna 

bedömer och vad tror eleverna att det är lärarna bedömer? 

Händelsen lyfter upp några frågeställningar om bedömning och betygs-

sättning som för berättelsens aktörer, och för mig, verkar vara viktiga i be-

dömningssammanhanget. Diskussioner om bedömning i skolan förekommer 

oftare numera. Kravet på elevmedverkan vid bedömning är en av faktorerna 

som lärarna måste ta hänsyn till och detta ökar behovet av explicitgörandet 

av bedömningskriterierna. 

Två frågor ur beskrivningen ovan kan vara intressanta att undersöka. Vad 

är det för kunskapskvaliteter som lärarna bedömer och tycker är viktiga och 

vad tror eleverna att bedömningen grundar sig på i karaktärsämnen på Ho-

tell- och restaurangprogrammet (HR- programmet)? Utifrån dessa frågor 

torde kunskapskvaliteterna i yrkeskunnandet kunna tydliggöras. Frågorna 

kan ses som den förståelsebakgrund föreliggande arbete om bedömning och 

betygssättning arbetar utifrån. 



 

Bakgrund 

Här följer resultat ur rapporter och utvärderingar som handlar om gymna-

sieskolan. Utvärderingar och nationella kvalitetsgranskningar är genom-

förda av Skolverket. Det innebär att de är beställda av en myndighet vilket i 

forskningssammanhang räknas som mindre vetenskapligt men täcker ett 

behov av information. Med hjälp av rapporterna belyses bedömningsfrågor 

och betygsfrågor i skolan mellan åren 1994-2002. Ofta är det den bilden 

som rapporterna ger om skolan som presenteras för allmänheten. Samtidigt 

tydliggörs här nedan skälen till varför det är viktigt att bedömningen i gym-

nasieskolan undersöks.  

Rapporter 

I den senaste rapporten från Utbildningsförvaltningen Stockholms gymnasi-

eundersökning läsår 2001/2002 frågas gymnasieeleverna om vad som är 

viktigt för att skolan skall fungera bra. Det allra viktigaste för eleverna, 

drygt 60 procent, är att de får arbeta med sådant som är roligt och intressant 

samt att de får lära sig sådant de får användning för i framtiden. På tredje 

plats kommer frågan om rättvisa omdömen och betyg. Det är lite över 40 

procent av eleverna som anser att rättvisa betyg och omdömen är viktiga 

aspekter för en fungerande skola (a.a., s. 36 ff). 

I utvärderingen av HR-programmet, i Skolverkets Utvärdering av fem 

gymnasieskolor, visade det sig att de elever som började läsåret 1994/95 på 

Hotell- och restaurangprogrammet: 

 
[…] hade ett relativt sett högt medelbetyg i jämförelse med elever på övriga 

program med yrkesämnen. Endast de elever som togs in på Hantverks- re-

spektive Medieprogrammet hade ett högre medelbetyg från årskurs 9, övriga 

tio hade ett lägre (Skolverket, 1998, s.101). 

 

Citatet ger en bild av kunskapskvalitén hos de elever som söker till HR- 

programmet. I jämförelse med andra program har HR- programmet ett bra 

elevunderlag . Utvärderingen kan också läsas utifrån ett utvecklingsper-

spektiv: 

 
[…] hotell- och restaurangelevernas slutbetyg våren 1997 jämfört med öv-

riga program kan konstateras att endast fyra program (Energi-, Bygg-, For-

dons- och Industriprogrammet) hade ett lägre medelbetyg. Hotell- och re-

staurang elevernas medelbetyg hade således sjunkit under gymnasietiden i 

förhållande till medelbetygen för elever på flera andra program, trots att ele-

verna på HR- programmet hade relativt sett bättre antagningsbetyg.  

                                              
 Det innebär ett högt medelbetyg hos intagna elever. 



 

 

Citatet visar att betygsutvecklingen i förhållande till elevernas tidigare be-

tyg har sjunkit under utbildningen på HR-programmet. Undran över vad 

som är skälet till denna ”kvalitetsförändring” torde vara viktig ur bedöm-

ningssynpunkt.  

De sammanfattande rapporterna från Skolöverstyrelsen (SÖ;s rapportserie 

R 89:1, R 89:45) tar upp betygsättningen i gymnasieskolan som ett särskilt 

granskningsområde där betygsunderlag och betygens styrningseffekter re-

dovisas. I rapporten redovisas hur betygsföreskrifterna tillämpades, vilken 

information eleverna fick och relationen centrala prov - betyg. Resultatet av 

undersökningen visade att eleverna ofta saknade information om vilket un-

derlag betygen egentligen har. Eleverna utgick från att skriftliga prov var 

den dominerande grunden för betygssättning. 

I rapporten (1989:1 s. 79) beskrivs hur ämnet slöjd i grundskolan skiljer 

sig från andra ämnen vid bedömningen. Där förekommer inga skriftliga 

prov utan hela arbetsprocessen fram till färdig produkt betygssätts. Hela 

"målbilden" för undervisningen är aktuell vid bedömningen av ämnet slöjd. 

I ämnet bild har författarna i länsskolnämndens rapport (1988/89) dragit en 

slutsats: "Bild hör till de ämnen som otvetydigt skulle vinna på att slippa en 

summarisk betygssättning" (s.15). Även om rapporterna handlar om grund-

skolan har de en relevans i egenskap av praktiskt-estetiska ämnen med en 

tydlig praktisk inriktning.  

Kvalitetsgranskningar av skolan 

I kvalitetsgranskningen av grundskolan och gymnasieskolan i 20 kommuner 

redogörs för betygssättning och bedömning av kunskaper i skolan (Nation-

ella kvalitetsgranskningar 2000, Betygsättningen, rapp. nr. 190). HR- pro-

grammet var en av de inriktningar som ingick i granskningen. Syftet med 

granskningen var att ”beskriva, bedöma och värdera hur såväl skolhuvud-

männen som skolorna arbetar med de instrument för kvalitetssäkring som 

finns för betygssystemet” (sida 9). Arbetet inriktades mot till exempel prov-

användning, andra bedömningsformer, samarbete kring betygssättning och 

information i samband med betygssättning. I undersökningen studerades 

dels förutsättningar för betygssättningsprocesserna och dels resultaten av 

betygssättning. 

 
Granskningen har visat på betydande brister i ansvarsfördelningen i denna 

fråga. Det åligger i hög grad lärarna att utarbeta lokalt konkretiserade kurs-

planer och betygskriterier. Ofta sker detta arbete individuellt, utan samver-

kan med andra lärare. […] Samordningen behövs på ledningsnivå i detta av-

seende. Kompetensutveckling kopplad till utformning av kunskapsmål och 



 

kriteriernas funktion och utformning (och uppföljning) har även den före-

kommit i alltför blygsam omfattning. […] Följden är att det inte finns en 

samsyn i frågan om vilka krav som ställs för olika betygssteg. Vidare har 

eleverna beskrivit att det är frustrerande att inte få klart för sig vad som 

krävs för att erhålla ett betyg som eftersträvas, särskilt för de elever som inte 

kan nå målen […]. Resultatet av granskningen visar att det finns betydande 

brister vad gäller rättvis och likvärdig betygssättning (a.a., s. 173 ff). 

 

Citatet ovan bekräftar den inledande autentiska berättelsens aktualitet om 

bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Följande slutsats kan dras: 

lärarna och eleverna behöver veta och kunna mer om bedömning av kun-

skapskvaliteter.  

Relationen bedömning och lärande 

Vilka strategier bestämmer elevernas kunskapsinhämtande? Vad ligger till 

grund för lärarens planering och genomförande av undervisningen? Linde 

(1986) uttrycker utifrån lärarperspektiv problematiken kring påverkansfak-

torer så här: " […] kravet att sätta betyg inverkar både på lärares upplägg-

ning av arbetet och på lärares upplevelse av det". Kvale (1980) beskriver 

betygens biverkningar utifrån elevperspektivet med hjälp av två termer – 

betygsperspektivet och motperspektivet. Hos elever är det betygsperspek-

tivet som dominerar enligt honom. Bedömningen blir inte ett medel att nå 

kunskap utan kunskapen blir ett medel för att nå betygsmålet. 

I rapporten Granskningen av betygssättningen i gymnasieskolan 

(1988/89) skriver författarna att eleverna är kritiska mot förmedlingspeda-

gogik men ser det som mycket effektivt i en betygsdominerad arbetssituat-

ion. Vilket skulle kunna innebära att bedömning bestämmer elevernas ef-

fektivitet, mål och ambitionsnivå. 

Uljens diskuterar, i boken Didaktik (1997), ”… utvecklandet av didaktisk 

teori med undervisningsverkligheten som utgångspunkt” där han påpekar, 

utifrån ett lärarutbildningsdidaktiskt perspektiv, att det är inte enbart lärar-

nas planering av arbetet som bör uppmärksammas i undervisningsprocessen 

utan också evalueringsproblematiken. Han menar att evalueringsproblema-

tiken inte har fått den uppmärksamhet som den borde i didaktiska teorier, 

och han fortsätter: 

 
[…] så länge som t.ex. evalueringsproblematiken inte uppmärksammas i nå-

gon avgörande grad lyckas man inte gestalta den pedagogiska verkligheten 

på ett fullödigt sätt (min kursivering a.a., s.167). 



 

Mitt bidrag i frågan om bedömning 

Kunskapen om vad lärarna bedömer i karaktärsämnen torde hjälpa elever 

att bättre förstå bedömningsgrunderna. Lärarnas bedömningsgrunder för 

olika betygsnivåer i relation till elevernas tro på vad som är viktigt för en 

viss betygsnivå  kan hjälpa både lärare och elever att bättre förstå bedöm-

ningen. Min förundersökning  visade att det saknas undersökningar som 

belyser de grunder elevernas prestationer bedöms på, medan i dagens be-

dömningssystem är explicitgörandet av bedömningsgrunderna en viktig 

princip. I min undersökning lyfts yrkeskunnandets komplexitet fram vilket 

kan medföra en bredare syn på yrkesutbildningen. Studier om bedömning i 

gymnasieskolan tar sällan fasta på yrkesförberedande programs särskilda 

karaktär även om ca 50 procent av gymnasieeleverna går yrkesförberedande 

program. Bedömningen av elevers kompetenser, förmågor och kvalifikat-

ioner torde sträcka sig utöver den kognitiva förmågan och är därför viktiga 

att lyfta fram.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet  

som har betydelse både för lärare och elever vid bedömningen av karaktärs-

ämnen  inom Hotell- och restaurangprogrammet.  

Tydliggörande av kunskapskvaliteter torde leda till tydligare beskriv-

ningar av vilka kvaliteter, kunskaper, färdigheter och förmågor som bedöms 

i karaktärsämnen.  

 

De frågeställningar som används i undersökningen är: 

 Vilka kunskapskvaliteter betygsätts av lärarna i karaktärsämnen och 

hur avspeglas dessa i de olika betygsnivåerna? 

 Vad anger eleverna vara viktiga kunskapskvaliteter för olika be-

tygsnivåer i bedömningen av karaktärsämnen?  

Yrkeskunnandet är ett begrepp som omfattar både de yrkesspecifika kun-

skaperna och de mer allmänna kunskaperna. Yrkesspecifika kunskaper in-

om HR-programmet kan beskrivas i termer som: att kunna laga mat eller 

                                              
 I följande text används ordet betygsnivå och betygssteg som synonymer. 

 Hösten 1999, 107 rapporter och avhandlingar. Inget av dessa hade bedömningsgrun-

derna som utgångspunkt. Därför redovisas inte rapporterna i kap. tidigare forskning 

utan nämns bara att en förundersökning är genomförd. 

 Yrkeskunnandet kan beskrivas på olika sätt. Enkelt kan det sägas vara handlingskun-

skap, eller som Schön (1995) beskriver det som knowing – in action. 

 Karaktärsämnen är ämnen som anger vilken karaktär utbildningsinriktningen har. HR- 

programmets karaktärsämnen är kurser som handlar både om matlagning och om ser-

vering. Karaktärsämnen har en yrkesinriktning. 



 

servera mat. Allmänna kunskaper är alla de kunskaper som finns även utan-

för den specifika yrkeskunskapen och behövs både i arbetslivet och i sam-

hället. Skolans uppgift är att utveckla elevernas kunskaper som förberedelse 

för yrkesverksamhet och studier vid högre utbildningar samt förbereda ele-

verna för vuxenlivet som samhällsmedborgare (Läroplanen 1994).  

Avgränsning 

Studien avgränsas till att omfatta enbart HR-programmet. Den viktigaste 

orsaken till avgränsningen är att HR-programmet är ett outforskat område i 

allmänhet och ett outforskat område om bedömning av karaktärsämnen i 

synnerhet. Vidare har jag egen erfarenhet av programmet i egenskap av yr-

keslärare  och det har givit mig möjligheter att reflektera över bedömnings-

frågor i de så kallade praktiska ämnena dvs. karaktärsämnen. Karaktärsäm-

nen är ämnen med en tydlig praktisk orientering. Rent teoretiska ämnen  

ingår och är en förutsättning för karaktärsämnens förståelse. Inom HR-

programmet finns det tre karaktärsämnen: hotell, restaurang och servering, 

vilka också kallas för inriktningar. I denna studie undersöks karaktärsämnen 

inom inriktning restaurang och servering. Undersökningen är genomförd i 

Stockholm med omnejd.  

Innehållsdisposition 

Tidigare forskning inom området med betoning på bedömning av praktiska 

ämnen redogörs i kapitel 2. En kort historisk tillbakablick på betyg och be-

dömning i syfte att beskriva det förändrade tänkandet i bedömnings- och 

betygsfrågor tas upp i kapitel 3. Vidare beskrivs kontexten i kapitel 4 där 

HR-programmet skildras utifrån styrdokumentsperspektivet.  

I kapitel 5 diskuteras bedömning och lärande utifrån ett kulturhistoriskt 

perspektiv. Kritiska tankar om teorin tas upp och en syntes görs mellan be-

dömning och lärande samtidigt som relevanta kunskapsformer redovisas. 

Begrepp som kompetens, yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap disku-

teras. Till sist förklaras de analysbegrepp som ligger till grund för den em-

piriska analysen. 

Genomförandet av undersökningen beskrivs i kapitel 6. Metoder, bear-

betning och analys av data redovisas och slutligen diskuteras validitet och 

reliabilitet. 

                                              
 Jag har varken undervisat eller bedömt elever i karaktärsämnen enligt den nya läropla-

nen.  

 Som näringslära, livsmedelskunskap, matematik och lagar etc. 



 

Resultaten redovisas i kapitel 7 med hjälp av kategorisering. Resultatet 

utifrån lärarperspektiv beskrivs i del 1 och för elevperspektivet redogörs i 

del 2. Först redovisas en översikt över varje kategori och dess egenskaper 

vilkas innehåll ventileras vidare. Avslutningsvis redovisas kunskapsprofil 

för betygsnivåer. 

Den teoretiska förståelsen av resultaten diskuteras i sista kapitlet utifrån 

de teorier som använts i undersökningen. 



 

Kapitel 2: Tidigare forskning 

I detta kapitel belyses den forskning jag funnit om bedömning av praktiska 

ämnen i gymnasieskolan. Nedslag i bedömning i arbetslivet, universitet och 

i grundskolan görs på ett mycket kortfattat sätt. Till sist redovisas Skolver-

kets utvärdering av skolan. 

Allmänt kan sägas att forskning om bedömning i karaktärsämnen eller 

yrkesämnen är sparsamt förekommande i Sverige. Under hösten 1999 ge-

nomfördes en litteraturstudie omfattande 107 rapporter och avhandlingar, 

men resultatet blev magert, inga svenska avhandlingar fanns som tog upp 

bedömningen i yrkesämnen eller karaktärsämnen. Undersökningar av be-

dömning och betyg handlar mycket sällan om vilka grunder bedömning av 

prestationer görs på. 

Bedömning i gymnasieskolan 

Andersson (2000) redovisar i sin avhandling hur gymnasie- och vuxenstu-

derande erfar studier och bedömning. Anderssons fråga om ”vad som krävs 

för att lyckas och få bra betyg” är relevant i förhållande till mitt arbete. I 

resultatdelen har han kategoriserat ”sätt att erfara betyget” i sex kategorier: 

1. betyget är en bedömning av prestationer , 2. betyget är ett resultat av ett 

spel mellan lärare och studerande, 3. betyget är en bedömning av kunskap-

er , 4. betyget är en bedömning av hur eleven är, 5. betyget är en bedöm-

ning av personlig utveckling, 6. det är oklart vad som bedöms. Den sjätte 

kategorin skiljer sig från de andra. I den kategorin finns det enligt författa-

ren oklara föreställningar om kraven. Andersson skriver: 

 
Trots att man har erfarenhet från utbildningen, där bedömningen finns som 

en del, är det oklart vad som egentligen bedöms (a.a., s.145). 

 

Lindberg (Skolverket 2002a) har undersökt hur införandet av godkändgrän-

sen har förändrat lärarnas arbete och vilka konsekvenser detta fått för ele-

verna. Lärarnas samtal om kunskap och bedömning har förändrats till mer 

                                              
 Läraren ställer krav och bedömer elevers prestationer och eleven kan påverka prestat-

ionen genom att prestera det som krävs. Fokus ligger på observerbara prestationer 

som läraren kan se och bedöma. De flesta uppfattar att de vet vad som krävs för att få 

ett bra betyg, vilket ger påverkans möjligheter (Andersson 2002 s 138 ff). 

 Läraren bedömer elevernas kunskaper och eleven har möjlighet att påverka bedöm-

ningen genom att skaffa sig kunskaper. Fokus ligger på de kunskaper som den stu-

derande har. Studerande med detta sätt att erfara betyg tar lärarens förmåga att be-

döma vilka kunskaper individen har för givet (till skillnad från när betyg uppfattas 

som grundad på prestationer (Andersson 2002 s. 138 ff). 



 

kollegialt. Konsekvenserna för elever av införandet av godkändgränsen var 

den ökade tydligheten mot elever om kursmålbeskrivningar och betygskrite-

rier. Lärarna konstaterade också att efter reformen fanns det varken fler el-

ler färre elever med bristfälliga kunskaper. Däremot blev svagpresterande 

elever mer synliga och till följd av detta fick bättre förutsättningar att få 

hjälp. Till sist har i undersökningen konstaterats att fokus har flyttats från 

högpresterande elever till dem som riskerar att inte bli godkända (a.a., s.51). 

Skolverkets antologi (2002b s.150 f) redovisar olika projekt som ingick i 

YKSA-projektet . Projektets syfte var att förbättra kvaliteten i den grund-

läggande yrkesutbildningen och ett delsyfte var att söka och beskriva alter-

nativa sätt att arbeta inom gymnasieskolans yrkesprogram. I en av skolorna 

hade lärare och elever funnit alternativa arbetsformer där bedömning av 

kunskaper blev en mer naturlig del av arbetet och samtidigt speglade det 

ämnesintegrerade arbetssättet. Eleverna blev lärare, de fick i allt större ut-

sträckning redovisa sina kunskaper genom att undervisa yngre elever, för-

klara för kärnämneslärare vad de lärt sig i vården, lära Komvux-studerande 

att chatta, föreläsningar för vänortskolan i Norge och genom att göra en bok 

som speglade undervisningen. Även om resultatet inte pekar på vilka grun-

der bedömning görs så kan man ana ett mer öppet och naturligt sätt att ge-

nomföra bedömning av färdigheter inom yrkesutbildningen. 

Härdig (1995) har undersökt gymnasieskolans utbildning  av byggnads-

arbetare mot bakgrund av yrkesutbildningens historiska utveckling och i 

relation till arbetslivet. I avhandlingen diskuterar han vilka kvalifikationer 

som ställs på arbetstagarna, vilka är arbetsgivarens kriterier samt arbetsta-

garnas bedömning om vem de vill ha med i arbetslaget. Den mest relevanta 

delen i avhandling är avsnittet: Yrkesutbildningen och yrkeskunnandet. Den 

handlar om vilka egenskaper yrkeslärarna värderar högst hos bygglinjens 

elever. Egenskaperna är närvaro och punktlighet medan de yrkesmässiga 

kunskaperna är av mindre betydelse, enligt Härdig. 

Häckner m.fl. (1995) har studerat hur man kan kartlägga, beskriva och 

analysera elevers och lärares föreställningar om undervisningen och arbetet 

i klassrummet. Undersökningen genomfördes i gymnasieskolan. De kart-

lade föreställningar om undervisningen med hjälp av kognitiva kartor, in-

tervjuer och enkäter. En ofta bortglömd poäng i undervisningens effektivitet 

är relationsbyggandet mellan lärare och elever. I undersökningen lyfts relat-

ionsbyggandet mellan elever och lärare fram som en viktig del i en lyckad 

undervisning/inlärning. Kommunikationen i samspelet och förståelsen av 

                                              
 YKSA betyder: Yrkesutbildningarnas kvalitet – samverkan i skolan och i arbetslivet. 

 Härding hade läroplanen, Lgy 70 som sin utgångspunkt i undersökningen av yrkesut-

bildningen. 



 

den andra ingår i samspelet. Frågan om hur lärarna bedömde elevers in-

tresse samvarierade med elevernas betyg i motsvarande ämnen. Lärarnas 

bedömningar överensstämde däremot anmärkningsvärt dåligt med elevernas 

egna uppfattningar om sitt intresse (a.a., s. 3f). Upptäckten förde med sig att 

respondenterna , både elever och lärare, fick en större förståelse för 

varandras sätt att se på undervisningen, enligt författarna.  

Det arbete som mest tangerar min undersökning är det som görs vid In-

stitutionen för pedagogik vid Växjö Universitet. För närvarande  genom-

förs ett projekt vid namn ”Bedömning av yrkeskunnande inom gymnasie-

skolan” (Gerrevall, 2000) där syftet är att ”... utveckla prov för gymnasie-

skolans program med yrkesämnen.” Gerrevalls arbete kan leda till gemen-

samma prov för yrkesprogrammen . HR-programmets prov utgår ifrån en 

verklighetsbaserad situation på en restaurang. I provet ”gestaltas situationen 

av en kund som kommer in på en restaurang […]. Han vill inför kvällen 

beställa en middag för ett sällskap...”. Provkonstruktörerna utgår ifrån ett 

synsätt som kräver problemlösning i en arbetssituation under en normal ar-

betsdag. Eleverna får lösa problemet utifrån för uppgiften beskrivna förut-

sättningar. Undersökningen har relevans så till vida att den anknyter till be-

greppen yrkeskunnande och bedömning där yrkeskunskap och kompetens är 

en del av begreppen. Skillnaden mellan Gerrevalls och mitt projekt är var 

fokus ligger. I min studie fokuseras på kunskaper som läraren beskriver 

vara viktiga vid bedömningen av karaktärsämnen. Gerrevall fokuserar på att 

konstruera gemensamma prov för yrkesprogram så att en mer enhetlig be-

dömning av karaktärsämnen kan bli möjlig. Tanken om likvärdighet är ge-

mensamt både i Gerrevalls och i mitt arbete även om arbetet har olika ut-

gångspunkter. 

Chinyamunzore (1989) har genomfört en studie i Zimbabwes (secondary 

schools ) om vilka tekniker och tillvägagångssätt lärarna använder sig av 

vid bedömning av tekniska/praktiska ämnen. I sin magisteruppsats identifie-

rar han tre olika tillvägagångssätt vilka lärarna använde sig av vid bedöm-

ning av elevernas praktiska förmågor. De är 1) slutexaminationer, 2) konti-

nuerlig lärarbaserad bedömning och 3) kombination av de båda. Resultatet 

visade att bedömningen av praktiska förmågor i tekniska praktiska ämnen 

genomfördes på två sätt. Det praktiska arbetet bedömdes enligt punkt 2 och 

med hjälp av en examination. I färdighetsbedömning i examinationen an-

vändes ett bedömningsschema som i praktiken var en uppdelning av helhet-

                                              
  I texten används ordet informant och respondent som synonymer. 

  Hösten 2000 

  Per Gerrevall “Bedömning av kompetens inom gymnasieskolans yrkesförberedande 

program”. Skolverket 2001 (in press) 



 

en i arbetet. Problem som uppkom var tidsbristen vid examinationens ge-

nomförande och därmed förbisågs viktiga förmågor som till exempel pro-

blemlösning och planering etc. i bedömningen. Tidsbristen medförde enligt 

författaren problem med reliabiliteten i bedömningen. Reliabiliteten var 

också problemet med den kontinuerliga lärarbaserade bedömningen. 

Bedömning i arbetslivet 

Avhandlingar inom vårdområdet om bl.a. hur sjuksköterskor bedöms i sin 

utbildning och i det arbete de utför kräver bredare kunskap i  bedömnings-

grunder. I både omvårdnadsteorier och avhandlingar kommer de mjuka vär-

dena som social kompetens och samarbete fram. Social kompetens, är för-

mågan att möta människor som har det svårt vilket förutsätter inlevelse, 

självkännedom samt förmåga att skapa goda relationer. Sjukvårdspersonal 

behöver kunna skapa tillit i mötet med andra. Paterson och Zderad (1988) 

talar om bemötandet av patienter i termer av förhållningssätt. I sjukvår-

dande handlingar kan förhållningssättet visa kvaliteten i omvårdnaden ef-

tersom omvårdnadshandlingar innehåller både varandet och görandet enligt 

Paterson och Zderad (1988).  

Kapborg (1990) har sammanställt i sin licentiatuppsats utvärderingar om 

sambandet mellan utbildning och yrkesarbete, under 1986–1989, inom 

vårdområdet. Ett av studiens syften var att få en uppfattning om vilka ut-

värderingar som gjorts inom vårdområdet samt hur dessa strukturerats. Hon 

kommer fram till att i samtliga nio fall har arbetssituationen utvärderats 

med ett undantag där den studerandes praktiska utbildning i en vårdhögs-

kola undersöktes. Utvärderingar inom sjuksköterskeutbildningen har ofta 

varit inriktade på måluppfyllelse och hur studeranden upplever sin utbild-

ning. Kapborg anger att: 

 
Någon utvärdering som haft för avsikt att mäta de studerandes faktiska kun-

skapsinhämtande under kurs A eller någon utvärdering bestående av före- 

och eftermätningar har inte varit möjligt att finna i litteraturen (a.a., s.31). 

 

Dahlgren (2000) frågar bl.a. efter i sin rapport , vilken kompetens efterfrå-

gas hos ungdomar för att de skall vara intressanta för anställning och vad är 

det avgörande i en anställning samt vilka egenskaper värderas mest? Han 

                                              
 Ungdomar, skola, arbetsliv. Rapport 4, 2000. Rapport från projekten Ungdomar, 

skola, arbetsliv och naturvetenskaplig kompetens. Ungdomar, skola arbetsliv. 

 – Framtidens medarbetare i Compaq. Rapporten handlar om AstraZenecas och Compaq 

krav på anställda.  



 

visar i sina resultat att relevant formell kompetens  är en grundläggande 

förutsättning men att också ”i vissa fall tycks mer eller mindre ingående 

personlig kännedom om den sökande och hennes eller hans kvalifikationer 

vara avgörande” (a.a., s. 14). Att det finns andra kvalifikationer och person-

liga egenskaper som kan fälla avgörandet för den sökta anställningen fram-

går tydligt i rapporten. ”Helhetsintrycket avgör. Uppträdandet. Samarbets-

förmågan… Att man får det intrycket […]. Det måste verkligen till 110 % 

kännas att det är rätt person.” (a.a., s. 15). Sammanfattningsvis kan det sä-

gas att endast formell utbildning och specifika yrkeskunskaper räcker inte 

till för att få ett arbete i dag. 

Bedömning i Alverno universitet 

I det fyraåriga kvinnouniversitetet, Alverno Collage i Milwaukee , 

Wisconsin, med katolsk värdegrund, används åtta ability, förmågor i be-

dömningen av studenternas lärande. Colleget har sju akademiska avdel-

ningar. Undervisningen är fokuserad på undergraduatenivå men de har 

också ett mastersprogram, huvudsakligen i pedagogik. (Moon, J.  föreläs-

ning 2 okt 2002).  

Alverno Collage har en ability-baserad läroplan vars mål är : 
 

[…] utveckla varje student till en mogen individ med förmåga att förklara 

den kunskap man har, kritiskt reflektera över den och kunna använda den i 

olika tillämpningar (Rapp. från studiebesök på Alverno Collage maj 2000). 

 

De åtta förmågorna är: kommunikation, analys, problemlösning, värdering 

av beslutsfattande, social interaktion, globalt perspektiv, effektivt medbor-

garskap och estetisk medvetenhet. I detta perspektiv är tanken att eleverna 

behöver kunna göra något med det de vet i förgrunden. Bedömning av kun-

skaperna baseras på en systematisk utvärdering av studenterna inom varje 

förmåga enligt klart definierade kriterier som kopplats till de olika ämnes-

disciplinerna. Utvärderingsplanen är på fyra nivåer och utvärderingarna 

görs av lärare, medstudenter och externa frivilliga personer från näringsliv 

och samhälle. I utvärderingen läggs stor vikt på elevens självbedömning. 

Vidare har ett omfattande återkopplingssystem inrättats i vilket eleverna får 

                                              
 Betyg i sammanhanget har mindre betydelse och värderas endast när den sökande är 

färsk i sin utbildning. Referenser har en mycket större betydelse, att man kan använda 

sina kunskaper i arbetet är mer intressant för arbetsgivaren än VG i betyget. Betyget 

visar att man har en formell utbildning. 

 Mer info om Alverno finns på http://www.alverno.edu 

 J. Moon är Ph.D., rådgivare åt ExxonMobil Foundation (EMF), USA. Hon har arbetat 

med olika projekt som handlat t.ex. om undervisningsstrategier och metoder för be-

dömning av elevers lärande i biologi, kemi, engelska och matematik. 



 

en kontinuerlig respons i den personliga utvecklingen kopplad till kun-

skapsinhämtande.  Återkopplingen görs i form av en digital portfölj där till 

exempel videofilmer om studenters utveckling är en del av portföljen (a.a., 

s. 4 ff). Alvernos koncept har en tydlig koppling till arbetslivet. Fem år efter 

avslutad examen undersöks och utvärderas hur eleverna har klarat sig i ar-

betslivet, i sin familj och som medborgare. Enligt rapporten är eleverna ef-

tertraktade på arbetsmarknaden och 94 % får anställning inom sitt ämnes-

område. Relevansen med Alvernos bedömningssystem är tanken hur de be-

dömer olika förmågor och att de ser bedömningen utifrån ett helhetsper-

spektiv samt att bedömningen av förmågorna är kopplat till studentens 

samhälls- och arbetsliv vilket kan relateras till Lpf 94 och yrkesutbildning-

ens mål. Hur förmågorna kategoriseras i utvärderingen av utbildningen i 

Alverno finner jag vara relevant i förhållande till föreliggande studies syfte.  

Bedömning i grundskolan 

Albrektson har undersökt bedömning i hemkunskap i grundskolan. Åtta åk 

9 klasser med 222 elever deltog i undersökningen. Hon redovisar i Ljung 

och Pettersson (1998), vad som skall bedömas i ämnet hemkunskap och hur 

bedömning kan ske? Det ”praktiska utförandet av och reflektionen över det 

hushållsarbete som genomförts” (a.a., s. 71) var föremålet för under-

sökningen.  

Lärarna bedömde elevernas planering och genomförande. Eleverna fick 

också göra en självbedömning av sina egna prestationer. Bedömning ge-

nomfördes med givna formulär med fria svar. När svaren jämfördes mellan 

lärare och elever var överensstämmelsen stor. Eleverna var nöjda både med 

den självständiga arbetsuppgiften och med det ansvar de fått ta under arbe-

tets genomförande fas. Resultatet visar att såväl ämnesspecifika som all-

männa kunskaper används och bedöms i hemkunskapsämnet i grundskolan.  

Framförallt synliggjordes problemlösning som en viktig faktor i genom-

förandefasen.  

Utvärdering av skolan 

Skolverket genomförde en utvärdering av skolan år 1998 med utgångspunkt 

i de nya läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94. De finner bedömningen av över-

gripande läroplansmål vara mångdimensionella vilket ställer bedömare in-

för ett flertal svårigheter. Vid användningen av mångdimensionella bedöm-

ningskriterier kan flertalet av ovannämnda problem bemästras. Portföljvär-

deringen i ämnet bild, Lindström (1998), är en av de metoder som kan tyd-

liggöra produkt- och processbedömningen av elevernas prestationer. Be-



 

dömningar som omfattar både process- och produktbedömning torde vara 

önskvärda metoder också vid bedömning av praktiska prestationer.  

Sammanfattningsvis  kan sägas att mycket är skrivet om bedömning i 

skolan men väldigt lite om vad som ligger till grund för bedömningen i ka-

raktärsämnen. I ovan redovisade undersökningar har lärarperspektivet varit 

vanlig på aktörsnivå och skolperspektivet på institutionsnivå. I min under-

sökning är aktörerna såväl elever som lärare vilka i skolmiljön skall i sam-

verkan generera de av arbetsmarknaden efterfrågade kompetenserna. 

                                              

 

 



 

Kapitel 3: Historisk tillbakablick 

I detta kapitel kommer nedslag att göras i bedömningens historia som är 

relevant för undersökningen. Vidare kommer betygens uppgift att beröras.  

Om utgångspunkten är den obligatoriska skolgången startar den histo-

riska tillbakablicken på 1800-talet. Under 1800-talet började bedömning 

fokuseras på ämneskunskaper och framsteg, men fortfarande var ändå ele-

vens hela personlighet som utgjorde grunden till betyg. Det svenska betygs-

systemet har sedan 1800- talet utvecklats från ett absolut system, där bok-

stavsbetygen angav kunskapsvärdet  (SOU 1992:86 s. 16) via det gruppre-

laterade relativa betygssystemet till nuvarande mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet. 

I 1820-talets skolordning finns en betygsskala som beskrev kunskapsgrad 

och flit och gavs i varje ämne. Den ansågs vara absolut (angav ett visst mått 

av kunskaper) och hade följande beteckningar: 

A – berömlig insikt, berömlig flit 

B – godkänd insikt, godkänd flit 

C – försvarlig insikt, försvarlig flit 

D – otillräcklig insikt, ringa flit 

 

Graderingen utökades senare med tre nya graderingar som hjälpte lärare att 

nyansera bedömningen. Graderna blev: A, a, AB, Ba, B, BC och C, där stort 

A var berömligt och C var underkänd. Skalan utökades senare med betyg i 

uppförande och ordning. Gradering var kvar ända fram till 1960- talet. An-

dersson (1999) har i sin bok Varför betyg beskrivit hur lärarna på 1800-talet 

bedömde seder, uppförande, ekonomiska förutsättningar samt läskunnighet. 

På 1930-talet kom den sjugradiga relativa bokstavsskalan.  Betyg gavs i 

läroämnen, ordning och uppförande.  Vad betygstegen innebar och vilka 

kunskaper och färdigheter som bedömdes var i stort sett lärarens sak.  

Reformpedagogiken  var en företeelse redan från slutet av 1800-talet. 

Undervisningsplanen för den svenska folkskolan 1919 är influerad av re-

formpedagogiken. Den kom på allvar in i betygsdebatten först på 1930-

talet, då Dewey med sin progressiva undervisning i förgrunden satte eleven 

i centrum. Det innebar att betygssystemet behövde diskuteras. Uttryck som 

”ängsliga och otrygga barn” kom upp när betygets skadeverkningar diskute-

                                              
 Med absolut menas att betygsstegen är kunskapsmässigt bestämda, varje betyg anger 

ett visst mått av kunskaper. 

 Information om beteckningarna finns i Andersson Varför betyg  

 Mer att läsa om reformpedagogik hänvisar jag till, Reformpedagogik och samhälle, 

Gerd B Arfwedson, 2000, LHS 



 

rades, och det sammanföll inte med idén om ”eleven i centrum”. Letandet 

efter objektiva lösningar till kunskapsmätning utmynnade standardiserade 

kunskapstester. En tro på mätning, rationalitet, prediktion och kontroll ge-

nom vetenskapligt accepterade metoder banade väg för bedömning av kun-

skaper och undervisning (Imsen 1997). 

Under användandet arbetade lärarna fram en praxis för bedömning och 

den kunde vara mycket olika för olika lärare. Praxis skapades utifrån erfa-

renhet om vad som var användbart och vad som fungerade bäst i olika situ-

ationer för olika lärare. Ofta var praxistänkandet  i samklang med den rå-

dande kunskapssynen i skolan. Den förmedlingspedagogiska synen på in-

lärning hyllades och användes. 

Tänkandet i riktning mot det relativa betygssystemet, även om begreppet 

inte användes, fick sin början i och med högskolelärarnas missnöje år 1938 

med högskolans urvalsförfarande till högre studier. Lärarna beskrev redan 

då att urvalsförfarandet har fört med sig en ”styrande påverkan på folksko-

lans undervisning” (a.a., s. 7). Följden blev att Frits Wigforss fick i uppdrag 

att utreda frågan i syfte att få ett mer ”rättvist och lämpligt urval bland de 

sökande” (SOU 1 938:29 s. 7). Wigforss arbetade utifrån tanken vad rättvist 

urval kunde vara. Han förlitade sig på Jaederholm (1914), Galton och 

Cattell (1868) och deras undersökningar om fysiska kroppsmått ; att de var 

i stort sett normalfördelade på stora populationer. Syftet var att skolan 

skulle bli effektiv och det skulle uppnås med hjälp av skolmognadsprov, 

intelligensmätningar och standardprov. Eleven som blev antagen till läro-

verket var en elev som hade godkända betyg ”B” i läroämnen och hade 

lägst ”Ba” i ”läsning, skrivning och tillämpad räkning” (SOU 1 938:29, s. 

42). Wigforss intagningssystem skulle ange den lägsta nivån på studiedug-

lighet och på ett gott sätt gradera sökanden. Förslaget skapade ett behov av 

intagningsnämnder som skulle gradera, kontrollera betygen i läroämnen och 

ta hänsyn till lärarens omdöme om sökandes studielämplighet. Wigforss 

intagningssystem ansågs vara mer tillförlitligt än vad som tidigare varit fal-

let genom muntliga förhör.  

                                              
 Här bör inte begreppet praxis förstås utifrån dess filosofiska innebörd.  

24 Åsberg, R (2000) har klarlagt frågan om normalfördelningen, varför det blev just pro-

centsatserna 7, 24, 38, 24 och 7 för olika betygsnivåer i Lgy 70. Han kommer fram till 

att Sir Francis Galton´s antagande i boken Hereditare Genius från 1869 som lyder," 

… samma fördelning som gällde mått på kroppslängd och bröstvidd också kunde till-

lämpas på vilket utvalt själsligt drag som helst". 

     Galton undersökte och utförde mätningar av fysiologiska egenskaper, som längd, 

bröstvidd, skallens omkrets, fötters storlek etc. på människor från olika världsdelar. 

Han fann att bröstvidd var i stort sett normalfördelat. Åsberg menar att Galton har 

dragit slutsatser långt utöver det vad hans undersökningsresultat kan presentera.  

 



 

Tanken att läraren kunde bedöma elevernas personlighet fanns fortfa-

rande kvar i bedömningen av eleven. På 1940-50 talet började allmänheten 

och lärarna ifrågasätta om det var lämpligt att lärarna bedömde elevens per-

sonlighet även om uppförande och flit ansågs vara t.o.m. ”rent av de allra 

viktigaste”. Frågan diskuterades ideligen bland lärarna, arbetsgivarna samt 

skolans företrädare. 

Det relativa betygssystemet 

Det relativa betygssystemet  med femgradig sifferskala togs i bruk i Lgr62 

och Lgy70. Det främsta syftet med det var att rangordna elever i förhållande 

till varandra  och att göra ett urval till högre studier. Det var lättare att jäm-

föra och använda relativa betyg vid urval. Skalan skulle gälla den s.k. ”riks-

klassen” alltså elevresultat fördelade över alla elever i riket. Så blev det 

däremot inte. Ett av grundkraven för att systemet skulle fungera som avsett, 

var att lärarna skulle vara införstådda med den statistiska beräkningen i sy-

stemet och få den erforderliga informationen från SÖ. Det gavs dock ej till-

räckligt med information om användandet av beräkninssystemet och just 

denna information var ibland inkonsekvent . Systemet tillämpades inte 

som det var tänkt (SOU 1963:42). 

Henrysson och Wedman (1982) har gjort ett försök till definition av ab-

soluta betyg, möjligen i syfte att klargöra hur lärarna kan tänka kring be-

dömning och betygssättning. De hade upptäckt att gränserna var otydliga 

mellan olika betygsgrader och ville förtydliga detta. De skriver: 

 
En absolut betygssättning innebär att vart och ett av de olika betygsstegen är 

bundna vid vissa fixerade kunskaper och färdigheter. Den är i princip obe-

roende av hur många eller vilka elever som har dessa kunskaper och färdig-

heter […] betygsbenämningarna får absolut innebörd genom den språkliga 

formuleringen och hur de upplevs och används […] ett visst betygsvärde 

motsvarar inhämtandet av en viss kurs […] minimikraven för att få ett visst 

betyg anges… (a.a., s. 52 ff). 

 

Är det förenligt att använda begreppet ”absolut” och samtidigt säga att det 

är ”den språkliga formuleringen och hur den upplevs och används” som 

ligger till grund för betyget? Enligt min mening är inte begreppet ”absolut” 

och ”den språkliga formuleringen och hur den upplevs och används” fören-

ligt med varandra utan skapar endast förvirring och osäkerhet. 

                                              
 Om betyg och examina kan man läsa i Sixten Marklunds Skolsverige 1950-1975 del 3. 

 Bedömningssystemet var gruppnormerad. 

 Mer information om informationsproblemet finns i PM för elevbetygens rättskraft, 

1968. 



 

Ett nytt betygssystem 

Betygsberedningen lämnade år 1992 sitt huvudbetänkande till den borger-

liga regeringen där de föreslog att ett nytt betygssystem skulle införas. Tidi-

gare betygsutredningar under 1970 och 1980-talet hade inte på allvar tagit 

upp frågan om det relativa betygssystemets vara eller icke vara. Ett kun-

skaps- och målrelaterat betygssystem föreslogs, vilket innebar att det 

omdiskuterade relativa betygssystemet avskaffades efter att ha varit i bruk i 

tre decennier. År 1993 genomfördes beslutet om ett mål- och kunskapsrela-

terat betygssystem. Efter regeringsskiftet  1994, ändrades vissa delar av det 

beslutade betygssystemet eftersom socialdemokraterna var kritiska till anta-

let betygsnivåer och för vilka nivåer kriterierna skulle skrivas samt när be-

tyg skulle ges till eleverna i grundskolan. Socialdemokraterna ansåg att det 

behövdes skrivas kriterier endast för nivå Godkänd men sade att kravnivån 

för VG också bör skrivas som hjälp för läraren vid betygsättningen. MVG-

nivå skulle lärarna själv klara att skriva enligt propositionen (1994/95:85). 

År 1997 skrevs ett regleringsbrev (1997-12-16) där Skolverket fick uppdrag 

att skriva kriterier för MVG för både grundskolan och gymnasieskolan. 

MVG-kriterierna togs i bruk år 2000, efter regeringsbeslutet. 

Betygens uppgift 

Betygets uppgift att ge information till eleven och föräldrarna har varierat 

under tidens gång. Från att ”sammanfatta skolans omdöme om lärjungarna” 

(SOU 1945:45) till att betyg inte kan ge relevant information. Information 

som arbetsgivarna är intresserade av är ofta av olika slag och betyget kan 

endast ge information om vilken examination eleven genomfört.  

Betygens motiverande verkan har undersökts och diskuterats. I betän-

kandet (SOU 1945:45) ansågs betyget som ”att de skola tjäna som eggelse 

för lärjungarna i skolarbetet” (a.a., s.22). Både i Lgr 62 och 1960 års gym-

nasieutredning uttrycktes det en stor osäkerhet om betygens motiverande 

verkan. I Betygssättning i grundskolan och i gymnasieskolan (SÖ 1972) 

ansågs motiverande verkan inte vara tillräckligt skäl för betyg i skolan. 

Gymnasieutredningen (1981:96) kunde dra en slutsats, att det var delade 

meningar i frågan om vilken motiverande verkan betyget hade.  Utredarna 

kom fram till att undervisningen borde vara så engagerande att betyg inte 

behövdes för att driva elever till studier. Liknande skäl förs fram av Carl-

gren (Skolverket 2002a och Vygotskij 1999).  

                                              
 Linnerud, 1999, redovisar en diskussion om varför läroplanen kan uppfattas som mot-

sägelsefull. Det gör hon med hjälp av begreppet bildning. Hon tar även upp de två 

olika ideologier som har varit representerande vid konstruktionen av läroplanen.   



 

Expertutredningen 1990, i sin tur kom fram till att betyg inte kan bli ob-

jektiva eller rättvisa, inte heller kan betyg relateras till ”alla läroplansmål i 

hela deras vidd” (Ds 1990:60 s. 100). 

 Vidare fungerar betyget som ett urvalsinstrument för högre utbildning. 

Det var huvudsyftet med det relativa betygssystemet. I Mål- och kunskaps-

relaterade betygssystemet är syftet kunskapsutveckling som process. Det 

ansågs inte längre vara nödvändigt att ha betyg som urvalsinstrument ef-

tersom grundskoleelever praktiskt taget kunde komma in på de programmen 

i gymnasiet de själv önskade. Gymnasieskolan skulle också ge högskolebe-

hörighet för alla som genomgått något av de nationella programmen med 

fullständiga betyg. 

 Till sist ingår betyget i dag som variabel för utvärdering av skolans re-

sultat på lokal och nationell nivå (Utbildningsdepartementet 2001). Med 

hjälp av en nationell kvalitetssäkring är det tänkt att skolans resultat bättre 

kan mätas , jämföras med varandra och att en kontinuerlig utveckling kan 

bättre upprätthålls. 

 

 

                                              
 Problematiken med detta är att mätmetoderna är för jämförelsens skull kvantitativa 

och bedömningssystemet är kvalitativt.  



 

Kapitel 4: Inramningen av kontexten  

I detta kapitel beskrivs HR-programmet med dess utbildningsmål och det 

ges exempel på kursmål och betygskriterier. Beskrivningen börjar med att 

ge en översiktlig bild av hur HR-programmet är uppbyggt. Därefter tas ut-

bildningsmålen, programmålen och kursmålen upp i nämnd ordning. Vidare 

ges exempel på kursmål och betygskriterier. Till sist beskrivs det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet och läroplanens kunskapssyn.  

Hotell- och restaurangutbildning 

Utbildningens uppläggning beskrivs med hjälp av programmålen, kursmå-

len, mål- och kunskapsrelaterat betygssystem och läroplanens kunskapssyn. 

Hotell- och restaurangprogrammet (GyVux 1994:9) är ett av 17 nation-

ella program i Sverige. En fullständig utbildning på ett nationellt program 

omfattar 2500 poäng oavsett inriktning. En veckas heltidsstudier motsvarar 

25 poäng. Samtliga nationella program omfattar kärnämneskurser, gemen-

samma karaktärsämneskurser, valbara kurser, individuellt val och projekt-

arbete. Totalt finns det 152 ämnen och 878 kurser. 

I Sverige fanns det i oktober 2001, 654 gymnasieskolor där sammanlagt 

311 121 elever var inskrivna. I Stockholms län fanns det 164 gymnasiesko-

lor. HR-programmet erbjöds i 141 skolor i Sverige och hade totalt 14 102 

elever  (Skolverkets rapp. nr 218). 

I gymnasieutbildningen ingår både kärnämnen så kallade teoretiska äm-

nen och karaktärsämnen så kallade yrkesämnen. Kärnämnen är lika över 

alla utbildningslinjer men karaktärsämnen varierar beroende på vilket yrke 

eleverna förbereds i utbildningen. Karaktärsämnena innehåller både prak-

tiskt inriktade ämnen såsom yrkesteknik och ämnen med rent teoretiskt in-

nehåll t.ex. näringslära. Gymnasieutbildningen är treårig och kursutformad. 

Kursutformningen innebär att utbildningen är indelad i flera olika kurser 

inom ett ämne. Eleven läser kurserna och de får enskilt betyg i varje kurs. 

En elev kan ha ca 30 betyg efter en avslutad fullständig gymnasieutbildning 

med 2500 poäng. Poäng beräknas utifrån vilken omfattning ämnet har, det 

speglar, men bestämmer inte antalet undervisningstimmar. Däremot har 

eleven rätt att få den garanterade undervisningstiden tillgodosedd för varje 

program. För HR-programmet är den garanterade undervisningstiden 2370 

timmar. 

                                              
 15 oktober 2001 



 

Antalet elever med slutbetyg läsåret 2000/01, enligt målrelaterad betygs-

skala, på HR-programmet var 3 241 vilket är 4,5 procent av totala antalet 

slutbetyg (59 802). Den genomsnittliga betygspoängen  på HR-

programmet var 12,4 och i gymnasieskolan totalt var det 13,7. Antal elever 

med reducerat HR-program var 8,1 procent i jämförelse med gymnasiesko-

lan totalt 10,6. Elever med utökat program inom HR-programmet var 26,7 

procent i jämförelse med gymnasieskolan totalt 22,6 procent (Skolverkets 

rapp nr 218 s. 52 ff).  

HR-utbildningen har gemensamma kurser i kärnämnen och i karaktärs-

ämnen. Två exempel på gemensamma kurser  på HR-programmet i karak-

tärsämnet är ämnet, matlagning där kurs, varmkök-grundkurs ingår och äm-

net servering där kurs servering A ingår. Det finns valbara kurser som er-

bjuds till alla. En valbar kurs inom gren restaurang är till exempel ämnet 

matlagning där kurs gastronomi ingår och ämnet servering där kurs serve-

ring C ingår .  

Hotell- och restaurangutbildningen har tre nationella grenar (inriktning-

ar). De är Hotell, Restaurang och Måltidsservice. Inom gren restaurang ut-

bildas kockar/kallskänkor och servitörer. Föreliggande undersökning hand-

lar om gren restaurang. 

Det vanliga är att ämnen i åk 1 läses av alla oavsett greninriktning.  Till 

åk 2 väljer eleverna oftast greninriktningen de är intresserade av. I åk 3 

fortsätter eleverna läsa och fördjupa sig i den valda inriktningen. 

Under utbildningstiden skall eleverna erbjudas arbetsplatsförlagd-

utbildning så kallade APU-praktik under minst 15 veckor. APU-hand-

ledarna värderar elevernas arbete under praktiktiden och kan lämna sina 

synpunkter till skolans kontaktperson. Kontaktpersonen är oftast en lärare 

med uppgift att ta hand om APU-administrationen. Läraren kan i större eller 

mindre utsträckning besöka eleverna på praktikarbetsplatsen och följa upp 

den arbetsförlagda utbildningen.  

Utbildningen sker oftast inom HR-programmet, gren restaurang, i en 

adekvat skolrestaurang eller matsal. Utbildningen sker i en så autentisk 

miljö som möjligt med krav på resultat och med gäster utifrån som konsu-

merar elevernas skapelser. Saknar skolan lokaler kan karaktärsämnesdelen 

                                              
 Skolverket beräknar betygspoängen med hjälp av betygsinformation och använder ett 

beräkningssystem som jag inte kan redogöra för. Skolverket kan säkert hjälpa den 

som vill reda ut själva beräkningsgrunden. För föreliggande arbete är beräkningsför-

farandet inte av stor vikt. 

 Programmål Gy Vux 1994:9. 

 Mer information om kurser kan läsas i GyVux 1994:9. 



 

inom de olika grenarna förläggas till ett hotell eller en restaurang med ut-

bildade lärare  och ändamålsenliga lärandemiljöer.  

Utbildningen har att ta hänsyn till skollagen, läroplanen, programmålen, 

kursplaner och betygskriterier. Styrdokument, utom skollagen, redovisas 

nedan. Utöver styrdokumenten har HR-programmet andra lagar som arbets-

miljölagen, lagen om handel med drycker och livsmedelslagen att beakta. 

Programmål 

För att kunna förstå hur yrkeskunnandet kan bedömas tas programmål och 

kursplaner, till hjälp, istället för läroplanen , där yrkeskunskaper och kom-

petenser tydligare beskrivs.  

Programmålens syfte med Hotell- och restaurangprogrammet är att ”ge 

eleverna grundläggande yrkeskunskaper inom programområdet […] genom 

specialisering skall eleverna få den kompetens som motsvarar de grundläg-

gande yrkeskraven inom hotell, restaurang eller storhushåll” . Begreppet 

”yrkeskrav” kan förstås som kvalifikationer  på arbetet utifrån ett arbets-

livsperspektiv. 

HR-programmet skall sträva efter att alla eleverna fullföljer utbild-

ningen. Mål att sträva mot i läroplanen anger inriktningen på skolans arbete 

och det är dessa öppna mål som inte är nationellt fastställda i kursplanernas 

betygskriterier Lpf 1994:9. Mål att sträva mot anger i gymnasieskolan äm-

nets karaktär och mål för kursen (Skolverket 2001). Eleven skall enligt 

strävansmålen kunna:  
 

1. Tillämpa olika metoder för produktion, tjänster och service i god samver-

kan mellan arbetsplatsens olika avdelningar och utföra arbetet på ett eko-

nomiskt, serviceinriktat, kreativt och flexibelt sätt, 

2. Informera om produkter och tjänster samt på ett marknadsinriktat sätt 

sälja dem, mångtydigt 

                                              
 Täby kommun har genomfört ett sådant arrangemang. Lärarna är utbildade lärare och 

anställda som lärare av företaget. Mer att läsa om detta finns i, Skolverket 2002b, 

Vägar till lärande. 

 Lpf 94 mål att sträva mot står det t.ex. följande; lösa praktiska problem och arbets-

uppgifter och utveckla kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna på-

verka arbetsliv och samhällsliv. I mål att uppnå står det följande; ha förutsättningar 

för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv (Lpf 94 s. 29f). 

Målen är öppna och därför går jag in i programmålen när det gäller förståelsen av den 

yrkesinriktade kunskapen och försöker tolka dem mot de öppna målen. 

 Hotell- och restaurangprogrammet, programmål, kursplaner, betygskriterier och kom-

mentarer, Skolverket 1994:9. 

 Begreppet kvalifikation är ett flertydigt begrepp, se också Davidson 1999. Här innebär 

begreppet de krav som ställs på arbetstagaren i relation till det arbete de skall utföra. 

Mer om begreppet kvalifikationer kommer att redogöras i avsnittet Key Qualificat-

ions i kap 5. 



 

3. Arbeta självständigt och i arbetslag enligt olika organisationsmodeller 

och utföra arbetet på ett välorganiserad sätt och med insikt i vad gott yrkes-

mannaskap kräver (av mig sammanfattat ur Kursplaner GyVux 1 994:9, s. 

11). 
 

Krav på Hotell- och restaurangutbildningen  

Nedanstående krav kan uppfattas som specifika uppnåendemål i HR-

utbildningen. Uppnående målen uttrycker de mål som är speciella för HR- 

programmet 

 

Krav på utbildningen: 
Efter fullföljd utbildning skall eleven ha kunskaper i hantering av maskiner 

och annan utrustning som används i samband med produktion och service. 

Eleven skall också tillämpa arbetsmetoder som främjar kvalitén i det ut-

förda arbetet både utifrån produktkvalitet och hygieniska förhållanden. 

Dessutom skall eleven inhämta, tolka och tillämpa uppgifter ur arbetssche-

man, instruktioner, receptur och ur de föreskrifter som gäller för yrkesområ-

det. Eleven skall också kunna diskutera och ta ställning till problem inom 

valt yrkesområde med hänsyn tagen till kvalitet, etik, ekonomi, säkerhet och 

miljö. Eleven skall kunna utföra beräkningar inom respektive område samt 

tillämpa rutiner för kassatjänst, upphandling och inköp. Till sist skall eleven 

ha kunskaper i relevant lagstiftning (sammanfattning av Kursplaner, min 

kursivering, GyVux 1 994:9, s. 11). 

 

Både strävansmål och krav på utbildningen ligger till grund för arbete i 

skolan och det kan sägas vara den bakgrund mot vilken kursplanernas mål 

skall läsas. Det är skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjligheter att 

uppnå dessa mål.  

Kursmålen 

Här beskrivs ett exempel på hur kursmålen för karaktärsämnet: Matlagning, 

kurs Varmkök – grundkurs med 90 poäng ser ut. 

Mål 
 Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i hur olika typrätter tilla-

gas utifrån grundläggande matlagningsmetoder. 

 Kursen skall även ge kunskaper om grundläggande matsedelsteknik 

(Kursplaner 1994:9 s. 52). 

 

Efter genomgången kurs skall eleven: 
 Kunna tillaga grunderna inom matlagningen samt vanligt förekom-

mande typrätter och variationer av dessa baserade på samtliga livsme-

delsgrupper. 

 Kunna hantera och förvara de vanligaste förekommande råvarorna. 



 

 Kunna organisera arbetet samt välja redskap och utrustning i olika mat-

lagningssammanhang. 

 Kunna komponera enklare matsedlar utifrån gastronomisk, ekonomisk 

och näringsmässig synvinkel. 

 Kunna tillämpa bestämmelser om såväl personlig hygien som arbetsplat-

sens hygien, diska och utföra lokalvård i produktionslokaler samt kon-

trollera hygienstandarden enligt egenkontrollprogrammet. 

 Ha kunskaper om olycksfallsrisker och säkerhetsbestämmelser samt 

kunna arbeta ergonomiskt riktigt. (Kursplaner 1994:9 s. 52) 

 

Nationella betygskriterier för ovanstående kurs på G-nivå beskrivs på föl-

jande sätt:  

 

Matlagning, Varmkök – grundkurs, 90 poäng, G-nivå 

Inga förkunskapskrav 
 Eleven tillagar med handledning fonder, redningar och grundstommar 

till såser/soppor samt de vanligaste typrätterna och variationer av dessa 

baserade på de olika livsmedelsgrupperna. 

 Eleven gör på godtagbar nivå ’mise en place’ för nämnda arbetsuppgif-

ter, förvarar råvaror enligt gällande krav samt tillämpar med varierande 

insikt bestämmelserna om personlig hygien och arbetsplatsens hygien. 

 Eleven kontrollerar med handledning hygienstandarden enligt egenkon-

trollprogrammet. 

 Eleven komponerar med handledning enklare matsedlar utifrån gastro-

nomisk, ekonomisk och näringsmässig synvinkel. 

 Eleven tillämpar på godtagbar nivå säkerhetsföreskrifter och ergono-

miskt riktiga arbetsställningar (Kursplaner  1994:9 s. 52). 

 

Läraren skall bedöma hur väl eleverna har uppnått läroplanens strävans mål 

och uppnående mål både för utbildningen och för kursen. Till sin hjälp har 

lärarna ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem.  

Mål- och kunskapsrelaterade betyg läroplanen 1994 (Lpf 94) 

Dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem kom i Lpf94. Social-

demokraterna hade tagit ställning för ett införande av kunskapsrelaterade 

betyg 1990 och därmed var tiden för det relativa betygssystemet förbi. 

Många röster (expertutredningen, lärar- och elevförbundet) hade dock höjts 

för en betygsfri skola men dåvarande skolminister Göran Persson avvisade 

förslaget. Enligt Måhl (1998) var det tre faktorer  som kan sägas förklara 

agerandet om betyg 1990. För det första, yrkeslivets ökande krav på kun-

nande och kompetens. För det andra, kunskapsstandarden bland vuxna i 

                                              
 Mer information om faktorerna i Vad krävs nu? Måhl Per, 1998. 



 

Sverige och till sist svårigheten att kunna styra pengar till mindre kunniga 

elever.  

Dagens betygssystem har fyra nivåer: Icke Godkänd, Godkänd, Väl 

Godkänd och Mycket Väl Godkänd. Systemet bygger på att stegen är målre-

laterade vilket betyder att det finns riksgiltiga beskrivningar som anger vad 

eleven skall kunna för ett visst betyg. Relationerna mellan betygstegen är 

inte att betrakta som en linjär progression. Grunden finns i kvalitativa olik-

heter och inte i olika positioner på någon skala. Däremot är betyget MVG 

mer värt  än G eftersom MVG innefattar ytterligare kvaliteter i förhållande 

till G. Det meritvärde som används för olika betygsteg ger också uttryck för 

deras olika värde i förhållande till betygsteget. Huvudregeln är att alla mål 

och kriterier skall uppfyllas och det går inte att kompensera brister i ett mål 

med mycket kunskaper i ett annat. Men i, SKOLFS 2000:141, påpekar 

Skolverket att det går att använda ett kompensatoriskt sätt när det gäller 

högre betyg. 

Att betyget är kunskapsrelaterat innebär att det är elevens kunnande som 

avgör betyget, inte hur eleven beter sig. Elevens närvaro och flit eller am-

bition skall i sig inte vara grund för betygsättningen (om inte de är en direkt 

förutsättning för att målen skall kunna nås) eller vilka betyg andra elever i 

klassen har. Kunskapens olika aspekter ingår i alla betygstegen och det är 

inte så att olika sidor av kompetenser tillhör olika betygssteg. 

Ett betyg i ett målrelaterat system anger att alla elever med ett visst betyg 

visat angivna kvaliteter i kunnandet oavsett vilket kunskapsinnehåll de ar-

betat med i skolan. Kunskapsinnehållet, stoffet, är ett medel att nå målet. 

Målen i läroplanen anger vad ”eleven skall kunna medan kriterierna ska 

användas för att bedöma de kvaliteter eleverna visar” (Skolverket, 2000 s. 

23). Mål och kriterier skall hållas isär, enligt kommittédirektiven 1991:104. 

Betygskriterier skall ange vad och hur eleverna skall behärska ämnet på den 

aktuella nivån; kvaliteten i kunnandet skall framträda.  Kriterierna anger de 

kvaliteter i kunskaper som bedömningen skall relatera till och inte kunskap-

er om ett specifikt innehåll. I mål- och kunskapsrelaterade betygssystem är 

det oviktigt med samma ämnesinnehåll i kursen. Kursinnehållet bestämmer 

inte likvärdigheten i betygssystemet. Det betyder i sin tur att innehållet i 

t. ex. kärnämnena inte behöver vara desamma inom olika program även om 

det är vad många lärare gärna förespråkar. Det är svårt att betrakta kurser 

med olika innehåll som likvärdiga, men eftersom det inte är innehållet som 

styr likvärdigheten utan kvaliteterna i elevens kunnande är det lättare att 

förstå tankegången.  

                                              
 G = 10 poäng, VG = 15 poäng och MVG = 20 poäng 



 

Likvärdighet i bedömningen är, i det kunskapsrelaterade betygssystemet, 

att samma övergripande mål och betygskriterier gäller för alla men vägarna 

att nå målen kan variera. Problem uppstår vid tolkning av kriterierna ef-

tersom strävansmål i läroplanen är öppna. 

Dagens bedömningssystem har inte varit problemfritt i alla delar, utan 

det har också bearbetats flera gånger och skickats till olika remissinstanser 

för kommentarer och kritik. Betygsberedningens betänkande (SOU 

1992:86) innehöll till exempel ett förslag till sex betygsteg istället för fyra. 

De två stegen, Framstående och Utmärkt är borttagna i dagens system. Det 

var också meningen att samma betygssteg skulle användas i både grundsko-

lan och gymnasiet. 

Kritik mot systemet 

Den viktigaste kritiken mot brister i betygssystemet handlade, vid införan-

det, om det var möjligt att progressionen av kunskaper följde och kunde 

beskrivas på sex skilda nivåer i alla ämnen. Skillnad mellan relativa betygs-

systemet och dagens målstyrda betygssystem är tanken enligt, Utvecklings-

planer för skolan (93/94, 96/97, 98/99), att elevernas lärande kan styras med 

tydliga mål och att eleverna inte skall jämföras med varandra. Ytterligare 

kritik mot systemet är skillnaden mellan vad begreppet mål och betygskrite-

rierna egentligen betyder och vad den stora skillnaden mellan dem är (Egi-

dius 1994, Kroksmark i Skolverket 2002)? Mål att sträva mot  och be-

tygskriterier har olika uppgifter. Den första används när undervisning plan-

eras och den sista när lärarna vill ta reda på om målen har nåtts (Måhl) . 

Mål att uppnå  anger den Godkända nivån, det eleven minst har lärt sig 

under kursens gång. Carlgren förtydligar: 

 
Ur nationellt perspektiv är det inte hur lyckad en specifik maträtt blir som 

bedöms i hemkunskapen utan elevens förmåga till reflekterat handlande ge-

nom hela processen (Skolverket 2002a s 20). 

 

Förtydligandet ovan har inriktning på förståelse, att det inte handlade om 

eleven hade förstått, utan hur förståelsen såg ut. 

Det har också riktats kritik mot hur begreppet förmåga och kvalitet defi-

nierades.  I Läroplanskommittén diskuterades dessa två begrepp utifrån ett 

                                              
 Carlgren beskriver det som: det är öppna mål och dess funktion är knuten till utveckl-

ingen av undervisningen och uttrycks i ”bedömningens inriktning” i grundskolan 

(Skolverket 2002a s18 f). 

 opublicerat material, årtal okänt. 

 Carlgren i Skolverket (2002a) använder samma beskrivning som Måhl, utvärdering av 

resultat. 

Carlgren beskriver problematiken i boken Bedöma eller döma, Skolverket, (2002a). 



 

annat nytt synsätt på begreppen. Med ovannämnda begrepp menades ”att 

beskriva innehållet som kvaliteter i elevernas kunnande eller förmågor som 

eleverna förväntades utveckla”, vilket krävde ett annat sätt att tänka om 

ämnesinnehållet. Ordet kvalitet var tänkt att användas som uttryck för en 

inriktning i ämneskunnandets utveckling som fanns uttryckt i målen att 

sträva mot i ämnet. Ordet förmåga  innebar resultatet av, inte utgångs-

punkten, för elevernas lärande (Skolverket 2002 s. 20 f). Innehållet av båda 

begreppen var svåra att förklara för användarna. I ett senare skede övergick 

författarna till att använda ordet förmåga istället för kunskapskvaliteter i 

grundskolan.  

Till sist har arbetsgruppen för översynen av betygssystemet i gymnasie-

skolan (Utbildningsdepartementet 2001) dragit en slutsats att den förvän-

tade förändringen av minskad stoffträngsel och stress i skolan inte har skett 

och anger som skäl det bristfälliga genomförandet av reformen. 

 Slutligen kan en slutsats dras: Hur ord och språk används i styrdoku-

menten synes vara viktiga för förståelsen av budskap.  

Enligt (Linde 1986, Skolverket 2001, Gipps 2001, Larsson 2002, An-

dersson & Krathwohl 2001) är kunskapssynen viktig i bedömningssamman-

hanget eftersom de båda är förknippade med varandra. 

Nedan kommer begreppet kunskapssyn i läroplanen att beskrivas. 

Läroplanens kunskapssyn  

I läroplansbetänkandet (SOU 1992:94) är elevens kontinuerliga kunskaps-

utveckling i förgrunden. I den lyfts fram lärandet som en kulturell och soci-

al konstruktionsprocess (Linnarud 2000). I betänkandet betonas också att 

skolans uppgift är att till eleverna förmedla beständiga kunskaper vilka för-

klaras vara kunskaper som ger eleven möjlighet att orientera sig i en kom-

plex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 

Elevernas förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap är för-

mågor som eleven behöver lära sig. Skolan skall träna eleverna att tänka 

kritiskt, granska fakta och förhållanden samt inse konsekvenser av olika 

alternativ vilket för lärandet närmare ett mer vetenskapligt sätt att tänka och 

arbeta. Till sist skall skolan också förmedla kunskaper som är nödvändiga 

för elever för att kunna förstå, delta i och påverka samhället. Ovannämnda 

innebär att skolans uppgift är att utveckla elevernas kunskaper. Skolan skall 

ge förberedelse för yrkesverksamhet, studier vid högre utbildningar och för 

vuxenlivet som samhällsmedborgare.  

                                              
 Det vanliga är att vi uppfattar begreppet förmåga som medfödd talang. 



 

De övergripande förklaringarna om vilken kunskap som skall förmedlas i 

skolan kan beskrivas med hjälp av ett begrepp som ”livslångt lärande”; en 

process där yrkeskompetens, kommunikativ kompetens och social kompe-

tens utgör en helhet i det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet kan delas 

upp i två dimensioner, samhällsdimension och yrkesdimension, dit olika 

kompetenser och förmågor kan hänföras. I föreliggande arbete fokuseras 

yrkesdimensionen. Dimensionen är kontextberoende och kan inte tas ur sitt 

sammanhang om yrkesdimensionen beaktas som helhet.  

Läroplanens kunskapssyn vilar på tre kunskapsaspekter. En av dem är 

den kontextuella aspekten. I den ingår kunskap om samband och är en vik-

tig del i kunskapsutveckling.  Sambandet kan knytas till Rolfs (1998) sätt 

att resonera om tyst kunskap då samband vid handlingar är en orsak-verkan 

kedja. Rolf påpekar att när ”aktören framkallar handlingar tar han för givet 

samband hopknutna av långa kausala kedjor” (a.a., s. 43). Den förmågan är 

en viktig del i all kunskap inte endast i teoretiska resonemang. Den andra 

aspekt som betonas i läroplanen är den konstruktivistiska då kunskapen inte 

är en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen mer begriplig. Den 

tredje aspekten handlar om den funktionella delen av kunskap då kunskap 

används som redskap. 

Kunskapshelheten har beskrivits i läroplanen på ett enkelt sätt med fyra 

F: Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Fakta är kunskap som in-

formation, regler och konventioner och utgör byggstenarna i förståelsen. 

Faktakunskapen kopplas till förståelse och till det sammanhang och den 

mening kunskapen har i sammanhanget. Förståelse är kunskap som me-

ningsskapande och den är bunden till faktakunskapen. Färdighet är kunskap 

som utförande av arbetsuppgiften på ett säkert, självständigt sätt. Färdig-

hetskunskap inom yrkesförberedande ämnen har en progression från första 

steget som utförande till en sammankoppling av fakta och förståelse med 

praktisk tillämpning. Förtrogenhet är omdömeskunskap, kunskap om hur 

slutsatser kan dras, kunskap om helheter och processkunskap samt flöden. 

Rolfs (1995) resonemang om tyst kunskap kan förstås i detta sammanhang 

som förtrogenhetskunskap eftersom den förutsätter en viss erfarenhet. Lä-

roplanen betonar att kunskap inte kan isoleras från det sammanhang där den 

används och utvecklas och inte heller får den ena kunskapsformen framhål-

les på bekostnad av den andra. Kunskapen är varken sann eller osann, den 

kan prövas och argumenteras för och mot. Alltså är kunskap alltid möjligt 

att diskutera. När eleverna diskuterar och resonerar reflekterar de i ett soci-

alt sammanhang. Det skulle kunna innebära att eleverna i en undervisnings-

situation kan utöva såväl reflektion som metareflektion beroende på dis-

kussionens innehåll och syfte. Metareflektion är viktig för elevers kun-



 

skapsutveckling och förståelse (Hacker 1998). Utöver förståelse och kun-

skapsutveckling formas elevens identitet och självbild. Benhabib (1997) 

och Taylor (1996) utgår från att människans identitetsutveckling är bero-

ende av människor man samverkar med.  

Tre utgångspunkter för bedömning 

I Skolverkets bilaga, Bedömning och betygssättning, kommentarer med frå-

gor och svar (2001), finns grundläggande utgångspunkter utifrån vilka be-

dömning och betygssättning rekommenderas att förstå. Utgångspunkterna 

diskuteras nedan i förhållande till olika källor. 

De tre utgångspunkterna är kunskapssyn, rättvisa och likvärdighet samt 

elevens roll. 

Utgångspunkt nummer ett: Kunskapssyn 

Den första utgångspunkten beskrivs enligt följande: synen på undervisning 

och bedömning speglar synen på kunskap och lärande. Det skulle betyda att 

bedömning återverkar på den kunskapssyn undervisningen förmedlar och de 

är ömsesidigt beroende av varandra. Om inte undervisning och lärande 

harmonierar med bedömningssättet kommer den kunskapssyn som präglar 

bedömningen att gälla. Andersson och Krathwohl (2001) beskriver ett lik-

nande dilemma med hjälp av "The Allignment Question". Sambandet mel-

lan de två faktorerna är en viktig grund för den pedagogiska verksamheten i 

skolan men framförallt torde den vara helt nödvändig vid bedömning av 

karaktärsämnen.  

Eleverna skall känna till denna ovannämnda kunskapssyn för att kunna 

prestera på ett förutsebart sätt. En invändning kan göras mot att det finns 

kunskap för kunskapens skull och det är viktigare än betyg, eftersom betyg 

inte kan mäta all typ av kunskap. För eleven gäller det att förstå skillnaden 

och särskilja det från betyg. Eleverna är naturligtvis intresserade av betygs-

frågor och om lärarna skall kunna möta intresset behövs väl formulerade 

svar och gott om tid att diskutera kunskap och bedömningsgrunder. Carl-

gren påpekar (Skolverket 2002a) i sin artikel om bedömning i grundskolan 

(enligt mig går citatet att applicera i gymnasieskolans bedömning) att: 

 
Det måste finnas andra mekanismer och kriterier som driver arbetet i skolan 

än kriterierna för bedömningen av resultaten (Skolverket 2002 s. 26). 

 

Det är också min förhoppning som lärare. Men om möjligheterna till dis-

kussion om kunskapssyn mellan elever och lärare inte tas till vara, blir be-

tyget det viktigaste och kunskap som värde i sig blir mer osynligt. Elevfrå-



 

gan: "kommer detta på prov eller behöver vi kunna detta i examinationen”? 

är inte att förakta. 

Utgångspunkt nummer två: Rättvisa och likvärdighet 

Den andra utgångspunkten är rättvisa och likvärdighet i ett betygssystem 

som bygger på verbalt formulerade mål och kriterier. Utan stoffangivelser 

kräver utgångspunkten ett ständigt pågående professionellt samtal. I det 

kulturhistoriska perspektivet är interaktionen, där språket används som red-

skap en av hörnpelarna. Mening skapas i samtalet. 

Styrdokumentens texter garanterar inte tillräcklig rättvisa och likvärdig-

het (Skolverket 2001). Det är ett påstående i förhållandet till utgångspunk-

ten som torde föra med sig svårigheter. Problematiken med språket kan lö-

sas med hjälp av uttolkning och bearbetning av kriterier och det ”kräver en 

ständig aktiv bearbetning av en professionell yrkeskår” (Skolverket 2001, 

del 2 s. 60). Men den professionella yrkeskåren måste också ta hänsyn till 

följande: 

 
När de nationella styrdokumenten inte i detalj preciserar undervisningens ut-

formning och innehåll ställs krav på att utförarna säkerställer samsynen i 

bedömningen och betygssättning (Skolverket 2001, del 2 s. 60). 

 

Det är tydligt att diskussioner om bedömning och betygssättning skall ge-

nomföras på skolorna, inte bara ibland utan kontinuerligt. Genomförandet 

av en diskussion har ”mer eller mindre runnit i sanden” enligt Skolverket 

(1998) pga att lärarna har fått ta initiativ till diskussionen utan hjälp av an-

svariga i skolan eller i kommunen. Skolverket konstaterar att det inte är 

rimligt att ställa initiativkravet på läraren. Förutsättningar måste ges. 

Kriterietexternas mening och innebörd skapas i samtalet och likvärdig-

heten i tolkningarna förutsätter att alla deltar på något sätt. Det finns med 

andra ord inga slutgiltiga innebörder eller betydelser i kriterierna.  

Det viktiga är att om någon inte deltar i tolkningar så är inte betygskrite-

rierna likvärdiga. Aktörerna har inte säkerställt samsynen.  

Här är läroplansförfattarna troligen ute efter det offentliga rummets sam-

tal där ömsesidig jämlikhet och universell respekt råder, enligt Benhabib 

(1997) i syfte att skapa en gemensam kunskapssyn i landet. Det torde vara 

ur likvärdighetssynpunkt viktigt att skapa en gemensam kunskapssyn.  

Enligt min mening är det viktigt att läraren tydligt och på ett klargörande 

sätt förklarar på vilka grunder bedömning görs. Grunderna bör också vara 

förankrade i styrdokumenten. Men framför allt, att kvaliteter i kunskaper 

diskuterats i kollegiet så att en gemensam syn på kunskap uppnås. 



 

 Problematiken kring likvärdighet i skolan diskuteras av berörda partner. 

Utbildningsinspektörer har granskat skolornas arbete med betyg och be-

dömning och kommit fram till att: 

 
En övergång har skett från en likformig undervisningssituation till en under-

visningssituation som med anledning av målstyrning av skolan blivit mer 

olikformig men som avser att leda till likvärdiga resultat (Utbildningsdepar-

tementet, 2001 s. 18). 

 

Här, om någonstans, kommer lärarnas didaktiska kunskaper till hjälp om 

förståelsen av vad som skall ske i undervisningen så att ett likvärdigt resul-

tat av olikformig undervisning blir verklig. 

Utgångspunkt nummer tre: Elevens roll 

Den tredje utgångspunkten är att elevens roll i undervisning och bedömning 

måste stärkas. I det kulturhistoriska perspektivet har kontexten, samspelet 

och miljön betydelse för lärandet. Eleven är en del av kontexten och behö-

ver förstå sin egen del i den. Det för med sig att självbedömning kommer 

till uttryck på ett tydligare sätt i läroplanen.  

I Lpf 94 går det tydligt att läsa att läraren skall se till att: 

 
[…] eleven får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och inne-

håll i undervisningen […] planera undervisningen tillsammans med elever-

na […] och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen (a. a., s.33). 

 

Men kan följande slutsats dras av Skolverkets text (2001) om bedömning? 

 
Vad som skall göra underlag för bedömning och betygssättning är en fråga 

som skall bestämmas i samråd med eleverna […] underlaget skall vara all-

sidigt och bestämmas tillsammans med eleverna (a. a. s. 33). 

  

Det förefaller vara besvärligt. Finns det praktiska möjligheter att tillsam-

mans med eleverna bestämma betygskriterier och därefter ha diskussioner 

med sina kollegor i skolan och med kollegorna i riket? Först efter detta kan 

bedömningskriterierna delges till eleverna. Problemet är bara att eleverna 

slutat kursen (framför allt korta 50 p kurser) innan det professionella  sam-

talet är klart. Med andra ord är det bra att eleverna är med i formandet av 

                                              
 Enligt Skolverket (2000, 1998) kan professionellt samtal uppfattas följande: samtal 

mellan lärare inom ämnesgruppen om ämnets kunskapskvaliteter på lokal- och riks-

nivå. Denna tanke fungerar om läraren har en  och samma klass under en längre pe-

riod t.ex. ett läsår men gymnasieskolan är kursutformad. 



 

bedömningsgrunder men det är nästan en praktisk omöjlighet att hålla tiden 

och samtidigt ha en ”kontinuerlig diskussion om kriteriernas innebörd”.  

Jag vill i denna undersökning lyfta fram en annan aspekt om bedömning i 

karaktärsämnen. Nämligen den aspekten som beskriver vad lärarna anger 

som viktiga kunskapskvaliteter i yrkesutbildningen så att eleverna kan nå ett 

gott yrkeskunnande. Studien fokuserar inte endast på vad betygskriterierna 

framhåller om vad som skall bedömas. Studien försöker i första hand ta 

reda på vad lärare och elever avser vara viktigt i bedömning av yrkeskun-

nandet i karaktärsämnen. Olika beskrivningar om bedömning torde hjälpa 

aktörer att förstå bättre bedömning.  

Bedömning och betyg i läroplanen 

I läroplanen för gymnasiet Lpf 1994 ligger fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet till grund för bedömning av elevernas kunskaper. Läroplanens 

(Lpf 94) text om bedömning beskriver vad betyg och bedömning innebär: 

 
Betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål 

som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och definieras i betygskriterier 

(a.a., s. 35). 

 

Det betyder att bedömning avser ett antal kännetecken på olika kvaliteter i 

kunnandet, och dessa olika kvaliteter i form av betygskriterier relateras till 

olika betygssteg. Med kriterier avses ”kännetecken, särdrag eller särskilda 

egenskaper som visar arten eller graden av kunskapskvalitet för respektive 

betygssteg […] och kvalitet är överordnad kvantitet” (Skolverket 2000, s. 

23). Dessutom anger kriterierna betydelsefulla kunskaper för kursen (Da-

vidsson 1995). Relationen mellan kunskapsmål och betygskriterier kan uti-

från citatet förstås vara parallella. 

Skillnaden mellan art och grad förklaras med en analogi: 

 
 En mattas mönster är artskilt från det material den är gjort av. I betygs-

sammanhang betyder artskillnad helt annorlunda kvaliteter än vad som gäl-

ler för ett annat betyg (Skolverket, 2000 s. 24). 

 

När det gäller gradskillnader är mattan fortfarande ett bra exempel: 

 
Antalet knutar i en matta är en gradskillnad […] att eleven kan placera 10 

eller 20 europeiska städer i rätt land (a. a s. 24). 

 

I betygshänseende preciseras gradskillnaden med betygskriterier som anger 

bredare, grundare och djupare eller mer eller mindre nyanserade kunskaper 

inom samma art av kvalitet.  



 

Att mäta kunskap genom att poängsätta den är inte längre förenligt med 

dagens betygssystem, men det är fortfarande många lärare som ändå mäter 

kunskapen med hjälp av poäng (Utbildningsdepartementet 2001). 

 Vidare när det gäller bedömning skall skolan sträva mot att varje elev: 

 
[…] tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kan bedöma sina 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanen 

(Lpf 94 s. 35). 

 

Det skulle kunna innebära att ansvar kan krävas av eleven på olika studie-

nivåer men skall ansvaret betygsättas och om det skall göras; hur betygs-

sätts ansvaret? Kan människan ta mer eller mindre ansvar eller handlar det 

bara om mer eller mindre arbete? Ansvarstagande kan knytas till begreppet 

etik vilket för med sig svårigheter vid bedömning. Begreppet ansvar behö-

ver klargöras. 

Till sist behöver eleven lära sig enligt, Lpf 94, att bedöma sina egna re-

sultat, så kallad självbedömning. Självbedömning är en viktig del av identi-

tetsutveckling men den ger också kunskap om vilken arbetsinsats eleven 

anser sig ha gjort. Det skulle i gynnsamma fall leda till respekt för andras 

arbete och kunskap samt hjälpa eleven utöva reflektion över lärandeproces-

sen. Den process som kallas självbedömning kan inte krävas av eleven utan 

övning. Självbedömning har varit, enligt Poikela (1998), ett lågprioriterat 

forskningsområde inom undervisningen. Om eleven behöver bedöma sitt 

utvecklingsbehov i förhållande till kursplanen kan frågor om målen aktuali-

seras.  

Läraren skall: 

  
[…] fortlöpande ge eleven information om elevens utvecklingsbehov och 

framgång i studierna och samverka med hemmen om elevens skolsituation 

och kunskapsutveckling samt redovisa för eleven på vilka grunder betygs-

sättning sker (Lpf 94, s. 35). 

 

Information om elevens kunskapsutveckling i gymnasieskolan är både 

skriftlig och/eller muntlig i form av utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal  

skall enligt styrdokumenten genomföras också i gymnasiet sedan hösten 

2000. Att ge information om elevens utvecklingsbehov kan hänföras till den 

formativa  bedömningen. Grunderna för betygssättning är i form av be-

tygskriterier på de kvaliteter som skall uppnås i kursplanen. Bedömnings-

                                              
 Skolverket, Utvecklingssamtal och skriftlig information, 2001 

 Den formativa bedömningen har som syfte att ligga till grund för det fortsatta lärandet. 



 

formen kan räknas till den summativa  bedömningen där mål i förhållande 

till kriterier skall uppnås och bedömas.  

Till sist skall läraren vid betygsättningen: 

 
Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kraven i kursplanen, beakta även sådan kunskap som en elev tillägnat sig på 

annat sätt än genom den aktuella undervisningen samt beakta såväl muntlig 

som skriftlig bevis på kunskaper och göra en allsidig bedömning av kun-

skaperna och därvid beakta hela kursen (Lpf 94, s. 35). 

 

Ovannämnda citat kan förstås som multidimensionell bedömning på elevens 

kunskapsmängd. Bedömningen framhäver i texten den språkliga kunskapen, 

den som kan uttryckas i ord. Även om ordet ”allsidig bedömning” finns 

med i texten är det svårt, enligt mig, att förbinda det med den praktiska ge-

nomförande kunskapen. Däremot kommer färdigheterna in i kriterierna för 

olika kurser inom karaktärsämnet i programmålens texter. En viss ensidig-

het kan tydas i läroplanens text om bedömning av kunskap. Betygssättning 

skall vara en helhetsbedömning av olika typer av samlade kunskaper, enligt 

Skolverket (2001) och det är läraren som sätter betyg och har ett myndig-

hetsansvar  för det. I dagens (2002) läge går betyget inte att överklaga.  

Det förs diskussioner om möjligheten att överklaga betyg. Skollagskom-

missionen har föreslagit, hösten 2002, att eleven skall få överklaga ett be-

tyg. Inga beslut är tagna till dagens datum 2003-04-17.   

Kriterier 

Kriterier anger vilken kunskapskvalitet och vilka resultat som krävs för re-

spektive betyg . I betygskriterierna finns nivåerna beskrivna och symboli-

serade med bokstäver G, VG och MVG, där G är lägsta kunskapsnivån och 

MVG är den mest komplexa kunskapsnivån. Måhl (föreläsning 23 okt 

2002) använder ordet kriteriebeskrivningar. Det innebär både en aktivitet i 

form av kriteriesökning om mål och en aktiv tolkning av kriterierna. Enligt 

Måhl är målet utgångspunkten för planering och måste konkretiseras. Uti-

från kriteriebeskrivningar kan planering av undervisningen inte göras. Po-

ängen med Måhls resonemang är att kriteriesökning och tolkning måste 

sammanfalla annars får inte läraren adekvat information om måluppfyllel-
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sen. Liknande resonemang har Anderson och Krathwohls (2001). Ett annat 

begrepp som Måhl (1998) laborerar med är kunskapsrelaterade kriterier 

vilket innebär:  

  
Kännetecken som kan användas för att avgöra om ett påstående av typen 

NN kan XX är sant eller falskt (Måhl 1998 s. 112). 

 

Dessa kriterier kan användas när elever bedömes enligt kunskapsstandard-

modellen vilket innebär: 

 
Ett mönster för bedömning där man använder uppgifter av ökande svårig-

hetsgrad – till exempel betygsklassade uppgifter – och där elevernas resultat 

bedöms som en helhet (Måhl 1998 s. 112). 

 

Vidare så använder Måhl ett tredje begrepp som kallas för kunskapsrelate-

rad bedömning: 

 
En bedömning där läraren talar om vad som krävs, beskriver de mål som 

eleven förutsätts nå och de kriterier som läraren använder […]  (Måhl 1998 

s. 112). 

 

Enligt min mening är det oklart vilka kriterier som används och vilka kun-

skapskvaliteter kriterierna har, vilket försvårar elevernas möjligheter att 

göra ett maximalt bra arbete i skolan. Påståendet grundar jag på den läsning 

av Lpf 94, programmål, kursmål, betygskriterier och lokala betygskriterier 

som kan anses vara relevanta  i sammanhanget. Oklarheter i kriteriebe-

skrivningar torde vara ett av huvudproblemen i bedömningen enligt nuva-

rande system. Kriterierna för mål att sträva mot saknas till stor utsträckning 

i betygskriterierna. Frågan är om kriterier behövs eller inte, eller hur skall 

lärarna förhålla sig till strävansmål vid bedömningen? 

Kriterierna anger de kvaliteter i kunskaper som bedömningen skall rela-

tera till och de kvaliteter eleven visar, och inte kunskaper om ett specifikt 

innehåll. Orden eleven visar är viktigt att komma ihåg i bedömningssam-

manhang. Vilket i yrkesutbildningssammanhang kan relateras till närvaro 

på lektioner. Bedömning av färdighetsträning är en konkret handling och 

förutsätter elevens närvaro så lärare kan se vad eleven kan. Även om när-

varo är medel för att nå målet behöver läraren se processkunskapen i ge-

nomförandet och därifrån bedöma effektivitetsgraden i handlingen, den 

kvaliteten eleven visar i genomförandefasen. 

                                              
 Betygskriterier som används i undervisningen av karaktärsämnen på HR-programmet. 



 

Med kriterier avses ”kännetecken, särdrag eller särskilda egenskaper som 

visar arten eller graden av kunskapskvalitet för respektive betygssteg […] 

och kvalitet är överordnad kvantitet” (Skolverket, 2000, s. 23). Ovan-

nämnda beskrivning är ett problem vid bedömningen. Det verkar ur texten 

kunna urskiljas, enligt Kroksmark 2002, två olika betygskriterier: arten av 

kunskapskvalitet och graden av kunskapskvalitet. 

Otydliga beskrivningar i betygskriterier som ”insikt” visar att det finns 

svårigheter vid tolkning av kriterier. På vilket sätt kan begreppet insikt en-

kelt förklaras för elever? När har de i sina prestationer nått ”viss insikt, in-

sikter eller god insikt”? Lärarna kan möjligen förstå begreppet men kan de 

tydligt förklara det för elever så att eleverna också förstår? ”Insikter” bety-

der i Skolverkets (1994a) Betygsboken att: 

 
[…] eleven har relativt sett jämnare kunskaper inom kunskapsområdet. Och 

’god insikt’ betyder att ’eleven är relativt jämn i sitt kunnande och har goda 

kunskaper inom området’ (Skolverket 1994a s.14). 

 

Det skall till mycket verbalt språk innan dessa kriterier är väl förtydligade 

så att en elev kan ställa relevanta frågor om hon anser sig ha blivit felbe-

dömd.  

Kunskapskvaliteter 

Vad är skillnaden i kvaliteterna i kunskaper? Det är graden av (eller kvali-

teten i) skicklighet, förmågan, förtrogenheten osv. som tillsammans utgör 

skillnaden och leder till olika betygsteg. 

Graden av skicklighet kan rätt lätt identifieras inom yrkesprogrammen. 

Graden av skicklighet kan ses som ”flytet” i arbetet. Flytet kan också mer 

poetiskt beskrivas som att; man är inne i situationen med hela sitt jag och 

glömt bort sig själv, det är det inspirerande ögonblicket . Inom teoretiska 

ämnen kan skickligheten upptäckas i skrivandet och resonerandet och i 

form av eleganta lösningsförslag och analyser samt teorier. 

Skillnaderna i ämneskvalitet  beskriver Carlgren som: 

 
Det som avgör vilket betyg man skall ha är inte om man har förståelse eller 

inte, utan hur denna förståelse ser ut. Beroende på det får man G, VG eller 

MVG (Skolverket 2002a). 

 

                                              
 Jan Troell och George Oddner, 23 mars, i TV2, Det goda samtalet. 

 Artikeln handlar om grundskolans ämne geografi. Den har en klargörande verkan 

också för betygssättningen i gymnasieskolan.  



 

Carlgrens beskrivning är träffande när det gäller den teoretiska förståelse-

kunskapen. Det är en viktig faktor i bedömningen av teoretiska och prak-

tiska kunskaper. Inom yrkesutbildningen syns förståelsen i handlingen, pro-

cessen och i produkten. 

Sammanfattning 

Kunskapssynen och synen på bedömning och betyg har förändrats under 

historiens gång. På 1800-talet var bedömning inriktat på seder, ekonomiska 

förutsättningar, insikt och flit. I Lpf 94 förespråkas kunskapsrelaterad be-

dömning där mål och bestämda kriterier anger inriktningen i bedömning. 

Betygens uppgift har förändrats från att vara ett urvalsinstrument vid in-

tagning till högskolan, till utvärdering av skolans resultat på nationell nivå. 

Exempel på lärarens konkreta arbetsuppgift ges i form av programmål, 

kursmål och betygskriterierna i syfte att läsaren bättre kan förstå hur utbild-

ningen i karaktärsämnet är uppbyggt. 

Syftet med mål- och kunskapsrelaterade betyg är att eleverna med ett och 

samma betyg har uppnått samma kunskapskvaliteter i kursen oavsett kun-

skapsinnehållet de arbetat med i kursen. Målet anger vad eleverna skall 

kunna i kursen. Betygskriterierna skall användas för att bedöma de kvali-

teter eleverna visar. Bedömning i styrdokumenten har en tydlig inriktning 

på dialog mellan elever och lärare och mellan lärare och lärare. Bedöm-

ningen är också kontextberoende och situationsbunden i och med att varje 

program har sin egen speciella inriktning. Bedömningen kan också uppfatt-

tas som processinriktad där kunskaper, färdigheter och kvaliteter samverkar 

med varandra. Till sist kan bedömning tolkas som problematisk i förhål-

lande till likvärdighet. 

Kunskapssynen i läroplanen bygger på en tankefigur, där lärandet sker i 

interaktion med människor i olika kontexter, där kunskap kan användas som 

redskap men också i syfte att göra världen mer begriplig. 



 

Kapitel 5: Kulturhistorisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer bedömning och lärande att diskuteras, handlingsteo-

retiska tankar ventileras och praktiks-produktiv kunskap lyftas fram. Till 

sist redogörs analysbegreppen. 

Min studie tillhör ett forskningsområde inom Utbildningsvetenskapen. I 

arbetslivet och skolan handlar det om kunskaper, kompetenser och kvalifi-

kationer. I yrkesutbildningen finns det ett behov att sammanföra de krav 

som arbetsmarknaden ställer på arbetstagarna och de krav skolan som in-

stitution ställer på eleverna. Till följd därav behöver yrkesutbildningen 

skapa en syntes av de två verksamheternas mål. 

I studien tas upp såväl lärarens som elevens perspektiv på bedömning. 

Styrdokumentens riktlinjer är den fond som ramar in bedömningen som 

handling. Den teoretiska förståelsen i studien utgår från en kulturhistorisk 

grundsyn. 

Kulturhistoriskt perspektiv på lärande 

Det kulturhistoriska perspektivet ger den övergripande förståelsen i studien 

för skolans förmedling och elevens inlärning av kunskap. I detta avsnitt vill 

jag lyfta fram miljöns betydelse och vikt vid inlärning. Utgångspunkten är 

att skolan är en särskild miljö vari både den kulturella miljön och den soci-

ala miljön formar, skapar och omformar elevens lärande i skolan, om inte 

helt så delvis. I ett kulturhistoriskt perspektiv kan lärandet kopplas till an-

vändning av artefakter  aktivitet och kontext. Artefakter behövs och an-

vänds i olika typer av aktiviteter i olika kontexter .  

Det kulturhistoriska perspektivet betonar både det historiska och det so-

ciala och anser att en människa inte endast är en social varelse utan också 

en historisk varelse.  Den bärande tanken i det kulturhistoriska tänkandet är 

att människan har en kulturskapande förmåga och vi utvecklas i samspel 

med kulturutvecklingen.  

Den kulturhistoriska teorin   utvecklades av Vygotskij som svar på psy-

kologins kris och hur medvetandet analyserades. Teorin kan härledas till 
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Vygotskij som redan 1926 publicerade boken Pedagogisk psykologi . I 

boken Tänkande och språk (1982) ifrågasatte och kritiserade Vygotski  

Piagets sätt att beskriva hur lärandet skedde hos små barn. Den bärande 

tanken i Vygotskijs teori om lärande är i motsats till Piaget att lärandet sker 

från omgivningen till individen i första ledet och inte från individen till om-

givningen.  Kommunikation finns i omgivningen och barnet lär sig kom-

municera tack vare att det redan finns ett språk att kommunicera med och 

därefter använder individen ett inre språk som hjälp till att formulera sina 

tankar.  Vuxna för över sina traditioner, historia och kultur till barnet.  Det 

betyder att människan till en del formas av den kulturella miljön och dess 

kontext som i sin tur bestämmer den sociala miljön där hon befinner sig och 

i den har individen möjligheter att omforma miljön och kulturen. I denna 

miljö finns både möjligheter och begränsningar. I utbildningssammanhang 

finns det en institution, skolan, som har till uppgift att överföra kunskaper 

och traditioner till eleverna. Men den står också för begränsningarna i egen-

skap av just institution. 

Ett meningsfullt lärande 

I Vygotskij (2001 , 1999) kan fyra viktiga förutsättningar för ett menings-

fullt lärande urskiljas. 

Det första, vilket behöver skapas i en undervisningssituation är ”äkta in-

tresset och engagemanget” för arbetsuppgiften. Vilket innebär att eleven 

behöver ha meningsfulla arbetsuppgifter som de kan förknippa med sina 

egna intressen. 

Det andra är att försöka få elevens lärande att bli ett förståelseinriktat lä-

rande. I förståelseinriktat lärande har artefakterna (tools and signs) en viktig 

roll att spela såväl i lärandet som i lärarens bedömning. Verktyg behövs för 

att beskriva den materiella produktionen men förutom detta organiserar 

verktygen arbetsprocessen. I verktyg finns den historiska och kulturella ut-

vecklingen manifesterad. Språk (tecken och symbol) är ett medel att ut-

veckla, forma och bygga upp medvetandet (Vygotskij 1999 ). Språket är 

ett medel genom vilket människorna socialiseras i kulturen, först på en 

social nivå och senare på en individuell nivå; först mellan människor och 

sedan inom människan. Socialisering sker genom internaliseringsprocessen 
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som beskriver hur de yttre processerna förvandlas  till inre processer hos 

individen (Vygotsky 1978 s. 26 ff). Tecknet och symboler står i relation till 

mänsklighetens kulturella utveckling och organiserar tänkandet. Detta för 

med sig att en förbindelse mellan det sociala, kulturella och det historiska 

upprättas. 

För det tredje är relationen mellan eleven och läraren betydelsefull med 

tanke på kommunikation som ligger till grund för sociala samspelet. Unga 

behöver vägledning från dem som kan mer så att deras närmaste utveckl-

ingszon kan utnyttjas. 

 Den sista aspekten kallar jag problemlösning, där både sociala, känslo-

mässiga och kognitiva aspekter ingår i lärandet. Enligt Vygotskij skall 

undervisning syfta till tänkande och: 

 
[…] utveckla många speciella förmågor att reflektera över ämnen av olika 

slag. Den består i att utveckla olika förmågor att koncentrera uppmärk-

samheten på olika sorters ämnen och inte att förändra vår allmänna uppfat-

tningsförmåga (Vygotskij 1999 s. 266). 

 

Skapandet av svårigheter med hjälp av tematiska uppgifter i form av pro-

blemlösning kan utmana tänkandet. Problemlösning behöver förankras i 

elevens eget intresse och självständiga aktivitet. Vygotskij ser såväl eleven 

som läraren som aktiva individer.    

Den närmaste utvecklingszonen 

Lärandet leder, enligt Vygotskij, till utveckling. Mognad ensamt är inte en 

förutsättning för lärandet. Vygotskijs undersökningar visade att all utveckl-

ing sker i ett så kallat ”omoget landskap”. Det är själva lärandet som skapar 

utveckling. Utbildning startar inre utvecklingsprocesser. Vygotskijs syn på 

lärandet går mot Piagets mognadstänkande kring lärandet. 

Det centrala i Vygotskijs teori är begreppet: den närmaste utvecklings-

zonen62 (ZPD). Läget mellan den befintliga kunskapen och den ännu inte 

uppnådda kunskapen (den som är möjlig för eleven att uppnå) bildar den 

närmaste utvecklingszonen.  

Vygotsky definierar ZPD som följer: 

 
It is distance between the actual developmental level as determined by inde-

pendent problem solving and the level of potential development as deter-
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mined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers (Vygotsky 1978 s 86). 

 

Hos barnet behöver man ta reda på två utvecklingsnivåer om man vill ut-

nyttja utvecklingszonen. Den första är individens nuvarande utveck-

lingsnivå och den andra är för individen möjlig uppnåbar utvecklingsnivå.  

När läraren vill utnyttja den närmaste utvecklingszonen i undervisa-

ningen kan läraren utgå ifrån elevernas äkta intresse, aktuella möjligheter 

(intellektuella och lärandemiljöer) och deras befintliga kunskap och kom-

petens. Utifrån det kan läraren skapa arbetsuppgifter så att eleven måste 

utveckla ny förståelse (se fenomenet på ett nytt sätt) och nya kompetenser. 

När eleverna skall nå den optimala utvecklingen i den närmaste utveckl-

ingszonen behöver de uppgifter som ger en utmaning både teoretiskt och 

praktiskt. Elevens kreativa skapande förmåga, fantasi eller före-

ställningsförmåga, behöver tas till vara eftersom den vidgar elevens erfa-

renheter (Vygotskij 1998). Eleverna behöver också någon med bredare och 

djupare kunskaper, t.ex. en handledare, en lärare eller en studiekamrat, än 

eleven själv. 

I samarbete och i dialog med andra kommer olika uppfattningar om pro-

blemet fram. Olika åsikter bidrar till reflektion och för med sig möjlighet 

för eleven att börja förstå världen på ett nytt sätt. Vygotskij ger också en 

annan bild av samarbete och han skriver: 

 
En ömsesidig arbetstillit utgör det psykologiska villkoret för gemensamt ar-

bete i avancerade tekniska former (Vygotskij 1999 s. 209). 

 

Förmågan att kunna arbeta tillsammans, när så behövs, inom olika arbets-

områden kräver en anpassning till den sociala miljön och förståelse för vik-

ten av samarbetet för måluppfyllelsen i produktionen. Genom de olika soci-

ala erfarenheterna får eleven lära sig gällande normer inom yrket. Vygotskij 

beskriver nedan hur social fostran och yrkesutbildning hänger ihop: 

 
[…] löser yrkesutbildningen smärtfritt alla de problem med den sociala upp-

fostran, som krävde speciella former och metoder i skolkollektivets organi-

sation (a.a., s. 209).  

 

Även om texten ovan behöver förstås i sitt sammanhang och utifrån den 

kultur och tid Vygotskij levde i kan den sociala fostran till yrkets värdering-

ar och normer vara en viktig del i yrkesutbildningen också i dag. Vygotskij 

försöker binda ihop det individuella med den sociala och kulturella miljön. 

 Vygotskij är inte bärare av tanken om att eleven kan utvecklas alldeles 

själv och skapa helt sin kunskap ensam. Det skulle innebära att man kastar 



 

barnet i livets realiteter utan adekvat uppfostran och det, enligt Vygotskij, 

fungerar inte.  Men tanken är att till sist skapa självständiga, medvetna in-

divider som kan kontrollera sina egna handlingar och sina liv. 

 Elever som i dag kan göra något i samarbete kommer i morgon att kunna 

utföra det självständigt, enligt Vygotskij. Detta förväxlas ofta med ren imi-

tation. Enligt Vygotskij är imitation förknippad med den närmaste utveckl-

ingszonen och barnet kan ”inte imitera vad som helst utan endast det som 

ligger inom området för dess egna intellektuella möjligheter” (Vygotskij 

2001, s. 330 f). von Wright (2000) som tolkar G H Meads teori om inter-

subjektivitet anger att ”det som ter sig som imitation handlar om kommuni-

kation och reflektion” (a. a., s, 85).  

Autentisk lärandemiljö och problemlösning 

Hur kan ett förståelseinriktat lärande beskrivas utifrån Vygotskijs tankar? 

Han betonar utöver vikten av att skapa sammanhang också det menings-

bärande innehållets vikt i allt lärande. I en lärandesituation behöver lärarna 

känna till vilka centrala teorier och principer/begrepp som står för de stora 

idéerna bakom varje yrkesämne/ämne. Begreppsförståelse är en grund-

läggande tanke för ett förståelseinriktat och medvetet lärande. Val av bä-

rande begrepp i en undervisningssituation hamnar automatiskt på lärarens 

ansvar (Säljö i Dysthe 2001). Vygotskij (2001) tog upp vetenskapliga och 

vardagliga begrepp och ansåg att när eleven möter vetenskapliga begrepp 

skulle det spontana tänkandet utvecklas, och att dessa till slut skulle sam-

mansmälta. 

I det pedagogiska arbetet kan skapandet av autentiska problem vara den 

form som ger en utmaning och möjlighet till att föregripa utvecklingen att 

uppnå den optimala nivån i utvecklingszonen. Problemlösning kan också ge 

möjlighet till en mångdimensionell bedömning av autentiska situationer 

(Wiggins 1998). Davidson och Svedin (1999) framhåller problemlösning 

och reflektion som förutsättningar för kompetenshöjande lärande. Autenti-

citet kan förstås som en viktig faktor i Vygotskijs teori. Autentiska problem 

i arbetsuppgifter situerar lärandet med miljön och med de artefakter som är 

relevanta för arbetsuppgiftens genomförande. Lärandet blir meningsfullt när 

ett sammanhang kan skapas med både hjälp av ett meningsfullt innehåll och 

påverkan av det yttre kulturella och sociala sammanhanget. Vygotskij beto-

nar det yttre sammanhangets och kulturens betydelse för vårt tänkande.  

Adekvata lärandemiljöer  blir viktiga utifrån Vygotskijs tänkande. Olika 

institutioner har olika kulturer och olika kontexter där lärande kan ske. I 

                                              
 Ett exempel på adekvat lärandemiljö är i högre utbildning är den s.k. Den femte di-

mensionen (D5) en experimentverkstad, ”som startade i San Diego 1986 med M., 



 

skolsammanhang har inlärning ofta dekontextualiserats, dvs. lösts från ett 

direkt samband med de vardagliga situationer där färdigheterna naturligt 

ingår. Så är dock inte alltid fallet med restaurangutbildningen. 

 Yrkesutbildningen är en verksamhet  där olika aktiviteter och hand-

lingar genomförs ofta i någon typ av verklighetsanknutna lärandemiljöer 

och där aktiviteterna har ett bestämt mål. Vygotskij förespråkar en bred ut-

bildning inte enbart utbildning till ett visst manuellt yrke. Hans polytekniska 

yrkesutbildning skall innehålla allt som behövs i livet och han skriver: 

 
Att alla bör veta något om allt och allt om något ( Vygotskij 1999 s. 218). 

 

Detta kan tolkas till dagens generella kunskaper (polyteknik) och specifika 

yrkeskunskaper (polyteknikens krav). 

I karaktärsämnen, inom restaurangutbildningen, är det vanligt att inlär-

ningen till en stor del är kontextualiserad vilket medger inlärningsformer 

där kunskaper och färdigheter övas i en autentisk lärandemiljö och används 

i de situationer där kunskaperna ingår naturligt inom restaurang-

verksamheten. Eleven är en självklar del av en ”naturlig” restaurangmiljö 

där alla de krav och förväntningar  påverkar elevens handlingar, val av 

redskap  och agerande . Arbetsuppgifterna har en för eleven meningsfull 

målsättning eftersom den ingår som en del i elevens faktiska framtida yr-

kesuppgifter .  Adekvata lärandemiljöer och situerat lärande är en sorts 

förutsättning i en restaurangutbildning och denna förutsättning för med sig 

olika sätt att tänka, lära och agera. Eleverna skolas i dessa lärandemiljöer in 

i yrkeskultur och yrkespraxis så att deras yrkeskunnande och anställnings-

barhet ökar. Vygotskij framhåller fördelen med att eleven producerar en 

färdig produkt och han tillägger: 

 

                                                                                                                            
Cole som en av grundarna […]. Berthel Sutter introducerade modellen på Blekinge 

Tekniska Högskola 1997 […] Sutter menar att 5D förenar högskolans tre uppgifter – 

undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället” (Knutagård, 

H., 2003 s 95). 

 Verksamhet innebär en målinriktat aktivitet t.ex. lärande och arbete. 

 Dessutom skall eleven inhämta, tolka och tillämpa uppgifter ur arbetsscheman, in-

struktioner, receptur och ur dem föreskrifter som gäller för yrkesområdet. Gy Vux 

1994:9. 

 Efter fullföljd utbildning skall eleven ha kunskaper i hantering av maskiner och annan 

utrustning som används i samband med produktion och service. a.a

 Eleven skall också tillämpa arbetsmetoder som främjar kvalitén i det utförda arbetet 

både utifrån produktkvalitet och hygieniska förhållanden. a.a 

 Elever på HR-programmet ansåg att utbildningen var mest meningsfull i jämförelser 

med andra program (Gymnasieundersökningen 2001/2002, Utbildningsförvaltningen) 



 

[…] en färdig arbetsprodukt, vilket tillåter honom att kontrollera sig själv, 

värdera sitt eget arbete efter de ovedersägliga och objektiva arbetsresultaten, 

och, viktigast av allt, skapar det en möjlighet att förverkliga det slutliga 

moment av tillfredställelse, seger och triumf, genom vilken egentligen alla 

våra strävanden och verksamhetsformer stimuleras (Vygotskij 1999 s. 207). 

 

Denna kunskapssyn kan ge oss möjlighet att finna de av Carlgren efterfrå-

gade  mekanismer och kriterier som borde driva arbetet i skolan istället för 

kriterierna för bedömningen av resultaten. 

Kontexten 

I ett kulturhistoriskt perspektiv relateras handlingar, artefakter och kun-

skaper till sammanhang och verksamheter. Läraren skaffar information om 

elevens kunskaper och färdigheter i ett sammanhang, i den sociala prak-

tiken, i en undervisningssituation i skolan. Utifrån detta kan läraren bedöma 

elevernas prestationer på olika sätt. Vygotskij är inte förespråkare för betyg 

eller tentamen han anser dem göra mer skada än nytta i lärandet. 

Människan kan inte undgå att påverkas av det kommunikativa  och fy-

siska sammanhanget hon är en del av. I ett undersökningssammanhang är 

just hänsynstagandet till omgivningens påverkan poängen med den kultur-

historiska teorin som bortser inte ifrån kontexten utan tar den med. Kontex-

ten är avgörande i ett restaurangutbildningssammanhang. I den kontexten 

ingår också relationer mellan eleverna själva, mellan elever och lärare och 

med den omgivande miljön. 

Jag anser att yrkesutbildning kan förstås mycket bra utifrån de principer 

som det kulturhistoriska perspektivet erbjuder. Hotell- och restaurang-

utbildningen är kontextualiserad och situerad och har en princip där den 

som kan mer lär den som inte än kan tillräckligt mycket. Utnyttjandet av 

den närmaste utvecklingszonen är i hög grad möjlig. Yrkesutbildningens 

mål är också att skapa medvetna och självständiga individer. Den viktigaste 

punkten är nog påverkan av den starka yrkeskulturen, yrkespraxisen och 

yrkeskunskapen på utbildningens genomförande. Enligt Vygotskij (2001) 

formas vårt medvetande i ett samspel med det samhälle och den kultur 

människan växer upp i. I yrkesutbildningen har yrkesläraren vuxit upp i yr-

keskulturen som yrkesman och i skolkulturen som lärare och dubbelhet-

en/dubbelkompetensen kan antas ha lämnat sina spår i bedömningen av ka-

raktärsämnen. 

                                              
 Se avsnittet: Utgångspunkt nummer ett: Kunskapssyn. 

 Eleven skall också kunna diskutera och ta ställning till problem inom valt yrkes-

område med hänsyn tagen till kvalitet, etik, ekonomi, säkerhet och miljö. GyVux 

1994:9



 

De olika aspekterna på lärandet som beskrivs ovan för med sig kon-

sekvenser vid bedömning av prestationer. Bedömningen blir svårare och 

behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv på människan, hennes aktivitet och 

verksamhet. Det viktigaste är att bedömningsformer och kunskapssyn sam-

manfaller. 

Bedömning som fenomen 

När bedömningar görs innebär det att människan värderar intryck i relation 

till någonting, till exempel föreställningar om vad som är rätt och fel, till 

uppfattningar om vad som är bra eller dåligt eller till åsikter om vad som är 

vackert och fult. Vad människan bedömer som bra eller dåligt utgår i grun-

den och botten ifrån de kulturella värderingarna i samhället.  Inom ett sam-

hälle kan man också urskilja olika grupper som har tillägnat sig olika kun-

skapskulturer beroende på de värderingar gruppen håller som legitima.  

Man kan t.ex. säga att skolans kunskapskulturer har behavioristiska och 

kognitiva rötter. Kunskapskulturer har i dag fått en vidgad prägel där kogni-

tivism ingår endast som en del i den. När kunskapskulturer diskuteras an-

vänds också begrepp som, situerat lärande, lärande som deltagande i en 

social praktik, sociokognition och sociokulturellt perspektiv på lärande 

(Carlgren 1999, Säljö 2000, Dysthe 2001).  

Bedömningskulturer har utvecklats med tiden att omfatta också andra 

förmågor beroende på den kulturella koden som samhället representerar. 

Hur lärande och bedömning beskrivs och förklaras förändras i samklang 

med historien. Människan utvecklas i växelverkan med sin omgivning, och 

denna växelverkan kan påverka hur bedömning uppfattas i samhället. Carl-

gren uttrycker förändringen om bedömning i samhället som: 

 
Fast det som är mest nytt är i själva verket att tidningarna, sedan det nya be-

tygssystemet infördes har börjat skriva om andelen icke godkända elever i 

grundskolan och jämföra olika skolor avseende bl.a. betygen. Att man tidi-

gare inte gjorde detta är inte så konstigt eftersom det relativa betygssystemet 

förväntades producera en viss procent 1-or, 2-or osv. (Carlgren i Skolverket 

2002a s. 13). 

 

Att betyg och bedömning är olika saker under olika perioder förklaras med 

vårt sätt att uppfatta dess betydelse (Broadfoot i Black 1998). 

Under 1980-talet kom konstruktivistiskt tänkande, det individuella läran-

det i förgrunden, där lärandemiljöer och den sociala omgivningens bety-

delse för lärandet uppmärksammades. Bedömning utifrån ett konstriktivis-

tiskt perspektiv tar fasta på den individuella elevens lärandeprocess, själv-



 

bedömning, problemlösning, användning av kunskaper och utvecklandet av 

förmågan att lära sig att lära (Räisänen 1996). 

Under 1990-talet har den kontextuella aspekten av kunskap infogats i 

begreppet lärande och tagit ett steg framåt. Bedömningen utifrån ett kon-

textuellt perspektiv betonar självbedömning och helhetssyn på kunnandet 

(Räisänen 1996, Wiggins 1998). 

Bedömning i yrkesutbildningen 

I skolan handlar det inte om de bedömningar av eleverna lärarna i största 

allmänhet gör när de möts, utan det handlar om bedömningar av särskild 

karaktär. Den bedömning som skolan skall göra är bestämda till sin inrikt-

ning. De skall utgå från de nationellt fastställda målen för utbildningen som 

i sin tur speglar den kunskapskultur som beslutsfattarna vill förmedla. Lära-

ren skall i sin tur bedöma dels om kunskapsmålen är uppfyllda och dels 

kvaliteten på måluppfyllelsen (Skolverket 2001, Läroplanen 1994). 

Elevbedömningar kan således inte endast bygga på lärarens egna upp-

fattningar, föreställningar och åsikter.  Lärarna är en grupp i samhället och 

är bärare av de kulturella koder som är godkända i den kulturen och i det 

samhälle läraren agerar. I denna studie kan detta kallas för yrkesutbild-

ningens kunskapskultur vilket innebär att yrkesläraren är representant både 

för yrkeskåren och för skolan (Höghielm i Skolverket 2001). Inom yrkesu-

tbildningen har lärarna bedömningsprinciper som kan hämtas från yrket där 

begreppet kvalifikationer har varit användbart och allmänt diskuterat. I den 

kulturen har yrkestraditionen varit vägledande för vad ett gott yrkesmanna-

skap är. Men lärarna måste också använda principer som kan hänföras till 

skolans egna bedömningsprinciper. I skolans kultur har de intellektuella 

förmågorna varit framträdande när bedömningar av kunskap görs. Inom 

yrkesutbildningen har karaktärsämneslärarna två områden att syntetisera i 

sin praktik, yrkesroll som expert inom facket och rollen som lärare i skolan. 

Denna tudelade utgångspunkt kan föra med sig svårigheter vid bedömning 

och betygssättning men kan också vara till fördel för lärarna.  

Yrkeslärarnas bedömning behöver framstå trovärdig hos både elever, yr-

keskåren och samhället. Gipps (1994) framhåller att bedömning behöver 

uppfylla vissa krav för att bli legitim i samhället (a.a., s. 172 ff). Både 

Gipps (1994), Black och William (1998) lyfter i sin forskningsöversikt upp 

bedömningens sociala inramning och Black och William skriver: 

 
This is that all the assessment processes are, at heart, social process, taking 

place in social settings, conducted by, on and for social actors (a.a., s. 56). 

                                              
 Både process- och produktkunskap 



 

 

Problemet, enligt Black och William, är att det finns för få undersökningar 

som tar fasta på inramningens påverkan i bedömningen. Relationerna mel-

lan elever och lärare är en aspekt av detta. Hur frågor/problem formuleras 

till elever har också betydelse och påverkas av den omgivande kulturen, 

miljön och lärarens egen kunskapssyn.  

Gipps (2001) använder följande beskrivning om bedömning: 

 
Assessment incorporates a wide range of methods for evaluating pupil per-

formance and attainment, including formal testing and examinations, practi-

cal and oral assessment, and classroom based assessment carried out by 

teachers (a.a., s.1). 

 

I Gipps (2001) och Broadfoot (1996) beskrivningar kan mångfalden av me-

toder för bedömning av kunskaper uppmärksammas. Bedömningen behöver 

göras med hjälp av olika metoder. Gipps framhåller lärarbedömningen i sin 

definition av vad bedömning är och av vem den görs. Själva bedömningen 

där kvaliteten på de uppnådda målen bedöms förutsätts vara kollegial men 

också elevförankrad. Detta indikerar att bedömning är en social handling. 

Broadfoot och Stobart (1997) summerar att bedömning kan motivera elever, 

bestämma vad som skall läras, hjälper elever att lära sig att lära och hjälper 

eleverna bedöma effekten av lärandet (a. a., s.13 ff). 

När bedömning görs i skolan kan det tänkas att syftet är att utveckla ele-

vens lärandeprocess. Bedömning som stöder lärandet använder sig av både 

relevanta mål och adekvata verktyg för måluppfyllelsen. Bedömning av 

prestationer i provsituationer där eleverna fick ta hjälp av hjälpmedel bru-

kade man tidigare avfärda som fusk eftersom eleverna behövde då inte 

kunna ämnet utantill (Resnick 1987). Enligt Vygotsky (1978) hjälper ade-

kvata verktyg eleverna att utveckla tänkandet och problemlösning. Han 

framhåller också att bedömning behöver vara inriktat på elevens möjlighet-

er istället för det eleven redan kan. Lärarens förmåga att se elevens utveckl-

ingsmöjligheter och utgå ifrån det som är möjligt att lära i bedömningen är 

ett nytt sätt att tala om bedömning. Att försöka visa vilka mål som är möj-

liga att uppnå och vilka mål är strax under den optimala nivån i den närm-

aste utvecklingszonen förutsätter ett omtänkande i bedömningen. 

Mångsidighet och autenticitet i bedömningen 

En allsidig bedömning är en mångdimensionell bedömning av kunskaper 

och färdigheter i förhållande till kunskapsmålen för kursen/ämnen. Enligt 

min mening förutsätter bedömning av praktiska kunskaper att läraren har 



 

helhetssyn på uppgiftens mål och den aktuella situationen i vilket mål-

inriktade handlingen är närvarande. 

Autenticitet kan också förstås som en viktig faktor i Vygotskys tänkande. 

Autentiska  problem i arbetsuppgifter situerar lärandet med miljön och 

med de artefakter som är relevanta för arbetsuppgiftens genomförande. För 

eleverna i yrkesutbildningen handlar det om att utföra en uppgift med ade-

kvata artefakter i en autentisk miljö  och situation . Eleverna löser pro-

blem vilket hjälper de att utveckla olika förmågor. Detta har Gerrevall tagit 

fasta på vid utvecklandet av kompetensprov för yrkesutbildningar. Han ut-

går ifrån att provet har en dubbel betydelse, både som undervisningsguide 

och underlag för bedömning av kompetenser (Gerrevall i Skolverket 2001). 

Enligt Wiggins (1998) är utförandekompetenser tvärdisciplinära, vilket 

enligt min mening är grundproblemet i bedömningen av kompetens i yrkes-

utbildningen. Bedömningen behöver betraktas ur olika perspektiv men blir 

då också på andra sidan mer komplex. Oftast handlar bedömning endast om 

bedömning av intellektuella kompetenser, som utgår ifrån disciplinerna, 

eller förmågor varpå själva handlandet, den praktiska genomförande-

kunskapen åsidosätts. Att kunna sätta samman olika kunskaper, inte endast 

veta hur saker och ting förhåller sig, utan också ha förmågan att använda sig 

av den kunskapen man har, är föremål för bedömning i den praktiska ge-

nomförandekunskapen. Det kan vara för komplicerat att på ett enkelt sätt i 

en taxonomi beskriva bedömning utifrån olika perspektiv som samman-

smälter till en helhet i handlingen. 

Genomförandekunskapen kräver både omdöme och förståelse och Wig-

gins (1998) påpekar att skolans bedömning av förståelsen behöver bygga på 

konfrontationer med tvetydiga och problematiska uppgifter. Förståelse i 

yrkesutbildningen kan identifieras i själva genomförandet av arbetsuppgif-

ten. Det som ger elever möjligheter att inte bara uppnå kunskap men även 

förståelse uttrycker Wiggins som: 

 
When we understand, we are able to adapt knowledge to novel situations 

because we grasp causal relations, and we can connect seemingly disparate 

elements of knowledge into a coherent account. […] Assessment of under-

standing must therefore involve more than response to cue of a specific test 

item grounded in an unproblematic question… we must be able to do more 

                                              
 Autentisk problem innebär här problem som eleven med stor sannolikhet kommer att 

möta i yrket. 

 Autentisk miljö innebär här en miljö som i så stor utsträckning som möjligt är identisk 

med den faktiska yrkesmiljön t.ex. kök och matsal i en restaurang. 

 Autentisk situation är en situation där eleven behöver t.ex. betjäna en kund i den au-

tentiska miljön under en lunch. Eleven agerar yrkesmässigt i en för yrket normal situ-

ation. 



 

than repeat phrases… able to do such things as justify the ideas involved, 

use those ideas effectively and explain their value (Wiggins 1998 s. 75). 

 

Wiggins sätt att se på bedömning kan tänkas hjälpa yrkeslärare att bättre 

förstå hur komplexa de situationer som eleverna utsätts för i yrkesutbild-

ningen är. Eleverna får ofta lösa både kända och okända problem vilket 

medför att flera färdigheter sammanbinds både vid utförandet och vid be-

dömning av uppgifter. 

Autentisk mål och bedömning 

Wiggins (1998) föreslår följande milstolpar som grund för autentisk be-

dömning. Ett projekt, bedömningsmål eller problem är autentiskt när den: 

 

1. Is realistic […] person’s knowledge and abilities are tested in real world 

situations. 

2. Requires judgment and innovation. The student has to use knowledge and 

skills wisely and effectively to solve unstructured problems […] and the 

solution involves more then following a set routine or procedures […] 

3. Asks the student to do the subject. 

4. Replicates or simulates the context in which adults are tested in the 

workplace, in civic life, and in personal life. 

5. Assesses the student’s ability to efficiently and effectively use a reper-

toire of knowledge and skill to negotiate a complex task. 

6. Allows appropriate opportunities to rehearse, practice, consult resources, 

and get feedback on and refine performances and products (Wiggins 

1998 s. 23f). 

 

Frågan är hur det ovannämnda kan göras på ett effektivt och trovärdigt sätt? 

Ett sätt är att genomföra en bedömning som är en kollegial bedömning där 

lärarna diskuterar vilka kompetenser de vill utveckla både i lärandet och i 

bedömningen av prestationer. Vidare kan externa bedömare med adekvat 

kunskap ingå i bedömningsgemenskapen. Men det är viktigt att ta med ele-

verna i diskussionen om vad som bedöms och hur det bedöms. Läroplanen 

(1994) bygger på ett dialogbaserat förhållningssätt vid bedömning av kun-

skaper och färdigheter.  

Autentiska mål kan vara av olika grader  och i bedömningssammanhang 

behöver läraren tydliggöra för sig själv i vilken grad bedömningssättet är 
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autentiskt. Gerrevall (2000) har skapat autentiska prov för olika yrkespro-

gram där eleven har till uppgift att lösa en normal arbetssituation i en auten-

tisk miljö med autentiska artefakter.   

Wiggins (1998) hävdar att lärarna vanligtvis inte tydliggör vilken förstå-

else och vilka prestationer de efterfrågar och vilken specifik evidens deras 

mål kräver. Det är viktigt att påpeka att lärare först borde fråga sig vilka 

kunskaper och färdigheter ett mål kräver och därefter designa arbetsupp-

giften så att dessa färdigheter och kunskaper är möjliga att bedöma. Detta är 

inte, enligt mig, det vanliga sättet att tänka om hur lärande och bedömning 

kan sammanfogas på ett logiskt sätt. Att först identifiera målens krav på 

allmänna och specifika prestationer, istället för att planera undervisningen 

utifrån målbeskrivningar som rena mål att uppnå, förutsätter ett omvänt sätt 

att tänka beträffande bedömning. Det är en skillnad mellan att identifiera 

prestationskraven/kvaliteterna i målbeskrivningar och att arbeta mot att 

uppnå målbeskrivningarna. 

Enligt Wiggins (1998) åstadkoms högkvalitativa resultat vid autentiskt 

arbete och sådan framgång beror på mångfalden av tillfällen och möjlig-

heter till utförandet. Fletcher (2000) anger att bedömarens primära mål i 

bedömningen bör vara att skaffa sig evidens genom prestations-

observationer av den aktuella arbetsplatsen. Allt detta kräver en adekvat 

lärandemiljö där adekvata artefakter kan användas till att åstadkomma ett 

resultat samt en välgenomtänkt arbetsuppgift där både generella och speci-

fika prestationer synliggörs såväl för eleven som för läraren. Först när ele-

ven själv blir medveten om de egna bristerna som det ges möjligheter till 

självkorrigering. Detta är en förutsättning för elevens identitetsutveckling 

och utvecklandet av förtrogenhetskunskap och yrkesmannaskap.  

Självbedömning 

Enligt Dann (2002) och Wiggins (1998) är syftet med självvärderingen att 

använda den som verktyg för både summativ och formativ bedömning. I 

självbedömningen kan reflektion uppfattas som förmåga att bedöma det 

egna lärandet. I Läroplanen 1994 uttrycks elevens självbedömning och ut-

värdering av prestationer som en del av lärandet. Poikela (1998) föreslår att 

det ger oss möjligheter att kunna se på ett nytt sätt utifrån kommande be-

dömning. Bedömning borde i första hand vara bedömning om bedömning. 

Med det menas det att koncentration inriktas på elevens förmåga att bedöma 

det egna kunnandet, resultat och sina handlingar i ljuset av bakgrunds- och 

situationsfaktorer. Vilket i det kulturhistoriska pärspäktivet innebär utveck-
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landet av självständigheten som är ett av utbildningens syften. Utifrån ett 

vygotskianskt perspektiv har självbedömning med självreglering att göra 

och kan förknippas med den närmaste utvecklingszonen och internali-

sering  av kunskaper. När eleven har internaliserat problemlösningsaktivi-

teterna kan han/hon lösa uppgifterna självständigt. Detta kan uppnås när 

eleven får adekvat hjälp vid rätt tidpunkt av en vuxen eller av en mer kun-

nig studievän. När de tillsammans arbetar med problemlösningsuppgifterna, 

där talet och språket är det centrala, bygger eleven upp den egna förmågan 

att lösa problemet självständigt, och då övergår det sociala språket till inre 

tal. Inre tal hjälper eleven att kontrollera sin kognitiva förmåga, den har 

också en styrande och planerande funktion vilket leder till ett målmedvetet 

handlande och beteende. Utifrån den kunskapen kan eleven i framtiden be-

stämma över sina handlingar och över sitt eget liv. Detta innebär att interna-

lisering och individualisering av språket, den sociala interaktionen, hjälper 

eleven att nå högre psykologiska processer som metakognition. Hacker 

(1998) påtalar också vikten av elevens förmåga till metakognition. Den ger 

eleven möjligheter att bestämma över det egna tänkandet och lärandet. Men 

det krävs en medvetenhet hos eleven om sin egen metakognitiva förmåga. 

Självbedömning kan ge information om lärandebehov och metakognition, 

den ger också möjlighet att tala om arbetet, och gör eleverna delaktiga både 

i läroplanstolkningen och i bedömningens praktik samt formar utvecklings-

processer av självreglering vilket ökar elevens självständighet.  

Nijhof (1998) påpekar att om mål och innehållsstrukturer ändras i under-

visningen måste bedömningen också få nya och ändrade former. Utveck-

landet av det egna tänkandet är och förmågan att använda sina kunskaper i 

Vygotskijs (1999) sätt att förstå lärandet de viktigaste uppgifterna för ele-

ven. 

En mångdimensionell och dynamisk bedömning kan stödja detta lärande 

i skolan. Ett nytt sätt att tänka om bedömning kan föra med sig utvecklandet 

av nya artefakter och metoder som bättre svarar mot behov som finns i sam-

tiden och framtiden. Dessa tankar kan nyttjas i bedömningen av karaktärs-

ämnet i en restaurangutbildning där dynamiken i undervisningen är mer 

påtaglig än i undervisningen i kärnämnen. Skolans skriftliga och muntliga 

bedömningskultur kan tänkas vara bristfällig i förhållande till yrkesutbild-

ningskulturen där även andra krav ställs både på eleven och på bedömaren. 
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Bedömning i karaktärsämnen 

I en restaurangyrkesutbildning finns förutsättningar för olika grader av au-

tentisk bedömning. Wiggins (1998) beskriver tre olika grader  av auten-

ticitet vilket nedan är omvandlat till att passa i restaurangutbildningen. Den 

första graden kallar Wiggins för icke autentisk som skulle kunna beskrivas 

inom restaurangutbildningen följande; eleven läser ett av läraren valt recept. 

Den andra graden kallas tämligen realistisk och då har eleven valt receptet 

själv och idkar högläsning. Den sista är den som kallas autentisk och inne-

bär att eleven tillagar receptet och gästen äter maten. Vi kan dra slutsatsen 

av detta, att eleverna i restaurangutbildningen, genom att de producerar en 

produkt, som konsumeras av kunder, ger lärarna goda möjligheter att an-

vända sig av en bedömningsform, som är både autentisk, komplex, kontext-

bunden och mångdimensionell. Det finns möjligheter till att både bedöma 

och planera utbildningen utifrån högsta graden av autenticitet. Utbildningen 

är oftast kontextualiserad och genomförandekunskaper där komplexa pro-

blemlösnings situationer är vanliga ingår. Vid bedömning, i slutet av ut-

bildningen, används också utifrån kommande bedömare  vilka ingår i yr-

keskåren.  Enligt mig är det är en fördel i yrkesutbildningen att möjligheten 

finns till en mångdimensionell och kontextbunden lärande och bedömning. 

Bedömning av lärandet behöver i karaktärsämnen förankras i autentiska 

situationer, vilket är fallet med restaurangutbildningen, där adekvata mål, 

verktyg, och miljöer används både i undervisningen och i bedömnings-

sammanhang. Eleverna inskolas i den sociala och kulturella miljön där yr-

keskulturen ger den övergripande förståelsen för yrket. 

Som ovan nämnd är problematiken i bedömningen i karaktärsämnen dess 

tvärdisciplinära karaktär. Inom restaurangutbildningen kan tre discipliner 

identifieras: filosofi där etik och moral mot kunden kommer in, natur-

vetenskap i form av näringslära, råvarukännedom och kemi samt till sist 

samhällsvetenskap där ekonomi och omvärldskunskap ingår. Detta för med 

sig att en mångdimensionell bedömning av kunskaper och färdigheter förut-

sätts. Denna komplexitet i en undervisningsakt kan föra med sig svårigheter 

för läraren vid den konkreta bedömningen i ett restaurangkök eller matsal. 
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Syntes av bedömning och lärande 

I det kulturhistoriska perspektivet är historicitet, kontext, miljö, kultur och 

kommunikation viktiga aspekter. Bedömningen kan sägas utgå ifrån kom-

munikationen som bas. Utifrån en kommunikativ synvinkel kan bedöm-

ningen ses som en språklig handling, som en process. Vidare ger kulturen, 

den aktuella kontexten och den sociala miljön både i bedömningen och i 

lärandet möjligheter men den kan också ha förhindrande verkan. De olika 

artefakter som används i lärandet bestäms av de ramar som kontexten har. 

Historicitet i bedömningen kan beskrivas utifrån förändringar som sker i 

kunskapssynen hos beslutsfattarna. I lärandet kommer historicitet in i form 

av den individuella- och den kollektiva historien. Den kulturella aspekten 

finns som underliggande fond som ramar in människans normer och värde-

ringar om både lärandet och bedömning. 

Handlingsteori i yrkeskunnandet 

Leontjev  (1975) har utvecklat en handlingsteori. Han har fått sina idéer 

från Vygotskij och utvecklat hans tankar vidare. Leontiev kallar sin egen 

teori för, the psychological theory of activity, Veresov (2000). Nedan besk-

rivs Leontievs handlingsteori i syfte att rama in handling, operation, mål 

och motiv vilka är naturliga delar i yrkesutbildningen och lärandet. 

Vi kan försöka förstå praktisk-produktiv kunskap och yrkeskunnandet ut-

ifrån Leontjevs (1975) handlingsteori och systemtänkande där behärskandet 

av yrkeshandlingar är viktig. Behärskandet av yrkeshandlingar kan kallas 

för yrkesskicklighet där redskap, handling, operationer, mål och motiv 

binds ihop. Handlingarna sker i en kontext som bestämmer vilken yrkes-

kunskap som behövs och hur kunskapen synliggörs.  

Teorin förutsätter förmåga att behärska arbetets helhet och utveckling, 

vilket betyder att beskrivningen av behärskandet av enskilda handlingar inte 

räcker till, när individen vill förstå behärskandet av handlingar som helhet. 

Kontexten har sin inverkan på människans handlingar genom de krav den 

ställer och de möjligheter den ger. Behärskandet av den behövda kompeten-

sen synliggörs i kontexten. 

Leontiev (1986) lyfter upp begreppet motiv, handling och mål som verk-

samhetens viktigaste beståndsdelar och han anser dem vara relationella i 

förhållande till varandra. Han menar att alla handlingar är motiverade hand-

lingar och att i en verksamhet förekommer inte omotiverade handlingar. 

Med handling menar han en process:  
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[…] som är underordnad föreställningen om det resultat som ska uppnås, 

dvs. en process som är underordnad ett medvetet mål. På samma sätt som 

begreppet motiv relateras till begreppet verksamhet, relateras begreppet mål 

till begreppet handling (a.a., s, 159). 

 

När något är att underordna ett resultatmål innebär det för Leontiev att mo-

tivet sätter igång handlingen, men handlingen kan behöva riktas mot ett 

delmål som behöver genomföras i första hand så att resultatmålet är möjligt 

att nå. Den mänskliga verksamheten existerar i form av en handling (under-

ordnad målet) eller en kedja av handlingar vilket han kallar för helhet.  

Leontiev skiljer på begreppen handlingar och operationer. Med operation 

menar han tillvägagångssättet, förutsättningarna, som behövs för att för-

verkliga en handling. Det innebär att individen behöver förstå och värdera 

vilken operation som är bäst lämpat för uppgiften. Handlingar däremot är 

relaterade till målen. Detta innebär att ett gott omdöme i val av operationer 

och handlingar förutsätts för att ett mål på ett adekvat och ändamålsenligt 

sätt kan uppnås. 

Yrkeskunnandet kan förstås som förmågan att binda ihop yrkeskunskaper 

och färdigheter till en ändamålsenlig helhet, praktiken. Av diskussionen 

ovan är praktiken dynamisk: dess förändringar i kontexten, olika kompe-

tenskrav, den personliga och psykiska utvecklingen bidrar till föränderlig-

heten. Följden av denna variation av situationer blir att individen behöver 

ha en handlingsberedskap så att hon kan använda sina faktiska kunskaper i 

nya situationer (Räisänen 1998).  

Handlingsberedskap utvecklas i vårdhandlingar, enligt Eriksson (1985), 

genom att kännedom om mål och om situationen ökar. Förmågan kan kallas 

för en beredvillighet då förmågan att förutse och vara förberedd på handling 

är en av kompetenserna i yrkeskunnandet. Men förmågan kan också förstås 

som förmåga att förutse och inte som behärskandet av en handling. 

I yrkesverksamheten uppstår ofta motsättningar eftersom det faktiska ar-

betet och den faktiska kompetensen inte sammanfaller. Det kan uppfattas på 

två olika vis t.ex. att motsättningar skapar dynamik och förändring eller 

stagnering (Ellström 1994, Leontjev, 1975, Engeström 1999). Ovanstående 

brist på överensstämmelse kan i skolsammanhang föra med sig problem för 

eleven. Elevens möjligheter att kunna visa sina faktiska handlingar och 

kunskaper i olika arbetssituationer för läraren kan i skolan vara bristfäl-

liga . Läraren har att bedöma den kunskap eleven visar (Lpf94).  
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Lärandet inom yrkesutbildningen behöver redogöras i förhållande till ett 

kulturhistoriskt perspektiv.  Vilka aspekter på kunskap synliggörs med hjälp 

av ett kulturhistoriskt perspektiv? Den slingriga färden på kunskapens stigar 

börjar med begreppet kompetens, som ofta har olika innebörder i vardags-

språket. 

Kunskapsformer 

Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv kommer kunskaper, som kan tänkas 

ingå i ett gott yrkeskunnande, att belysas i detta avsnitt. Dessa kunskaps-

aspekter torde läraren behöva bedöma. 

Kompetens  

Begreppet kompetens  relateras till en viss arbetsuppgift med formell be-

hörighet men också till relationen mellan arbete och individ (Sandberg & 

Targama,1998). Det kulturbärande i begreppet kompetens kan förstås ge-

nom att arbetsuppgiften är målrelaterad och bunden till verksamheten, situ-

ationen och sammanhanget. Kompetensen är därmed också situations-

bunden. Kompetens är ofta förknippat med mer än teoretisk kunskap, det 

handlar om förhållningssätt, erfarenheter och färdigheter samt förväntningar 

och krav i arbetet. Kompetensforskning har ofta haft företag som utgångs-

punkt i sin forskning.  

Enligt Rolf (1998) fokuserar kompetensforskningen på två huvudfrågor:  

 
Vilka slags praktisk kunskap utövas i samhället, främst inom yrken och pro-

fessioner och hur utvecklas och används denna kunskap? Vilken relevans 

har forskning, utveckling och högre utbildning för professionell kunskap? 

(Rolf 1998 s. 24 ff) 

 

Han anser att forskning om kompetens bör fokusera på ”teman eller prob-

lem” och inte som tillämpning av något. Kompetensutveckling bygger på 

individens förmåga att ifrågasätta traditioner och förändra, utveckla, på-

verka rutiner och invanda mönster med hjälp av reflektion. Den hjälper 

henne att bli mer kritisk gentemot traditioner, rutiner och regler (Rolf 

1995). Kompetens och know-how  är inte egenskaper hos individer, de är 
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relationer mellan individer och sociala system och de förutsätter en social 

position inom yrket för utövandet av know-how och kompetens. Rolf disku-

terar kompetens utifrån vissa kriterier, t.ex. att det finns kriterier för kvalitet 

som är förankrade bland aktörer på området. Aktören har förmåga att 

handla i enlighet med dessa regler och denna förmåga innehåller hantering 

av symboliserande, teoretiska, reflekterande eller kritiska moment. För-

mågan innehållandes reflekterande moment ytterst används till att förändra 

kvalitetskriterierna och reglerna inom området. Rolf kopplar ihop tradition-

er med en viss yrkespraxis vilket ger ett slags praktisk kunskap som han 

kallar för kompetens (Rolf 1995 s. 122 ff). 

Definitionen av kompetens enligt Ellström (1992) kan beskrivas  som: 

 
 […]  förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmågan att 

identifiera, utnyttja och, om möjligt utvidga det tolknings-, handlings-, och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder (a.a., s. 21). 

 

Definitionen fokuserar på individen och hennes attribut mer än det sociala 

sammanhanget. Viktigt är förmågan att identifiera problem. Utan förmågan 

till problemidentifiering kan handlingen inte bli optimal. Ellström (1992) 

definierar förmågan i kompetensbegreppet i termer av:  
 

[…] psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, person-

lighetsfaktorer och sociala faktorer (a.a., s.21). 
 

Ovannämnda faktorer är intimt förbundna med individen  och har på grund 

av det en viss begränsning när lärandet diskuteras utifrån ett kulturhistoriskt 

perspektiv. 

I den finska litteraturen namnges följande kompetenser: kärnkunskaper, 

områdeskunskaper, tyst kunskap, gömd kunskap och nyckelkunskaper 

(Räisänen, 1998).  

Med kärnkunskaper menas de allmänna kunskaper som behövs i yrket 

till exempel tekniskt kunnande, förmåga till samarbete, växelverkan och 

interaktion. 

Områdeskunskaper är de kunskaper som måste finnas men behövs spo-

radiskt och de förutsätter behärskning av grundkunskaper och bildning till 

yrket samt har en stark etisk orientering. 

Tyst kunskap kan vidare beskrivas, utöver det som redan finns beskrivet 

utifrån kunskapsteorier, som förmågan att göra snabba problemlösningar i 
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beslutssituationer där expertens handlingar är smidiga och logiska men ex-

perten kan inte verbalisera grunderna till valen. Denna typ av kunskap binds 

ofta ihop med expertens handlingar, inte med novisens. Konst, kan denna 

typ av yrkesskicklighet kallas pga. dess smidighet och estetiska skönhet. 

Betraktaren av till exempel en skicklig frisör/frisörska i arbetet kan lätt se 

hur yrkesskickligheten framträder som konst för betraktaren. Det är en fröjd 

för ögat. Det behövs en lång yrkeserfarenhet och övning innan expertnivån i 

arbetet kan nås.  

Gömda kunskaper har med maktförhållanden att göra, de kan vara 

omedvetet hemliga eller medvetet hemliga och är bundna i handlandet på 

arbetsplatsen i syfte att nå fördelar. 

Till sist nyckelkunskaper, de är bundna i flexibla situationer då det krävs 

nya eller annorlunda handlingsmönster. Då behövs kommunikations-

kunskaper, kunskaper i problemlösning och beslutsfattande, samarbets-

förmåga och ledaregenskaper samt förmågan att lära sig att lära. Dessa ty-

per av kunskap är i allmänhet sådana vilka individen kan skaffa sig nya 

kunskaper eller lösa problem med (a.a., s.12). Det är dessa olika kompeten-

ser yrkeskunnandet kan innehålla.  

Aspekter på den praktiska kunskapen vilka kan tänkas ingå i yrkeskun-

nandet kommer att diskuteras i följande avsnittet .  

Praktisk-produktiv kunskap 

Den praktiska kunskapens karaktär utmärks av komplexitet och att den är 

mångdimensionell. I den finns handling, omdöme, aktivitet, kultur, tradit-

ion, individ och kropp, verktyg, språk och sinnesupplevelser närvarande.  

Som utgångspunkt i diskussionen om praktisk-produktiv kunskap kan 

debatten som förs inom arbetslivsforskningen vara fruktbar. Bo Göranzon 

(1990) har bidragit med sin forskning till att tydliggöra komplexiteten i yr-

keskunnandet. Yrkesutbildningen har anpassats och behöver anpassas till 

förhållandet i arbetslivet men också till den förmodade utvecklingen i ar-

betslivet. Man har diskuterat om utbildningens innehåll men också var och 

hur yrkesutbildningen skall genomföras. Diskussionerna om lärandet av 

yrket i skolan i förhållandet till arbetslivets krav på yrkeskunskap fortsätter 

än i dag. Både i Sverige och internationellt diskuteras rollen av adekvata 

lärandemiljöer i undervisningen och hur yrkesutbildningens mål kan införas 

i läroplaners texter (Nijhof och Brandsma 1999, Resnick 1996, Young 

1998). Det som är utmärkande för diskussionen är yrkeskunskapens kom-

plexitet eftersom den innehåller både breda kompetenser och specifika yr-

keskunskaper vilka tillsammans ger en komplex bild av praktisk kunskap. 

När arbete diskuteras kommer man fram att det innehåller flera aspekter av 



 

kunskap och vi kan utgå ifrån att yrkeskunnandet p.g.a. detta har en större 

komplexitet än s.k. bokkunskap. 

I det följande diskuteras kunskap utifrån kunskapsfilosofins, lärande-

teoriers och praktikerkunskaps synvinkel. Kunskapsfilosofiska spörsmål 

görs med hjälp av: Ryle 1994, Polanyi 1967, Rolf 1998 och Molander 1996. 

Vidare kommer teorier om lärande att diskuteras med hjälp av Vygotskij 

1999 och 2001, Lave 1991, Wenger 2002. Till sist tas lärandekunskap upp 

med hjälp av Dreyfus och Dreyfus 1986, och Josefson 1991, Göranzon 

1990 samt Höghielm 1998. 

I vardagen kan olika begrepp användas som hjälp vid kommunikation om 

hur praktisk-produktiv kunskap kan förstås.  

De begrepp som har kommit till uttryck i den filosofiska litteraturen om 

praktisk-produktiv kunskap är ”knowing how”, ”reflection in action”, ”tyst 

kunskap” och ”lärande-i-handling” samt ”situerad kunskap”.  

Kunskapsfilosofiska tankar 

Den praktiska kunskapen människan uppvisar enligt Ryle (1949) i form av 

”knowing-how” och ”knowing-that” kommer till uttryck i min studie i en 

vanlig undervisningssituation i gymnasieskolan i Stockholm. Ryle framför 

att ”knowing-how”, att veta hur, består i färdigheter att kunna utföra vissa 

handlingar, rationell praxis. Medan ”knowing-that”, att veta att, innebär att 

veta hur saker och ting förhåller sig, en rationell teoretisering. Båda dessa 

kunskaper anger karaktären på kunskap som aktivitet samt att de är ration-

ella.  

 
To do something thinking what one is doing is, according to this legend, al-

ways to do two things; namely, to consider certain appropriate propositions, 

or prescriptions, and to put into practice what these propositions or prescrip-

tions enjoin. It is to do a bit of theory and then to do a bit of practice […] 

the chef must recite his recipes to himself before he can cook […]  (Ryle 

1949 s. 29).       

 

Ryles sätt att se på kunskap binder ihop teori och praktik i en handling. Att 

göra är också att veta, men det räcker inte att bara veta hur något förhåller 

sig. Däremot om handling genomförs behöver aktören också veta hur saker 

och ting förhåller sig i den. Annars har aktören inte haft en riktig tankeplan 

för sin handling, alltså blir handlingen inte den avsedda.  

Kunskap kan här ses som något inte enbart knutet till människans med-

vetande. Ryle framhäver att medvetandet, reflektionen och kroppen, göran-

det, är intimt förbundna med varandra. Han diskuterar också ”vanemässig 

praktik” som rutin och ”intelligent praktik” då aktören är ständigt beredd att 



 

förbättra och förändra praktiken genom reflektion och därmed lära sig nya 

saker. Begreppet ”intelligent praktik” i undervisningssammanhang lär ele-

verna att reflektera och hjälpa de uppnå högre nivåns abstraktioner. 

Flera andra har arbetat med den praktiska kunskapens väsen och Polanyi 

(1958) diskuterar den praktiska kunskapen i form av begrepp som ”person-

lig kunskap” och ”tyst kunskap” och har givit den praktiska kunskapen yt-

terligare en innebörd. I studien diskuteras ”tyst kunskap” teoretiskt som en 

del av den praktiska yrkeskunskapens innebörd.  

Polanyi utgår ifrån Kants kunskapsteoretiska filosofi. I den ställer Kant 

en fråga om kunskap: 

 
 My question is, what we can hope to achieve with reason, when all the ma-

terial and assistance of experience are taken away? (Kant i Durant, 1933 s. 

266) . 

 

Polanyi anser att all kunskap har en tyst dimension och att ingen kunskap är 

helt tyst. Det finns något implicit i det explicita, att kunskapen är delvis 

dold och därmed outsagd för oss, men inte omöjlig att verbalisera. I det 

tysta, implicita, finns utgångspunkten för all annan kunskap. Alltså även för 

den vetenskapliga kunskapen. I praktiken utgår tyst kunskap från själva 

handlingen eller från den praktiska verksamheten. Enligt Polanyi är kun-

skapen personlig, kulturbunden och en aktivitet. Polanyis användning av 

begreppet ”knowing” vittnar om att kunskap ses som aktivitet. Den används 

och brukas. Polanyi skriver: 

 
I shall always speak of ”knowing”, therefore, to cover both practical and 

theoretical knowledge (Polanyi 1967, s. 7). 

 

Personlig kunskap hos Polanyi relateras till traditioner, kulturarv och till 

personen och kroppen. Polanyis kunskapssyn kan öka förståelsen av den 

praktiska kunskapen. Yrkespraxis och yrkeskultur kan relateras till erfa-

renheter, traditioner och kulturarv. 

Problemet med att se på kunskap endast som traditionsöverföring gör att 

människan skulle vara ofri och oförmögen att bilda ny kunskap. Jag försö-

ker förstå Polanyi utifrån ett större perspektiv där människan är fri att välja 

bland valmöjligheter i varje situation där den personliga kunskapen kommer 

till användning. I detta arbete handlar tyst kunskap   om, att människor 

besitter kunskaper utan att de alltid behöver kunna uttrycka kunskaperna 

                                              
 Jag är medveten om att det är en sekundär källa.  

 Begreppet ”tyst kunskap” har diskuteras flitigt och dess innebörd är oklar. Vi kan anta 

olika positioner till begreppet utifrån olika perspektiv. 



 

verbalt. De flesta vet att människan tänker när hon handlar, alltså reflekterar 

hon, frågan är när reflektion sker, före, efter eller under handlingen. 

Polanyi har, på sitt sätt att beskriva kunskap, en kunskapssyn som är vi-

dare än den vetenskapliga kunskapen och har därmed försökt tydliggöra hur 

vi kan tala om görandet och tänkandet. 

Rolf (1998) identifierar “know-how” och kompetens som regelföljande, 

och påminner oss att ”regel” omfattar alla slags principer eller värderingar 

som reglerar handling. Vilket kan tolkas att kunskap är kulturförmedlad. 

Det innebär för mig att alla handlingar är på sätt och vis förutbestämda uti-

från tillgängliga värderingar och principer. Och det skulle innebära att 

människan inte är fri i sina handlingar eftersom värderingar och principer är 

socialt och kulturellt bundna. Förmågan att göra goda handlingar blir ett 

kännetäcken för den praktiska kunskapen.  

Hur utvecklas kompetens utifrån Rolfs kunskapssyn? Den ”tysta kun-

skapen” syftar till ett sätt att använda kunskap och har en funktion i hand-

ling och inte en kunskapsegenskap (a. a., s.,42). Rimligen menar Rolf att 

utveckling kan ske. Om människan inte skulle vara fria i sina handlingar så 

kanske är hon fri i sina tankar. Här finns lösningen, människan har för-

mågan att reflektera över sina handlingar, värderingar och tankar och det är 

just med hjälp av reflektion och ifrågasättande som en utveckling av kun-

skap, enligt Rolf, kan ske. Den praktiska kunskapen innehåller tre aspekter 

enligt Rolf; skicklighet, know-how och kompetens. Skillnaden mellan de 

två första är frågan om vem det är som bedömer resultatet eller det utförda 

arbetet, aktören själv eller en extern bedömare. Kompetens förutsätter en 

know-how och förmåga att kunna påverka regler för kvalitet med hjälp av 

reflektion. 

Molander (1996) skriver att kunskapens ort kan delas i tre huvudlinjer: 

kroppen, kulturen och handlingen (a.a., s. 45f). Kunskap skall förstås ge-

nom kunskapsbildning och inte utifrån någon faktor eller ting. Han betonar 

att aktören ger situationer mening, formar problem och dennes förståelse av 

situationen utgör en del av själva handlingen. Handlingar blir, enligt reso-

nemanget, situationsbundna och till en viss del förutbestämda. Lärandet 

sker i själva handlingen. Hans begrepp kunskap-i-handling innebär ”upp-

märksamhet i handling, […] kräver rutin och övning tillsammans med en 

vidare förståelse av verksamheten och det sammanhang den ingår i” (a.a., s. 

237) och att “det inte kan går att avgränsa någon ren kunskapskomponent” i 

kunskap i handling (a.a., s. 135). Riktningen av aktörens uppmärksamhet 

påverkas av dennes tidigare teoretiska och praktiska kunskaper samt etiska 

och känslomässiga omfång. Enligt Molander lär man sig olika tekniker ge-

nom egna erfarenheter vilka hjälper individen göra omdömen och därmed 



 

bygga upp en kunskapsbas. Han hänvisar till Göranzons (1990) undersök-

ning av skogsmästarnas förändrade arbetssituation  och citerar chefen för 

skogssektionen: 

 
I det ständiga manuella kalkylerandet på rummet så lär man sig vilka fak-

torer som är tunga och vilka som är mindre viktiga. Man ser orsakssam-

manhanget i hela kedjan. Man kan klarast se vad det är i processen som på-

verkar slutresultatet. Den praktiska erfarenheten måste man ha för att göra 

bedömningarna i skogen (Molander, 1996 s. 223). 

 

Citatet illustrerar vikten av samspel mellan erfarenhet, praktik och gott om-

döme för ett riktigt resultat. 

Schön (1983 s. 3 ff.) anser att den vetenskapliga kunskapen, episteme, är 

standardiserad och specialiserad och har använts i syfte att direkt bidra till 

att lösa problem inför de praktiska uppgifterna. Han skriver: 

 

[…] professional activity consist in instrumental problem solving made rig-

orous by the application of scientific theory and technique (a.a., s. 21). 

 

Den vetenskapliga kunskapen har stått för det teoretiska och enligt honom 

är det ett ensidigt sätt att se på kunskap. Schön diskuterar problemet med 

den praktiska kunskapens svårigheter att bli synlig i termer av ”tekniska 

rationaliteten och instrumentell rationalitet”. Han vill reda ut frågan om hur 

problem och problemlösning kan förstås. 

Problem i praktiska situationer är ofta svåra att omedelbart identifiera. 

Många av situationerna har egenskapen av osäkerhet och konflikter mellan 

olika alternativa, t.o.m. motsatta, lösningar. Enligt Schön sysslar människan 

inte med två olika saker när hon tänker och när hon handlar. Han menar att 

aktören gör en enda sak ”vi reflekterar i själva handlingen, i praktiken när 

vi löser problem”. Det är vad han kallar för den reflekterande praktikern. 

Schöns begrepp, ”reflection in action” är intimt förknippat med handlings-

kunskapen eftersom det är med hjälp av begrundan och eftertanke som yr-

keskompetensen utvecklas och förfinas, enligt Schön (1995). Schöns (1987) 

beskrivning av en professionell kunskap är förmågan att avgränsa och förstå 

problem och att upptäcka strukturer i början av en otydlig situation. Han 

hänvisar också till att förmågan innefattar etiska övervägande och känslo-

mässigt engagemang.  

                                              
 Undersökningen genomfördes med hjälp av fallstudier och var inriktat mot datorise-

ringens långsiktiga konsekvenser för yrkeskunnande och yrkeskultur. Mer informat-

ion om undersökningen finns i B, Göranzon, 1990, Det praktiska intellektet. Dator-

användning och yrkeskunnande, Carlssons. 



 

Den problematik jag ser, finns mellan att tänka och göra. Problematiken 

är kanske ett sätt att bibehålla den vetenskapliga kunskapens status. Hur 

kommer det sig att den vetenskapliga kunskapen inte har kunnat förklara 

”praktisk kunskap” på ett välformulerat och övertygande vis? Kan det ha att 

göra med Bacons grottidol  eller torgets idol  eller möjligen båda två. El-

ler är det kanske som Schön säger, att den ”tekniska rationaliteten” i pro-

blemlösningen är för enkel. Den klarar kanske inte av att lösa komplexa 

situationer där olika ”världar” måste räknas in som självklara komponenter.  

Teorier om lärande 

Hitintills har kunskap diskuterats som något ett subjekt tillägnar sig åt, erfar 

och utvecklar på en principiell nivå. Nedan knyts subjektet tydligare med 

kontexten. Kontexten och lärandemiljöns utformning kan tänkas ge olika 

möjligheter för eleven att lära sig adekvat yrkeskunnande.  

Enligt Vygotskis (1982) tänkesättet är lärandet en process av social om-

formning, vilket kan användas som bakgrundsförståelse för hur lärande 

sker. Vygotskis syn på lärande passar in i utbildningen av restaurangelever 

där situation, processer, kultur och praxis utgör en stor del av yrkeskun-

skapen.  

Den situationsbundna kunskapen kännetecknas av bundenhet till sam-

manhanget och den praktiska situationen; kunskap är bunden till en social 

praxis.  

Lave(1991) diskuterar begreppet situated learning91 och Wenger (2002), 

situated experience. Lave menar att kunskap är något individen utövar i 

specifika situationer. Wenger menar att situerade erfarenheter är det männi-

skan erfar med hjälp av sitt engagemang i handlingar och interaktioner och 

de är inbäddade i kulturen och i historien. Kunskapen går inte att överföra 

direkt eller oproblematiskt förmedlas från en lärare till en elev. Kunskap är 

praktik, en aktivitet som människan lär sig genom att delta och praktisera i 

de verksamheter där kunskapen finns inbyggd. Kunskap inhämtas genom att 

aktören successivt skolas in i ett socialt sammanhang vilket Lave (1991) 

kallar för legitimate peripheral participation, legitimt perifert deltagande, 

då eleven får i början av praktiken vara en så kallad nybörjare och därifrån 

                                              
 En beteckning som refererar till Platons grottliknelse: varje egen person - har sin  egen 
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olika människor och människor förväxlar språket med verkligheten (Magee1999). 

 Lave diskuterar s.k. lärlingsutbildning i sin text och har ett antropologiskt angrepps-

sätt.  



 

insocialiseras och bli fullvärdig medlem av den sociala praktiken med hjälp 

av tilltagande komplexa arbetsuppgifter. Lärande och kunskap har blivit 

kontextualiserad.  

Med tanke på hur Lave fokuserar på den situation där lärande sker kan 

Laves kunskapssyn bidra till förståelse av den praktiska kunskapens över-

föring. Laves inställning, att praktikanten kritiklöst skulle ta till sig omgiv-

ningens krav och dess budskap, har ifrågasatts och detta bör givetvis tas på 

allvar. Det handlar om vilken frihetsgrad eleven har och vilken människo- 

och kunskapssyn läraren bär. 

Både Säljö   (2002) och Jernström (2000) påpekar att det finns alltid en 

dimension i lärandet som har en utvecklingskaraktär. Eleven gör aldrig end-

ast och bara på det sätt läraren föreskriver. Eleven utvecklar och/eller för-

ändrar handlingen. Det innebär att en exakt och direkt överföring av kun-

skaper inte skulle fungera eller vara möjligt i en undervisningssituation. 

Vilket innebär att begreppet, ”rutin” behöver sannolikt ges en vidare inne-

börd och inte förstås endast att eleven ”härmar eller imiterar läraren”. Det 

kan vara fruktbart i ämnet matematik där eleven har möjligheter att lyckas i 

enklare arbetsuppgifter endast genom att följa matematiska regler och ruti-

ner, men eleven måste ändå kunna välja rätta rutiner för rätt uppgift. 

Paralleller kan dras mellan avhandlingsarbetet och exempelvis matlag-

ning. Studenten skolas in i en vetenskaplig -/restaurangkultur, de inhämtar 

kunskap successivt, individuellt och i grupp i ett vetenskapligt-

/matlagningssammanhang. De genomför en aktivitet, undersökning/recept 

och metoder och avhandlingsskrivande/färdigställandet av rätten. I båda 

verksamheter finns det behov av att studenten löser olika problem, praktiska 

och teoretiska. Handledaren, en doktor eller professor/köksmästare, hjälper 

studenten att hålla sig på vägen. Mästaren åtnjuter en auktoritetstilltro för 

sina teoretiska kunskaper likafullt som för de praktiska genom-

förandekunskaperna. Hur långt skulle studenten komma endast med den 

teoretiska kunskapen i sitt arbete? Kvaliteten i arbetet har att göra med per-

sonens erfarenheter, värderingar, attityder, tekniker, förståelse och aktivitet. 

Varför resoneras och jämförs olika kunskaper? Kunskap, enligt min me-

ning, är ett samspel mellan tanke och handling. Vissa individer har ett akti-

vare teoretiskt tänkande men har inte förmågan att realisera tänkandet i 

handling, vilket skulle innebära att resultatet blir ett ”klåperi” även om in-

dividen har en riktig tankeplan. 

Andra har en aktivare praktisk genomförandekunskap men har inte 

”verktygen” att förklara sin praktik i teoretiska termer. Det betyder inte att 
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det inte går att göra det utan endast att de saknar verktygen för det. Resulta-

tet blir för det mesta bra, eftersom den teoretiska kunskapen är inbyggd i 

genomförandekunskapen.  

För mig finns det också ett fruktbart tredje alternativ som kan beskrivas 

som kombination av optimal användning av tänkandet och optimal hand-

ling. Individen som besitter den fruktbara kombinationen kan sägas vara 

vis, handlingskraftig och inneha en yrkesskicklighet på expertnivå och för-

modligen blir också individen framgångsrik. Personen handlar alltid i rätt 

tid, på rätt plats och i rätt sammanhang med för dem flesta av oss godkända 

konsekvenser. Skulle ovannämnda kunna vara det optimala målet i yrkesut-

bildningen. Skickligheten går att observera. Den kan undersökas. Resone-

manget om rent teoretiskt tänkande, att tänka rätt, i rätt tid på rätt plats och i 

rätt sammanhang ger forskaren inte möjligheter att se konsekvenserna. Kan 

det rätta tänkandet beskrivas utan handling? Det är inte troligt. 

Skillnaderna i människans sätt att tänka och handla kan kanske förklaras 

med att människan har använt olika ”intellektuella verktyg och artefakter” 

under sin levnadstid. Skälen till användandet av ”verktyg” kan vara av 

skilda orsaker och förutsättningar till exempel familjetradition, geografi, 

social och ekonomisk ställning i samhället. Kunskapsutveklingen och an-

vändningen av kunskap i detta fall torde vara kontextberoende vilket i sin 

tur har historiska och sociala förtecken. Det skulle betyda att en del hand-

lingar och kunskap är förutbestämda. Kanske kan Flecks (1997) begrepp 

”tankestil” och ”tankekollektiv” ge förståelse för kunskapens tröga föränd-

ringspotential.  Tankekollektiv och tankestil är för mig starka begrepp. De 

får mig att fundera lite extra på hur kunskap uppkommer, formas och om-

formas i ett samhälle.  

Praktikerkunskap 

Praktikerkunskap ges ofta en icke vetenskaplig prägel. Men enligt Bergen-

dal (1990) som talar om den praktiska lärarutbildningen, är det viktigt att 

uppmärksamma värdet av kritisk tänkande och skolning. Det för med sig att 

de medvetna handlingar som individen gör innehåller en värdering. Ber-

gendal menar att kunskaper i ett yrkesområde är av ett annat slag än kun-

skaper om ett yrkesområde och därför behöver dessa kunskaper övas och 

utövas i en adekvat miljö om och om igen. 

Josefsson (1991) delar kunskapsaspekterna till: påståendekunskap och 

förtrogenhetskunskap och tydliggör att båda behövs i utövandet av yrken. 

Hon beskriver förtrogenhetskunskap som följande: ”förtrogenhetskunskap 
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ger påståendekunskapens abstrakta begrepp liv” (a.a., s.27). För-

trogenhetskunskapen som exemplifieras med sjuksköterskans ”seendets 

kunskap” anser Josefsson vara betydelsefull för en praktiker. Förmågan att 

”se” att något inte stämmer eller att något är mindre bra eller är ovanligt 

kan bara de som har en lång erfarenhet av arbetet utnyttja. Förtrogenhets-

kunskap kan inte läras genom att läsa i böcker utan den förvärvar individen 

i praktikens mångfald av mognad och livserfarenhet och i den ingår också 

det teoretiska. Att kunna ”se” och särskilja med hjälp av seendet det, det 

handlingen måste riktas mot, ingår i expertkunskapen som byggs upp med 

hjälp av förtrogenhetskunskap där rimlighetsbedömningar och omdömes-

förmåga ingår. I den ingår förmågan att kritiskt reflektera kring problem i 

det praktiska arbetet där situationer är svårbedömda. Då kan yrkeskunnan-

det utvecklas. I förtrogenhetskunskap ingår också enligt Josefson intuition, 

vilket enligt Larsson (1912) innebär: 

 
[…] att intuitiv uppfattning blir raka motsatsen till diskursiv […] mäktar 

samtidigt fasthålla momentens mångfald […] intuitiv uppfattning är en vida 

snabbare diskursion, varunder det en gång passerade fortfarande fasthålles, i 

samlad vy. Intuitionen blir intelligens när den återvinner omedelbarheten 

och sambandet med handlingen […] en rörlighet och mjukhet i tillämpning-

en […] (Larson  i Josefson s. 33f min kursivering). 

 

I studien kan denna kunskapsform komma till nytta både som seende-

kunskap hos läraren vid bedömning av elevers praktiska prestationer (sär-

skiljandet av delarna och görandet som helhet i en arbetssituation) och som 

förmågan hos eleven att kunna identifiera och lösa problem i arbetsuppgif-

ten och snabbt se vad som skall göras. Enligt Dunderberg-Jonsson (2002) 

utvecklas kreativiteten och därmed problemlösningen när eleverna får ar-

beta praktiskt laborativt.  

Göranzon (1990) talar om yrkeskunnande med hjälp av Temptes  be-

grepp det praktiska intellektet vilket innebär att träning av bedömning och 

omdöme men också träning ”i sin närvaro med sinnet” är utmärkande för 

yrkeskunnandet (a.a., s. 72). Göranzon anser att yrkeskunnandet behöver 

utforskas utifrån en egen kunskapsteoretisk grund. Göranzon hänvisar 

också till Perbys  metafor för yrkeskunnandet som är den inre bilden.  Den 

inre bilden är något som den yrkeskunnige: 
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[…] kan uppleva med sinnena och värden på abstrakta parametrar; den är 

teoretisk tolkning och erfarenhetsmässig; den är fakta och antaganden […] 

på en gång individuell och kollektiv (Göranzon 1990 s. 131). 

 

Yrkeskunnandet handlar om utövandet av egna och andras erfarenheter, 

rutiner och omdöme. Med hjälp av egna erfarenheter lär man sig riktiga 

omdömen och genom att delta i en praxis får man del av andras erfarenheter 

och kunskaper. Göranzon beskriver kunskapen med tre kunskapsbegrepp: 

påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap men anser 

att dessa hänger samman och förutsätter varandra. 

Dreyfus och Dreyfus (1986) beskriver färdighetstillägnelser och klassi-

ficerar hur en nybörjar blir expert . Stadierna i färdighetstillägnelsen är: 

nybörjare, avancerad novis, kompetens, skicklighet och expertis.  

När en nybörjare börjar lära sig färdigheter är det vanligt att utgå ifrån 

uppgiftens karaktäristika och därefter ge regler till novisen om hur man bör 

göra och förhålla sig till informationen och uppgiften. Nybörjaren är lång-

sam eftersom regelföljande tar i anspråk mycket av koncentrationen. Avan-

cerad novis har fått en viss erfarenhet och behöver inte tänka på alla regler 

under arbetsgången. Han känner igen situationsbundna händelser tack vare 

den erfarenhet han förvärvat. Kompetensen byggs upp av mycket erfarenhet 

av olika situationer med förmåga att värdera, välja och planera arbetet uti-

från de regler, nya eller gamla, som kan tänkas fungera. Skicklighet kräver 

engagemang och intresse och att regler och principer ersätts med förståelsen 

av åtskillnader i situationer och att reaktioner på dessa skillnader blir intui-

tiva. Individen ser vad som behöver göras och kan avgöra hur det skall gö-

ras. Experten har lärt sig en urskiljningsförmåga som hjälper individen till 

omedelbara intuitiva reaktioner på enskilda situationer. Experten kan ur-

skilja mellan likvärdiga situationer och genomföra målinriktade handlingar. 

De har förvärvat en förtrogenhetskunskap som karaktäriseras av att göra det 

som skall göras utan beräkningar och jämförelser av alternativ. De använder 

sig av intuitivt tänkande och handlande. 

Enligt Höghielm (1998) kan yrkeskunnandet beskrivas med tre kun-

skapsbegrepp: fakta som är teoretisk kunskap och fri från traditioner och 

yrkeskultur; förståelse innebär kunskap om samband och förståelse av olika 

händelseförlopps innebörd inom yrkesområdet; förtrogenhetskunskap inne-

håller förmågan att lösa yrkesrelaterade problem, att värdera och att ha ett 

                                              
 Mer utförlig beskrivning av stadierna finns att läsa i Dreufys och Dreufys, 1986, Mind 

over Machine, kap 1,  The Fri Press, New York. 



 

gott omdöme. Enligt Höghielm är färdighet inte en kunskapsform utan fär-

dighet ingår i en förtrogenhetskunskap. 

Det gemensamma i texten ovan är kunskapens komplexitet, omdömes-

förmåga och dess olika förekomstformer.  

Yrkeskompetens kan beskrivas i ett större sammanhang med begrepp 

som yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap. Begreppen kan relateras till 

individen, situationen och till det historiska och sociala sammanhanget i 

yrkesutbildningen vilket visas i nästa avsnitt. 

Yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap 

Yrkeskompetens kan tydliggöras med hjälp av begrepp som yrkeskultur, 

yrkespraxis och yrkeskunskap.  Yrkeskompetens består av två huvud-

komponenter:  

 
[…] praktisk färdighet (utförandefärdighet) och intellektuell förmåga. Med 

det senare avses individens förmåga att behärska de tre kunskapsformerna 

(fakta, förståelse och förtrogenhet) i ett yrkessammanhang (Höghielm, 1998, 

s. 13). 

Tolkningen och förståelsen av dessa kunskapsformer är viktiga i yrkes-

utbildningen. Yrkeskompetens bestäms ofta av den yrkespraxis som gäller i 

verksamheten. Vidare kan yrkespraxisen förstås utifrån den rådande yrkes-

kulturen.  

Nedan beskrives begrepp; yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap 

med hjälp av både Höghielms (1998) och Molanders (1996) resonemang.  

Yrkeskultur 

Enligt Molander (1996) kan till exempel yrkeskulturen sträva efter att bibe-

hålla makt över vissa frågor och uppgifter och den kan bidra till kunskaps-

utveckling genom att professionen kan bli bättre att utföra vissa uppgifter. 

Men makt kan också hindra kunskapsutveckling inom professionen.  

Höghielm (1998) skriver: 

 
Vad innebär då begreppet yrkeskultur? När någon skall skolas in i en verk-

samhet finns det alltid inslag av normativa moment beroende på att det 

praktiska kunnandet inte är fristående från situationen. Det är frågan om en 

överföring av olika moment som vuxit fram under en viss tidslängd i yrket. 

Det handlar således om ett överförande av kollektiva erfarenheter och kan 

då knytas till det sociokulturella i lärandet (a.a., s.10). 

 

Ett exempel på yrkeskultur inom restaurangverksamheten är de starka nor-

merna för uppförandet i yrket som servitris och kock. Vissa handlingar görs 

enligt reglerna och andra handlingar är helt förkastliga. Det passar inte in 



 

inom restaurangyrket att inte ha en uniform och att inte ha en viss hierarki 

inom yrkeskulturen. Hierarkin är mycket tydlig i restaurangens yrkeskultur 

fortfarande i dag, just på grund av en stark överföring av traditioner och 

värden från generation till generation. 

Yrkespraxis 

Molander (1996) tar också upp i sin beskrivning av yrkespraxis ordet följa 

regler som ”att vi lär oss följa regler genom att lära oss praxis, och regeln 

som vi följer existerar endast genom att vi följer regeln. Våra handlingar 

bär upp regeln. Att lära sig regler […] görs i samband med att man lär sig 

omdömen av olika slag […]” (a.a., s. 225 f). Molander lägger till att man 

måste kunna motivera vad man gör, att man inte handlar blint (a.a., s. 230). 

Yrkespraxis beskriver Höghielm som följer: 

 
Med yrkespraxis avses här att följa vissa regler eller procedurer som kan 

benämnas som yrkestraditioner. Den etiska dimensionen av begreppet 

praxis kan ingå i begreppet yrkespraxis, men också att den innehåller en 

anda som inte kan meddelas andra direkt genom formella beskrivningar. 

Genom övningar tillägnas ett visst förfarande som kan vara ett av flera möj-

liga men oftast en sådan som fungerat i många situationer. Yrkespraxis kan 

anknytas till den tysta kunskapen och till den yrkesetiska “andan”. Yrkes-

praxisen förändras genom en fortgående process. […]  Att försöka förstå yr-

keskultur och yrkespraxis och tydliggöra dessa är en förutsättning för att 

kunna tillhandahålla en god yrkesutbildning (Höghielm 1998 s.10).  

 

Som exempel på förändring passar dagens IT-yrkespraxis, den har inte lång 

tradition och därför kan den förändras snabbt. Den är dynamisk. Motsatsen 

är restaurangyrkets, ett av de äldsta yrkerna i världen, och dess yrkespraxis. 

I yrkespraxisen sker inte förändringar snabbt utan förändringarna är bundna 

i regler och traditioner vilka har hållit yrket stabilt under en väldigt lång tid. 

Traditionerna har en social prägel och en etisk dimension. Några exempel 

på den etiska dimensionen är renlighet och ärlighet i råvaruhanteringen och 

i tillagningen av råvarorna till en färdig produkt. 

Yrkeskunskap 

Yrkeskunskap innebär följande, enligt Höghielm: 

 
Yrkeskunskapen och yrkesskickligheten består i att handlingen utförs så att 

man vet vad man gör, gör det med avsikt efter reflektion och övning. Man 

menar att tänkandet och handlandet är en och samma handling dvs. ”intelli-

gent handlande” eller ”intelligent praktik”. Den intelligenta praktiken inne-

bär att man drar nytta av andras exempel och egen erfarenhet (Höghielm, 

1998, s. 9f). 



 

 

Med utgångspunkt i citatet behöver både teoretisk och praktisk kunskap 

beaktas när yrkeskunskap diskuteras. Molander (1996), Göranzon (1990) 

och Perby (1988) använder ordet säkerhet som en central del i yrkes-

kunnandet och det innebär att individen vet vad den håller på med och kan 

motivera sina val.  

För att tydliggöra relationerna mellan yrkeskultur, yrkespraxis och yrkes-

kunskap kan metaforen ”kinesiska askar” vara användbar. Den ena asken 

ingår i den andra så som det är med de ovannämnda begreppen. 

I yrkeskompetensbegreppet finns vissa aspekter av kunskap som torde 

vara användbara inom yrkesutbildningen. En aspekt av kompetens-

kunskapen är den praktiska kunskapen där både teori och praktik är när-

varande och bidrar till att bygga upp yrkeskunnandet. 

Vad är det då som avgör om individen blir framgångsrik i sin yrkes-

verksamhet när hon äger ett gott yrkeskunnande? För att kunna komma 

närmare frågan om yrkeskunnande tas utgångspunkt i Nijhofs och Streu-

mers  (1998) sammanställning av vad begreppet Key qualifications, nyck-

elkvalifikationer, innebär och begreppet redovisas nedan.  

Analysbegrepp: Key Qualifications - 
Nyckelkvalifikationer 

I yrkeskunnandet finns olika kunskaper sammanvävda men vilka är de kun-

skaper som ger mervärde för en arbetsgivare och samtidigt är nödvändiga 

och användbara för arbetstagaren under dennes aktiva arbetslivstid? Kvali-

fikationsforskningen  har ofta utgått ifrån arbetslivets makro- och mikro-

perspektiv i motsatts till kompetensforskningen som har utgått från företa-

get som sådant (Aronsson 1987). Vanligen benämns de som nyckel-

kvalifikationer. Nyckelkvalifikationerna definieras lite olika inom utbild-

ningen och arbetslivet i flera länder. Nyckelkvalifikationer kan uppfattas 

utifrån två inriktningar; den anglosaxiska och den tyska. I den anglosaxiska 

inriktningen betonas vikten av bas-, generella- eller kärnkunskaper  vilka 

ger den anställde möjligheten att arbeta på olika typer av arbeten. Problemet 

är att de specifika yrkeskunskaperna till viss del blir åsidosatta.  

                                              
 Se vidare avsnitt Nyckelkvalifikationer. I boken görs en översikt över forskning om 

arbetslivets s.k. nyckelkvalifikationer. Begreppet bör inte förstås som något absolut 

utan som ett försök att synliggöra olika kompetenser inom olika arbetsområden. 

 Kvalifikationsforskning är ett omfattande område och jag gör inte anspråk att redo-

göra för den i denna studie. Jag koncentrerar mig på analysbegreppen. 

 Vilka de är kommer att förklaras lite senare. 



 

I den tyska inriktningen byggs kvalifikationsdiskussionen på den socio-

logiska distinktionen mellan funktionella  och extrafunktionella kvalifi-

kationer. Begreppen kan också enligt Kern och Schumann (1970 i Nijhof 

och Streumer 1998) diskuteras utifrån distinktionen mellan processberoende 

och processoberoende. Dessa kvalifikationer behövs inom en modern ar-

betsmarknad men de har också ett begränsat innehåll om yrket. Den tyska 

inriktningen delades senare upp till två inriktningar där den ena inriktningen 

tog fasta på att bredda den yrkesmässiga delen och se arbetsprocessen som 

helhet. Den andra inriktningen betonar kvalifikationer som är nödvändiga 

och går utöver det specifika arbetsinnehållet. Nijhof och Streumer (1998) 

stödjer sig både på den tyska och på den anglosaxiska inriktningen. Med det 

hoppas de nå en bred yrkesutbildning. Vidare diskuteras problematiken 

kring nyckelkvalifikationer  på ett relativt utförligt sätt av Nijhof, W och 

Streumer, J (Eds.) (1998).  

Begreppet Key Qualifications myntades av Dieter Mertens (1974), som 

en sammanfattande beskrivning av de kvaliteter som gör det möjligt för 

individer att fungera i en föränderlig tillvaro eller att möta nya typer av si-

tuationer inom ett föränderligt arbetsliv. Mertens förespråkar möjligheter 

till ett flexibelt skapande av kvalifikationer hos framtidens anställda. De 

karakteristiska nyckelkvalifikationerna står för den ”nyckel” som snabbt 

och effektivt hjälper anställda att förvärva specialistkunskap. Mertens ser 

yrkesutbildningens mål som träning för att bli en generalist med nyckel-

kvalifikationer, så att den anställde snabbt kan specialisera sig till den öns-

kade inriktningen inom industrin. I dessa nyckelkvalifikationer finns kvali-

teter som sträcker sig utöver yrkeskunskaper som teknik. Wiggins (1998 s. 

132) påpekar att den – genuint kompetenta individen kan komfortabelt 

handskas med såväl olika mål som olika situationer. 

Bland EU´s medlemsländer har flera arbetat med att reda ut vad nyckel-

kvalifikationer är och hur de kommer in i yrkesutbildningssammanhang 

(CEDEFOP VOL I.2.3) .  Höghielm (2000) har i Votraco-prjektet , som 

genomfördes mellan fyra EU-länder, beskrivit nyckelkvalifikationer utifrån 

                                              
 Sociologisk kvalifikation som är en funktionell eller extrafunktionell kvalifikation 

kan tolkas i sammanhanget som generella kvalifikationer och specifika yrkesmässiga 

kvalifikationer.  

 Rychen  & Salganik (2001) diskuterar begrepp som nyckelkompetenser i sin bok 

Defining and Selecting Key Competencies. Enligt författarna behövs dessa kompeten-

ser för att möta aktuella och framtida utmaningar och för att man skall kunna verka 

ansvarsfullt i samhället och vara framgångsrik. 

 Center Européen le Développement de la Formation Professionnelle. European Cen-
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studien och han uttrycker behovet att mer uppåmärksamma generella kom-

petenser hos elever i yrkesutbildningen. Definitionerna är inte helt lika till 

innehåll beroende på perspektivet i undersökningar och hur noggrann kate-

gorisering av innehållet är genomfört samt i vilket syfte undersökningarna 

är genomförda och i vilken kontext undersökningen är gjord. Kvalifikation-

erna är inte heller helt oproblematiska till sin karaktär. Kvalifikationer som 

bygger på överförbara kunskaper har sin grund i kärnkunskaperna, vilket 

kan vålla problem med kategorierna med tanke på kategoriernas renhet 

(Green 1997). Nyckelkvalifikationernas styrka är att både kognitiva, sociala 

och kommunikativa förmågor lyfts upp såsom värdefulla både för den an-

ställde och för eleven. Nyckelkvalifikationerna behöver också förstås uti-

från den kontext de utövas i. I studien kommer nyckelkvalifikationer att 

användas utifrån ett yrkesutbildningsperspektiv. I utbildningskontexten 

samverkar både yrkesspecifika kunskaper och nyckelkvalifikationer. Bero-

ende på vad syftet med utbildningen är övas vissa förmågor mer än andra. I 

studien är huvudintresset på vilka de nyckelkvalifikationer är som lärarna 

och eleverna ger uttryck för att vara viktiga inslag i yrkeskunnandet inom 

karaktärsämnen.  

Utgångspunkter för nyckelkvalifikationer 

I Nijhof (1998) sammanfattar Wiant flera studier om nyckelkvalifikationer i 

tre huvudkategorier: 

 
 cognitive skills (learning, planning, reasoning, problem solving); 

 communicative skills (reading, writing, listening); 

 social skills and interpersonal relations (group work) skills 

      (a.a.,  s. 29). 

 

Dessa nyckelkvalifikationer kallar han för powerful skills106. I den litteratur 

han sammanställde sökte han efter färdigheter som hade en bred använd-

ning och var meningsfulla i olika kontexter. 

EUROTECNET   kom 1994 med en rapport  där behov av nya fär-

digheter kan sägas vara en konsekvens av ”en kunskapsintensiv ekonomi”. 

Undersökningen är genomförd i teknologiska arbetsmiljöer. Om nya tek-

nologier uppkommer för det med sig behov av nya kompetenser och vissa 

                                              
 Def. av skill i studien är: förmågan att utföra ett arbete på ett lyckat sätt, individen 

har kapacitet att på ett lyckat sätt klara av något med hjälp av speciell kunskap eller 

förmåga (Nijhof 1998) 

 European Commission, task Force Human Resources, Education, Training and Youth  

 Key/Core Competencies. Synthesis of related work undertaken within the 

EUROTECNET Programme (1990-1994) Brussels European Commission. 



 

av kompetenserna kan sägas försvinna. Forskarna är oeniga om uppräkning 

och nedräkning av kvalifikationer. De kvalifikationer EUROTECNET an-

vänder är: 

 
[…] multi-skilling, customer oriented skills, initiativ, creativity, responsibil-

ity, and team work capacities (a.a., s. 28). 

 

I rapporten tydliggörs kravet på behov av så kallade hybrid skills or cross 

funktional skills. 

Dessa kvalifikationer behövs i dagens processorienterade arbetsmarknad. 

Men dessa förmågor behövs också på framtidens arbetsmarknad då arbets-

uppgifterna inte längre är enformiga utan är en blandning uppgifter som 

kräver olika färdigheter och förmågor för genomförandet av arbetsupp-

giften. Enligt Molander (1996) har ”situationer ansikten”  (a.a., s. 219) 

vilket i detta sammanhang kan tolkas till att arbetsuppgifter har både det 

specifika och unika vilket behöver tolkas som helhet, så som vi tolkar ett 

ansikte. 

De generella förmågorna flexibilitet, anpassningsförmåga, skicklighet, 

beredvillighet för kontinuerlig ökning av kompetens räknas som tilläggs-

faktorer. Men förmågan att ”lära sig att lära” toppar listan i kunskaps-

samhällen (Nijhof 1998). Kompetenser som har att göra med ”lära sig att 

lära” kan benämnas som förmågan att ta ansvar, ha motivation, vara själv-

ständig, kunna kommunicera samt förmågan till samarbete. Författarna ba-

serar ovannämnda kompetenser på tre olika sfärer: design, organisational 

competence, and social competence. Kompetenserna är framtagna i arbets-

miljöer med datainriktning och arbetsledning.   

Core skills utgångspunkt är färdigheter som är överförbara från arbete till 

arbete. Färdigheterna är: 

 
[…] perceived as cognitive instrument that can be exchanged freely within 

and between occupations and jobs (a.a., s. 31). 

 

Kärnan i core skills är förmågan att komma ihåg och förmågan att tänka 

abstrakt. Förmågorna bygger upp överförbara färdigheterna hos individen. 

Transferable skills, enligt Thomson och Murphy i Nijhof (1998) definie-

ras som: 

 

                                              
 Molander lånar i sin text Grimens, H., (1987, s. 188) uttryck. Aspects of Art-
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[…] knowledge, attitudinal and manual skills that an employee brings to a 

job (or an employer expects an employee to bring) which provide that em-

ployee with occupational competence and mobility  […]bring with them 

from job to job, and which apply in each job (a.a., s. 31). 

 

Författarna delar in transferable skills   i två grupper: 

 broad based skills (life skills) 

 occupationally specific skills. 

 

Dessa färdigheter har ett nära samband med anställningsbarheten, möjlig-

heten att flytta inom verksamheten och byta från ett arbete till ett annat. Det 

kräver att en individ kan använda sig av sina tidigare kunskaper och erfa-

renheter i nya och annorlunda situationer. Dessa kvalifikationer hjälper in-

dividen att omsätta sina lärande resultat till nya och annorlunda situationer, 

enligt  Nijhof (1998). 

Nyckelkvalifikationer i detta arbete innebär att de är vidsträckta, kärn-

färdigheter och överförbara kvalifikationer och inte specifika för något spe-

cifikt yrke. De yrkesspecifika kunskaperna står för den smala- och djupare 

kunskapen inom yrket. Författarna i den lästa litteraturen har ett helhets 

perspektiv på kvalifikationer som för med sig behovet av att förstå kvalifi-

kationer som inte är exakta till sin karaktär eller helt åtskilda från varandra.  

Tucker i Nijhof (1998) föreslår att indelningen av skills görs på tre stan-

dardnivåer inom utbildningen:  

 
Broad generic skills for elementary and secondary schools, competencies 

that are general across a related set of occupations, and training for specific 

jobs within companies (Nijhof  s. 34). 

 

Wolf m.fl. i Nijhof (1998) uttrycker sig på liknande sätt: 

 
What we are envisaging is a re-engineering of educational systems into for-

mal and informal networks in which skills to learn (to learn) is connected to 

meaningful situations and contexts (a.a., s. 34). 

 

Citaten ovan beskriver att inom utbildningssystemet behöver eleverna tidigt 

lära viktiga instrumentella kunskaper och baskunskaper, vilka ger eleverna 

tillträde till all typ av information. Vidare behöver eleverna så kallade core 

skills, vilka utbildar och förbereder eleverna till att få ett arbete, möjligheter 

att kunna ta del av kulturen och medborgarskapet samt förmågan till vida-

reutbildning. Till sist behöver utbildningssystemet lära eleven att vara för-

beredd för olika förhållanden och för livslångt lärande och anställningsbar-

                                              
 Mer information om transferable skills går att läsa i Nijhof 1998 s. 23-37, 181-183. 



 

het.  Ovannämnda kategorier täcker både kognitiva, kommunikativa, sociala 

färdigheter och yrkesspecifika kunskaper och färdigheter. 

Sammanfattande perspektiv 

I studien har ett kulturhistoriskt perspektiv lagts på bedömning och lärande. 

Ytterligare en aspekt, i bedömning och lärandet av yrkeskunnande, som 

Nijhof kallar för Key Qualifications har en viktig poäng i sammanhanget. 

Genomgång visar och lyfter upp nyckelkvalifikationer, förutom yrkesspeci-

fika kunskaper, som en viktig del i yrkeskunnandet men som till stor del 

saknas i betygskriterier och kursplaner , vilken nu har uppmärksammats. 

Vad som borde ligga till grund för bedömning av karaktärsämnen och gott 

yrkeskunnande är att elever och lärare har samma begreppsförståelse. Att de 

skapar i samförstånd bedömningsgrunder och utgår ifrån dem. Förståelsen 

mellan vad som enligt styrdokumenten skall läras i skolan och vad som 

skall bedömas är en annan aspekt som behöver tydliggöras. 

Kursplanerna i programmålen i Lpf 1994:9 föreskriver de grundläggande 

specifika yrkeskunskaperna, vilka kan indelas i yrkeskunskaper och yrkes-

praxis. I kursplanernas mål att sträva mot och mål att uppnå är de yrkes-

specifika kunskaperna i förgrunden. Det är de som oftast konkretiseras i 

betygskriterierna och delges till eleverna. I studien sammanförs specifika 

yrkeskunskaper och nyckelkvalifikationer. Studien för samman skolkun-

nande och arbetslivets kunnande, vilket inte är vanligt i forskning om be-

dömning i skolan. Tillsammans torde nyckelkvalifikationer och specifika 

yrkeskunskaper ge möjligheter för eleverna att bli goda yrkesutövare i fram-

tiden. Gemensamt kan dessa kvalifikationer öka elevers möjligheter att fun-

gera i samhället på ett mer effektivt sätt.  

Resonemanget ovan ger konsekvenser när analys av utsagorna och en-

kätsvaren görs. Det innebär att läroplanens, Lpf 94, programmålens, kurs-

planers och betygskriterier för kurser i karaktärsämnen ligger som den fond 

mot vilken specifika yrkeskunskaper förklaras. Nyckelkvalifikationer är de 

övergripande förmågorna som ger ett mervärde för eleven i bedömningen 

av yrkeskunnandet i karaktärsämnen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att två huvudkategorier, nyckelkvalifika-

tioner och specifika yrkeskunskaper, tillsammans torde ge en god grund för 

yrkeskunnandet inom yrkesutbildningen.   

I följande kapitel visas hur undersökningen och analysen genomfördes. 

                                              
  I Lpf 94 mål att sträva mot kan fem nyckelkvalifikationer hittas och tre i mål att 

uppnå. I programmålens mål att sträva mot kan två nyckelkvalifikationer hittas och 

en nyckelkvalifikation finns i mål att uppnå.  



 

 

 



 

Kapitel 6: Genomförande 

I detta kapitel diskuteras de problem som är förknippade med ett kultur-

historiskt perspektiv och den datainsamlingsmetod som används. Vidare 

kommer urvalet, bortfallet, datainsamlingsmetoderna att redovisas. Till sist 

diskuteras databearbetning och analys, validitet, reliabilitet och kvalitet i 

undersökningen redovisas också. 

Svårigheter med olika datainsamlingsmetoder och 
kulturhistoriskt perspektiv 

Det är inte helt oproblematiskt att använda olika datainsamlingsmetoder i 

en underökning. Syftet med att använda olika datainsamlingsmetoder är vil-

jan att få den sociala praktiken belyst från olika synvinklar. Säljö (före-

läsning 27 mars, 2002) påpekar att det är ”mycket svårt att använda sig av 

olika insamlingsmetoder och tolka det insamlade materialet i en och samma 

undersökning”. Enligt Säljö är det viktigt att fråga sig om det är en och 

samma praktik forskaren undersöker med olika metoder och med olika re-

spondenter?  

Det viktiga är att beskriva den sociala praktiken. Vilken rationalitet finns 

i den sociala praktiken och vilken inramning ges till den sociala praktiken, 

alltså var den börjar och var den slutar. Den sociala praktiken i intervju-

situationen är lärarens praxis, sättet att tala om bedömning. Då kan lärarens 

språk om bedömning knytas till en händelse, handling och icke handling.  

Då är frågan, vad är det som skapas i intervjusituationen? I den skapas dis-

kussion och reflektion med aktörerna om bedömning. Men är det verkligen 

så?  

Det kulturhistoriska perspektivet kräver en kontextualisering av under-

sökningens objekt. Vad är det stabila och speciella i denna kontext? Det 

stabila är institution och dess kultur, skolans verksamhet, i form av enhet-

lighet i styrdokument om bedömning. Styrdokumenten gäller alla och den 

institutionella inramningen har likartade ramar runt om i Sverige. I styr-

dokumenten finns mål- och kunskapsorienterade betygskriterier. Individen, 

läraren och eleven, utgår ifrån betygskriterierna och omvandlar kunskaps-

målen till individuell förståelse vilket leder till handlingar inom verksam-

heten. Dessa individuella handlingar är delkomponenter antingen i rutin-

mässiga handlingar eller i mer skapande handlingar vilka läraren kan be-

döma som delar eller som helheter, beroende på sammanhanget. 

Det speciella är lärarens förståelse för bedömning inom karaktärsämnen, 

dess komplexitet, situations- och tidsdimensionen. Det relativa som växlar 



 

är lärarens förståelse av bedömning, något som i sig är relativt i förhållande 

till situationen och händelsen, samt elevens förmåga att genomföra den an-

givna uppgiften.  Till en viss del är också bedömningen tydligt subjektiv. 

Går det att bedöma förmågor och kvalifikationer generellt på ett objektivt 

sätt? Nej, det är inte troligt. Finns det kriterier för alla typer av kvalifikat-

ioner? Hur kan ansvar bedömas? 

Ett kulturhistoriskt perspektiv förutsätter en kontextualisering av hand-

lingen, händelsen och verksamheten. Är det möjligt att reflektera över en 

hel kontext eller behöver kontexten dekontextualisera för reflektionens 

skull? I en undersökning torde det vara så att kontexten behöver delas upp i 

relevanta undersökningsområden. Vilket skulle leda till att kontexten byggs 

upp av delar och kan förstås tack vare delarnas relevans till kontexten och 

ger den förståelse- och förklaringsramen för undersökningen. Enligt Säljö, 

(föreläsning) förs kontexten in i en förklaring med hjälp av samtal och de 

kategorier aktörerna använder sig av.  

En jämförelse kan vara på sin plats. Människor lär olika språk i olika 

kontexter. Ju flera språk människan kan, desto mer kan hon förstå av värl-

den. Människan får tillgång till flera, olika, annorlunda ”tankar”. Den soci-

ala praktiken vid språkinlärning är kommunikation men kontexten är olika.  

Den sociala praktiken vid undersökningen av bedömning är den kontex-

tualiserade praktiken i en undervisningssituation inom restaurang-

utbildningen. I en intervjusituation formar respondenten och verbaliserar 

sina tankar om bedömning och när reflektioner görs koncentreras tänkandet 

till det specifika i en undervisningssituation som är en del av bedömnings-

kontexten. Det är en del av samma kontext men gestaltat på ett annat sätt. 

Det är givetvis möjligt att ifrågasätta om lärarens ”inre kontext, inre före-

ställningsvärld” vid intervjusituationen är den samma som vid reflektionen 

av den. Om just detta kan inget sägas.  

Enligt Kvale (1997) kan intervjupersonen ”förändra sin beskrivning av 

eller uppfattning om det man samtalar om” (a.a., s. 38) eftersom samspelet 

skapar nya infallsvinkar och verbaliseringen av tankar tydliggör oklarheter i 

det sagda, forskningsintervjun blir en diskursiv praktik som utövas av aktö-

rerna. Eftersom verkligheten är komplex är det troligt att om forskaren un-

dersöker ett fenomen från olika perspektiv blir resultatet en rikare bild av 

fenomenet än om forskaren endast nöjde sig med att undersöka fenomenet 

från ett perspektiv med hjälp av en undersökningsmetod. 

Det vore utvecklande om problemet med analysen av olika typer av data 

som handlar, i alla fall tillsynes, om ett och samma fenomen kunde lösas. 

Det kan också tilläggas att, enligt min mening, en liknande undersökning 

genomfört vid ett senare tillfälle, aldrig kan återskapa en och samma sociala 



 

praktik i en vetenskaplig undersökning. I begreppet social praktik ingår ut-

veckling och förändring, vilket förhindrar det exakta återskapandet av den 

sociala praktiken. 

Urval 

Geografiskt var skolorna belägna inom Stockholmsområdet. Urvalet gjor-

des bland lärare vilka undervisar i karaktärsämnen inom HR-programmet. 

En skriftlig förfrågan, ett introduktionsbrev och svarsbrev skickades till 

rektorer i de utvalda skolorna för vidare distribution till karaktärsämneslä-

rare. Förfrågan skickades till 15 skolor vars rektorer hade till uppgift att 

vidarebefordra och godkänna lärarnas deltagande. Därefter gjordes en 

muntlig påminnelse om undersökningen per telefon till de skolor som inte 

hade besvarat förfrågan. Själva urvalet gjordes utifrån lärarnas skriftliga 

intresseanmälningar. 

 De skriftliga intresseanmälningarna undersöktes och informanterna  

blev de nio karaktärsämneslärare som intervjuades utifrån teman om be-

dömning och betygssättning av elevers praktiska prestationer i karaktärs-

ämnen. En pilotintervju genomfördes i ett tidigare skede och valdes att in-

kluderas i undersökningsurvalet. Pilotundersökningen ger viktig informat-

ion i förhållande till undersökningens syfte. Med pilotintervjun blir urvalet 

tio (10) informanter. 

Informanterna är sju restauranglärare och tre serveringslärare. Restau-

ranglärarna undervisade i kurserna: Varm- och kallkök A- B, Varmkök re-

staurang, Matlagning varmkök grundkurs, Matlagning storkök, Hygien och 

Material- och maskinkunskap samt Livsmedelskunskap och Näringslära. 

Lärarna hade yrkeserfarenhet som lärare från 1 år upp till 30 år. Två av re-

stauranglärarna var obehöriga . 

Serveringslärarna undervisade åk 2 och 3 i kurserna Servering A, B och 

C. Alla serveringslärare var behöriga lärare.  

Bortfall 

Bortfallet i kvalitativa studier minskar den variationen som annars skulle ha 

varit möjligt att uppnå.   Ett sätt att tolka bortfallet av skolorna är att lärarna 

möjligen har uppfattat studien som utvärdering av lärarnas betygssättning. 

Det kan bero på formuleringarna i introduktionsbrevet men också på för-

hållningssättet till bedömning hos lärarna. En av skolorna uppgav tidsbris-

                                              
 Informanter och respondenter används i texten som synonymer. 

 Begreppet ”obehörig” betyder att läraren inte har formell lärarutbildning för kursen 

eller ämnet. 



 

ten som skäl och dessutom hade de under föregående termin varit med om 

ett forskningsprojekt från Skolverket. En annan skola angav också som skäl 

tidsbristen och att de hade omorganisation på gång. 

Lärarna, som jag kom i kontakt med, uttryckte själva att de inte hade fått 

informationen från rektorerna, vilket kan ge förklaring till avböjandet för 

några av skolorna. Min tolkning är att olika faktorer påverkar skolornas 

vilja till medverkan i forskning.  

Datainsamlingsmetoder och studiens design 

En undersökning kan designas på olika sätt beroende på syftet. Denna 

undersökning syftar till att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet. 

Studie har utgångspunkt i två frågor. För det första; vad är det för kun-

skapskvaliteter som lärarna bedömer och för det andra vad tror eleverna 

lärarna bedömer? Frågorna undersöks med hjälp av lärarintervjuer och en-

kätfrågor till eleverna samt elevintervjuer. Med hjälp av ovannämnda frågor 

och metoder borde det vara möjligt att tydliggöra de kunskapskvaliteter som 

verkar vara viktiga aspekter i bedömningen av yrkeskunnandet i karaktärs-

ämnen. 

Den kvalitativa intervjun  

Intervjumetoden i förhållande till undersökningens syfte diskuteras nedan. 

Den kvalitativa intervjun är en av datainsamlingsmetoderna i pedago-

giska frågor. Den är öppen för det oförutsedda och outsägbara och därmed 

ger intervjun en skapande karaktär. I denna undersökning, ur lärarperspek-

tiv, söks mönster för bedömning av kunskapskvaliteter i karaktärsämnen. 

Karaktärsämnen är komplexa till sin natur och därför passar intervjun väl 

som en metod till denna studie. Utifrån kursmålen och läroplanen kan det 

utläsas att i karaktärsämnen ingår både praktik och teori; både det som kan 

verbalt sägas och det som för många är osägbart. Och det som finns i 

”kroppen” och i intuitionen. Det krävs också erfarenhet och förmåga till 

värdering och omdöme. Det är p.g.a. denna komplexitet och vidd i karaktär-

sämnen som motiverade valet av metoden. 

Den kvalitativa intervjun, enligt Lantz (1993) den riktat öppna inter-

vjun , ligger till grund för studien. Efter pilotstudien framkom det att frå-

gorna gav sig själv och fokusen på undersökningens syfte bibehölls intakt. 

                                              
 Definition: Modell som anger begrepp…, en vid fråga belyses med frågeområden…, 

individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter…, analysen begränsas till fenome-

nets kvaliteter… Lantz 1993, s. 21.  



 

Intervjumetod kan placeras i gruppen, samtalsintervju med öppna temaom-

råden.  

Intervjuerna är uppdelade i 5 olika temaområden vilka ligger till grund 

för undersökningen om bedömning i karaktärsämnen. Alla intervjuerna är 

inte helt lika till sin karaktär. Det gemensamma för alla intervjuerna är frå-

gornas tema och förhållningssättet till respondenten samt lyhördheten till 

informationen. 

Undersökningens datainsamling vilar till största delen på kvalitativa in-

tervjuer och till en mindre del på elevenkäter och styrdokument som be-

tygskriterier. 

Betygskriterier analyserades utifrån textinnehållet och betygsstegens kva-

litetsskillnader. 

Komplexiteten i undersökningen (bedömning av praktiska kunskaper i 

karaktärsämnen) torde kräva olika datainsamlingsmetoder och användning 

av ett öppet sinnelag. Utgångspunkten är att kvalitativa och kvantitativa 

data kompletterar varandra. Metoden kan illustreras med hjälp av nedan-

stående tabell. 

 

Tabell 1: Undersökningens design 

 

1 2 3 4 

Översiktlig analys 

av betygskriterier i 9 

kurser.  

Tidpunkt våren 

2001. 

Kvalitativ intervju med nio 

lärare och en pilot-

studieintervju med en lärare. 

Ljudbandsinspelning av alla 

intervjuer.  

Tidpunkt: Våren 2001 

59 besvarade elevenkäter 

av 70 möjliga. 

Tidpunkt: Våren 2001 

10 Elevintervjuer, och en 

betygsdiskussion med en 

lärare och en elev.  

Tidpunkt : Våren 2001 

 

Målet i genomförandefasen var att försöka fånga de kunskaper, färdigheter 

och kvaliteter som var viktiga för läraren och eleven vid bedömningen av 

karaktärsämnet. Studien försöker finna de mönster som bildar lärarnas be-

dömningsunderlag. Användningen av ovannämnda datainsamlingsmetoder 

gav följande möjligheter: 

 att förstå händelser och handlingar på ett bättre sätt och sätta in dessa i 

sitt skolsammanhang genom att göra undersökningen i den naturliga 

skolmiljön där händelserna och handlingarna sker, 

 att ta del av aktörernas eget tal och deras handlingar, 

 att uppnå en så rik bild av bedömningsakten som det är möjligt med 

hjälp av de valda datainsamlingsmetoderna i undersökningen (Ely, 

1993). 



 

 

Utifrån tabell 1 kommer varje steg i genomförandefasen att tydligare besk-

rivas nedan. 

Intervjuundersökning  

Intervjuundersökningen med de nio karaktärsämneslärarna och med de 10 

eleverna genomfördes under våren 2001. Pilotintervjun genomfördes hösten 

2000.  

Förberedelser som gjordes före första besöket hos lärarna var in-

samlandet av lärarnas konkretiserade betygskriterier vilka analyserades i sin 

helhet före första träffen. Fokus på analysen var: Vad står det i kriterierna 

och hur tolkar/förklarar läraren innehållet? Vad bedömer läraren? 

Den kvalitativa intervjun, enligt Lantz (1993) den riktat öppna, med 

öppna temaområden genomfördes på respondentens arbetsplats. Nio lärare 

intervjuades varav två lärare intervjuades samtidigt p.g.a. tidsbrist hos re-

spondenterna. Intervjuerna med totalt tio (10)  karaktärsämneslärare ban-

dades, skrevs ut och analyserades. Utsagorna tolkades och kategoriserades.  

Korta (ca 15 min) elevintervjuer genomfördes också med 10 elever i en 

av skolorna i syfte att få en mer fyllig information. Syftet med elevintervju-

erna var att få en större validitet i enkätundersökningen samt jämföra skill-

naden i informationsmängden/kvalitén mellan elevenkät och elevintervju. 

Intervjuerna genomfördes under ett arbetspass i den kontext som elever-

na är delar av och där deras handlingar och färdigheter dagligen bedöms av 

lärarna. Elevsvaren på intervjuerna nedtecknades  under intervjun i en 

anteckningsbok och därefter sammanfattades svaren för varje elev för sig. 

Korta kontrollfrågor om eleverna förstått frågorna gjordes i samband med 

otydligheten i svaren. 

Elevenkätundersökning 

Antalet skolor som ville genomföra elevenkätundersökningen var i början 

fem, men en av skolorna avstod från medverkan. Valet av skolorna gjordes 

utifrån lärarintervjuernas karaktär där lärarens utsagor om bedömning och 

betygssättning i praktiken var vägledande. Elevenkätens syfte var att få en 

bild av vad eleverna tror vara avgörande kvaliteter vid bedömningen av de-

ras prestationer. De besvarade elevenkäterna var 59 till antal. Antalet elever 

i de fyra klasserna där enkätundersökningen genomfördes var totalt 70 ele-

                                              
 Nio lärare och en pilotintervju med en lärare. Totalt tio intervjuer. 

 Att intervjua elever med en bandspelare i köket är inte praktiskt och därför gjordes 

endast anteckningar vilka sammanfattades. 



 

ver. Enkätundersökningen genomfördes för sig vid ett senare tillfälle, alltså 

träff två. 

I enkäten används både frågor som går att bearbeta statistiskt och frågor 

som kan analyseras med hjälp av kvalitativa metoder. Fördelen med enkäter 

är att det går snabbt att genomföra man får mycket data. 

Enkätens tre första frågor samt frågorna 9, 10, 11, 12, 14, 15 bearbetas 

statistiskt. Resterande frågor bearbetas kvalitativt utifrån samma princip 

som lärarintervjuerna. Ett problem med enkäten var svårigheten att förstå 

ordet ”premierar” i fråga 4. Problemet rättades till genom en muntlig för-

klaring till hela klassen i allmänhet och till eleven i synnerhet.  

Betygsdiskussion 

Under en lärarintervju kom det fram att läraren hade ”betygssamtal” med 

eleverna en gång per termin. Jag bad att få komma och spela in ett samtal 

mellan läraren och en elev. Med hänsyn till att respondenten hade träffat 

mig redan två gånger efterfrågades inte fler än ett samtal. Jag läste av re-

spondentens kroppsspråk och tog hänsyn till det. Respondenten fick till 

uppgift att ställa en fråga i klassen om viljan att medverka i undersökningen 

under ett betygssamtal. Den egna erfarenheten om betygssamtal var vägle-

dande vid bedömningen av ovannämnda handlande. Efteråt informerades 

eleven om alla formaliteter och friheten att säga ifrån. 

Diskussionen spelades in på band och varade ca 10 minuter. Det kan gi-

vetvis ställas en fråga om vad syftet är med en betygsintervju? Information 

om vad som var avgörande för elevens betyg och hur det kommuniceras 

med eleven var viktigt i sammanganget. Tanken var, att det kommer fram 

vad det utslagsgivande  är, eftersom det behöver förklaras till eleven och 

bör vara sanningsenligt i den meningen att elevens reaktion skulle ställa till 

problem om argumenten från läraren inte var relevanta för eleven eller god-

togs av eleven.   

Syftet med ljudinspelningen av betygssamtalet var att få möjlighet till en 

komprimerad information om bedömningen. Vad berättar läraren till ele-

ven? Varför har eleven fått just det betyget? Vad saknas det för ett högre 

betyg? Samstämmigheten med det tidigare sagda i intervjun om vad som 

bedöms kan också kontrolleras. Samtalet transkriberades på samma sätt som 

intervjuerna och varade ca 10 minuter. Samtalssituationens kontext var sko-

lans lektionssal, läraren, eleven och undersökaren. Samtalet genomfördes 

endast mellan läraren och eleven. 

                                              
 Läraren talar ofta om vissa bestämda elever och det ger mig möjligheten att förstå 

hur eleven med t.ex. betyg MVG "är" utifrån lärarens perspektiv. 



 

Transkribering 

Vid transkriberingen av intervjuer föreslår Ödman (1996 s. 11ff ) att forska-

ren inte behöver skriva ut intervjuerna exakt ”ord för ord” utan ”man skall 

återställa talet som det upplevdes i samtalssituationen”. Med andra ord 

skriften skall vara så nära talspråk det är möjligt.  Vissa fenomen framträder 

i en skriven text på ett mycket tydligare sätt än vad aktörerna hade uppfattat 

under själva intervjusituationen. Linell (1992) förordar ett system vid tran-

skribering av informationen och jag har inspirerats av hans sätt. Se vidare 

avsnitt databearbetning.  

Respondenter fick ta del av intervjuutskrifterna och ge sina synpunkter. 

När respondenterna får läsa sina egna svar, på de ställda frågorna, kan de 

uppfatta att de inte ”känner igen sig”. Känslan att, inte känna igen sig, har 

motverkats genom att i förväg ha förklarat och/eller skickat ett brev till re-

spondenterna med en förklaring om vad som händer vid transkribering av 

talspråk till skriftspråk. Vidare informerades syftet med detta förfarande. 

Det kan också inträffa att respondenten vill ta bort vissa uttryck och föra in 

uttryckssätt som är mer politiskt korrekta. Problematiken kan minskas ge-

nom att kontrollera både ljudinspelningen och transkriberingen och jämföra 

helheten med delen, vilket gjordes. Meningen med det var att undvika pro-

blem med validiteten.  Till dagens datum har inga ändringar gjorts till tran-

skriptionerna. 

Kritik mot val av metoder 

Valet av datainsamlingsmetoden kan kritiseras. Framförallt kan enkät-

metoden ifrågasättas. Det hade givetvis varit bättre att, med tanke på den 

informationsrikedomen intervjumetoden har, också intervjua alla elever. 

Enkäter valdes dels p.g.a. tidsbrist och dels med hänsyn till möjligheterna 

att kunna intervjua elever på deras undervisningstid . Inom HR-

utbildningen är tiden en viktig faktor i karaktärsämnesundervisningen. Det 

empiriska materialet, utsagor och text, analyseras i olika kategorier och ka-

tegoriseringen görs med tanke på resultatens användbarhet i utbild-

ningssammanhang.  

Kan undersökningen och analysen göras på annat sätt? Ja, det är troligt. 

Det är möjligt att analysera empirin med hjälp av samtalsanalys, där syftet 

är att tydliggöra hur lärarna och eleverna talar om bedömning. Det är också 

möjligt att använda sig av rent lingvistiska analysmetoder där ordens inne-

börd och betydelse tydliggörs. Det går också att utgå ifrån Blooms taxo-

                                              
 Tio korta elevintervjuer ingår i materialet utöver enkäterna. 



 

nomi. Till sist skulle undersökningen också kunna genomföras med hjälp av 

”critical incident” metoden om inledningskapitlet beaktas i sammanhanget. 

Varför används inte samtals och lingvistisk analys i denna undersökning?  

För mig som forskare har det varit viktigt att få fram användbara kategorier 

vilka kan hjälpa elever och lärare i bedömningsfrågor. I bedömningssam-

manhang torde tydlighet vara viktigt. I yrkeskunnandet där kompetenser 

och kvalifikationer ingår torde kategorisering av dem ge ett användbart ut-

fall. Samtalsanalys och lingvistisk analys kan användas då andra frågor 

ställs om bedömning.  

Blooms taxonomi är inriktad på intellektuella, affektiv och psyko-

motoriska förmågor och kan användas i skolsammanhang. Den praktiska 

kunskapen får en något undanskymd ställning och min önskan är att den 

bättre förtydligas i denna studie.  

Skälet till varför ”critical incident” metoden inte används är att studiens 

syfte kräver ett annat förhållningssätt. Syftet är inte att finna svårigheter i 

bedömningen utan tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet. Bedöm-

ning av karaktärsämnen kan förväntas bättre tydliggöras med den analysme-

tod som valts i undersökningen. 

Databearbetning och analys 

I detta avsnitt beskrivs hur databearbetning har gått till och på vilket sätt 

analysen genomfördes. Vidare diskuteras validitet, reliabilitet och etik i för-

hållande till undersökningens metod och analys. 

Transkribering och analysmetod vid lärarintervjuerna 

Intervjuerna av nio karaktärsämneslärare upptar ungefär 11 timmars ljud-

bandinspelningar. Pilotintervjun upptar ca 1,5 timmar. 

Inspiration och vägledning för kodning av texter har Linell (1992) bistått 

med. Linells schema används med en viss modifiering och inte alls i en så 

stor utsträckning som Linell själv förordar. Kodningen av texten kan sägas 

vara blandningen mellan ”grov kodning och dokumenttation av vad som 

sagts i samtalet” enligt Linell (a.a., s. 6). Transkriberingsformen valdes uti-

från syftet med analysen vilket inte är att göra en lingvistisk analys av inter-

vjun utan försöka få fram meningen i yttrandet. Linell förklarar att ” […] 

transkriptionen bör alltså inte ses som data utan snarare som en systematisk 

notation av resultat av analys och tolkning […]”. Vidare tillägger han, 

”transkriptionen bygger sålunda med nödvändighet på tolkning och förstå-

else” (a.a. s 2-3). Redan vid transkriberingen av samtalet tolkas en del ord 

och fraser.  



 

Intervjuerna skrevs ner, i första omgången, mening för mening så att in-

nebörden i uttalandet tydliggörs så bra som möjligt . Därefter arbetades 

intervjuerna om till läsvänlig skriftform och skickades till respondenterna 

för kommentarer med ett följebrev. Vidare avlyssnades återigen en del av 

banden sittandes framför datorn och olika koder fördes in i texten. Koderna 

syftade till att ge en mer innehållsrik kunskap om innehållet i samtalet. Alla 

oavslutade ord, felstarter och omtagningar finns kvar i texten.  

Därefter började arbetet med att söka mönster i texten, likheter och skill-

nader mellan betygsnivåer och kvaliteter. Det var den första analysen där 

texten blev möjlig att förstå i sin helhet. Vidare användes index- och tabell-

funktionen i MS-Word och utsagorna kategoriserades till följande katego-

rier: planering av arbetet, förståelse av samband, analys, ansvarstagande för 

gruppen, förmåga att handleda, självständig beslutsfattande och god service 

osv. 

Jag sammanförde kategorierna med liknande kvaliteter till under-

kategorier t.ex. ansvarstagande för gruppen, hänsynstagande, problem-

identifiering i grupp och social kompetens. Underkategorierna sammanfat-

tades under huvudkategorin, samarbete. Liknande förfarande gjordes med 

andra utsagor och utfallet blev olika kategorier. 

Till sist behövde helhet skapas av informationen. Skapandet av kun-

skapsprofiler utifrån lärar- och elevutsagorna samt utifrån betygskriterierna 

var och en för sig, hjälpte mig se helheten, kraven på kunskapskvaliteterna. 

Kunskapsprofilerna ger en översiktlig bild om vilka kunskapskvaliteter som 

ingår i betyget G, VG och MVG.  

Validitet och reliabilitet vid analys 

Frågorna om reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) samt den 

etiska insikten i en djupintervju behöver beaktas i alla undersökningar. Ef-

tersom alla tre begreppen behöver behandlas under varje steg i intervjun 

förklaras genomförandet nedan i syfte att skapa så meningsfull kunskap 

som möjligt  

Förhållningssätt till talet och språket och vilken vikt som läggs i det, är 

en av grundfrågorna i en kvalitativ intervjumetod. Uppfattas talet som 

”ofullständig avbildning av tanken”, att varje yttrande är en förenkling, eller 

är ”det genom talet som tanken fullbordas” Arfwedson och Ödman (1998 s. 

21). Det är i talet eller i texten, enligt Josephson (1990) som tanken för-

verkligas och blir en tanke. Østerberg (1977) ser tanke- och språkprob-

lematiken som ett samspel, en dialektik. Vygotskij (2001) anser att "tanken 

                                              



 

uttrycks inte i ordet, utan fullbordas i ordet" (a.a., s. 404). Min egen upp-

fattning om tanke-språk spelet är nära Josephsons enkla beskrivning att när 

”tanken väl är utsagd, förändras också vårt tänkande”. Det innebär att ordet 

har en utvecklingspotential som kan förändra tanken. Vygotskijs sätt att se 

på språket utgår inte heller ifrån att språket är ett uttryck för en färdig tanke, 

utan "tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar form" (a.a., 

s. 406). 

Mitt material tolkas av mig utifrån en förförståelse att ”tanken blir tänkt i 

utsägandet” som Ödman (1996 s. 11 ff) uttrycker det. Det ger mig en god 

grund till förståelsen i översättandet från talspråk till skriftspråk. Att veta 

att alla nyanser, tankepauser, omtuggningar och ofullständiga meningar i 

språket är fulla av liv och mening. Det gäller att tolka ”livet och meningen” 

i talet på ett adekvat sätt. Tolkandet är en risk i sig men den risken tas varje 

dag, för enligt Ödman (1991 s. 56 ff),” […] ”…vi tolkar då vår förförståelse 

inte räcker till ” och ”vi tolkar när vi inte förstår, men vill förstå”. Viljan att 

försöka förstå lärarens och elevens berättelser om bedömning utifrån den 

kontexten de är delar av är vägledande i analysen. Reliabiliteten är därmed i 

kvalitativa intervjuer beroende på användningen av språket och tolkningar 

av den. Talakten och tolkningsakten är en process vilket inte exakt kan åter-

skapas. Att använda ett språk i frågorna/temaområden som alla informanter 

uppfattar i stort sett på samma sätt ger studien en högre reliabilitet. Men 

också känsligheten ifrån intervjuarens sida för olika nyanser och dimens-

ioner ger intervjun en större tyngd. Men standardisering till hundra procent 

i intervjusituationer är inte möjligt inte heller önskvärt. Det är inte fruktbart 

att jämföra kvalitativa studier med kvantitativa studier. Det är två olika för-

hållningssätt forskaren har till sin uppgift.  Men om studien mäter vad den 

avser att mäta är studien också tillförlitlig.  

De nödvändiga förberedelser som i förväg genomfördes var inhämtandet 

av lärarens konkretiserade betygskriterier för analys i syfte att kunna förstå 

hur kriterierna är skrivna. 

Här uppkommer det första problemet med förförståelsen, är det ”riktigt” 

det som står i kriterierna, blir bilden av lärarens intentioner felaktig, kom-

mer min förförståelse att förstöra intervjun och göra den mindre valid. 

Avsikt med analysen av lärarens konkretiserade betygskriterier var att få 

reda på vilken kurs läraren undervisade i och vilka kunskaper som efterfrå-

gades i kriterierna samt hur lärarna hade tolkat och bearbetat kursmålens 

betygskriterier. Vad beskrev de konkretiserade kriterierna som delgavs till 

eleverna vid kursens början? Två respondenter hade inte konkretiserade 

betygskriterier att delge. Då utgick jag, i förberedelserna, ifrån kursplanens 

betygskriterier för kursen ifråga. 



 

Den egna erfarenheten, min bakgrund som yrkeslärare  på HR-

programmet, påminner om behovet att klargöra den sista frågan vid förbe-

redelserna. Hur påverkar förförståelse undersökningen i allmänhet och in-

tervjusituationen och i analysen i synnerhet? Det mest sannolika är att den 

påverkar hela undersökningen. Det innebär att samtalspartner tillsammans 

skapar, konstruerar och tolkar en verklighet under intervjusituationen ge-

nom att samtala, ifrågasätta och tolka den tillsammans. Intervjuaren kan 

tydliggöra förutsättningarna explicit och försöka reflektera över till exempel 

de frågor som ställs till respondenten under intervjun. En viss naivitet är att 

förorda enligt Kvale (1997). Genom att intervjuaren har sin bakgrund, fär-

gar den av sig i samtalet redan från första mötet. Intervjuaren upplevs ingå i 

samma kultur. Behovet att behålla den professionella distansen till respon-

denten och inte glömma den ödmjukhet som krävs i mötet bör vara vägle-

dande. 

Det ovannämnda kan vändas till något positivt. Det kan vara bra när in-

tervjuaren ingår i samma yrkeskultur, yrkestradition och skolkontext med 

respondenterna. Det ger intervjuaren möjligheter att hitta och leta efter fel-

källor och därmed kontrollera svaren på ett mer kritiskt sätt efter intervjun. 

Respondenten har svårare i sakfrågan under intervjun att berätta överdrivna 

berättelser eftersom intervjuaren har erfarenheter om både skol- och yrkes-

kulturen samt skol- och yrkeskontexten. Utöver det så kan frågorna under 

intervjun bli kvalitativt bättre just p.g.a. denna erfarenhet. Intervjuaren kan 

snabbt förstå kontexten och hur svaren hänger ihop eller inte hänger ihop 

med frågan. Det ger ett mer meningsfullt innehåll och djupare förståelse av 

fenomenet. 

Det negativa är att forskaren kan tolka mer än vad tolkas kan och förstå 

mer än vad som uttrycks. Min ambition har varit att skapa ett öppet möte 

där frågor och tolkningar kan prövas. 

Validitetskriterier hos resultaten 

Diskurskriteriet bestämmer i hur stor utsträckning påståenden och argu-

menten håller mot andras påståenden och argument. Om avgörande svag-

heter inte kan hittas i resultatet har arbetet följaktligen en god kvalitet. Att 

kunna argumentera för sina upptäckter på ett övertygande sätt är grunden i 

ett vetenskapligt arbete och kan utövas t.ex. vid disputation. Viljan att 

uppnå god kvalitet i resultatet för denna studie bygger främst på att respon-

denterna fått ta del av materialet och fått tala om vad de tycker om kategori-

seringen. Vidare har, som nämnts tidigare, respondenterna träffats mer än 

                                              
 Jag har inte undervisat i karaktärsämnen/yrkesämnen under senaste 17 åren, men jag 

är dock i grunden en yrkeslärare. 



 

en gång under undersökningen vilket bidrar till att missförstånd kan rättas 

till. Utgångspunkten är att varje möte mellan människor bidrar till kunskap 

och skapar en möjlighet till förändring av tidigare uppfattningar. I förelig-

gande studie har kvalitetsbeskrivningarna inspirerats av Larsson (1986, 

1993). 



 

Kapitel 7: Resultat av det empiriska 

materialet 

Undersökningens empiriska resultat redovisas i detta kapitel. Analys-

begreppen utgår från Key Qualifications, nyckelkvalifikationer. De är de 

kvalifikationer som är värdefulla för en arbetstagare och hennes anställ-

ningsbarhet. I undersökningen har det kunnat påvisas åtta (8) nyckel-

kvalifikationer som lärarna anser vara viktiga aspekter i bedömningen av 

yrkeskunnandet i karaktärsämnen på HR-programmet. Enbart Nyckel-

kvalifikationer räcker dock inte för ett gott yrkeskunnande och därför har de 

yrkesspecifika kunskaperna analyserats för sig. Alla yrken har sina specifika 

yrkeskunskaper vilka är nödvändiga för yrket och ger yrket dess karaktär.  

Textens struktur 

Följande text är organiserad utifrån två perspektiv: lärarperspektivet, del 1 

och elevperspektivet, del 2. I kapitlet ges först en översikt över nyckel-

kvalifikationen i form av en tabell. Därefter beskrivs de egenskaper som 

bygger upp nyckelkvalifikationen, de kunskapsformer som kan identifieras 

samt betygsnivån. Vidare görs, utifrån kvaliteterna i kategorin, en kort 

sammanfattning av nyckelkvalifikationen i form av en elevprofil.  

Därefter beskrivs kategorin specifika yrkeskunskaper enligt samma 

mönster som nyckelkvalifikationer. Sammanfattningsvis ges en kunskaps-

profil utifrån lärarnas perspektiv för varje betygsteg.  

I del 2 kommer elevernas enkätresultat att beskrivas och organiseras på 

samma sätt samt likheter och skillnader mellan lärarnas och elevernas resul-

tat att skildras. 

Information om tabellernas konstruktion 

Nedanstående tabeller har skapats utifrån det empiriska materialet och ger 

en översikt över nyckelkvalifikationen, dess egenskaper och betygsnivå.  

Ett exempel:  

Läsningen börjar i vänster kolumn och därefter läses tabellen till höger. 

Nyckelkvalifikation: Självständighet. 

Den innehåller kvaliteter, färdigheter och förmågor som nedan benämns 

t.ex. ett självständigt beslutsfattande och agerande.  

Vidare har ett självständigt beslutsfattande och agerande ett kunskaps-

innehåll som i exemplet innefattar kognitiva och kontextuella kunskaper.  



 

Alla egenskaperna i kolumnen (kvalitet, färdighet och förmåga) bygger 

tillsammans upp nyckelkvalifikationen Självständighet och ger en betygs-

nivå MVG. 

 

Kunskapsformerna har ur materialet tolkats och sammanfattats med hjälp av 

avsnittet kunskapsformer. Betygsnivån har tolkats utifrån elevernas och 

lärarnas utsagor och åskådliggörs oftast med ett betygsteg. Där två eller 

flera betygsteg anges för nyckelkvalifikationen och för specifika yrkeskun-

skaper innebär detta att i materialet har inte tydliga skillnader mellan be-

tygsnivåer kunnat särskiljas. Citaten är valda utifrån principen tydligast ta-

lande citat om sakfrågan och kan ibland uppfattas som mycket korta men 

desto mer kärnfulla. Tabellerna från 2 till 17 är uppbyggda på ovannämnda 

sätt och läsaren rekommenderas att läsa tabellerna utifrån informationen 

ovan. 

Del 1. Resultatanalysen ur lärarperspektiv 

Nedan beskrivs de kvaliteter, färdigheter, kunskaper och förmågor som an-

ses vara viktiga vid bedömningen av yrkeskunnande på HR- programmet i 

karaktärsämnen   Resultatet kopplas samtidigt till olika betygssteg.  

När lärarna bedömer karaktärsämnen har undersökningen visat åtta 

nyckelkvalifikationer vilka verkar vara viktiga för läraren vid bedömning av 

yrkeskunnandet i karaktärsämnen. Nyckelkvalifikationerna är den ena delen 

av bedömningen och den andra delen är specifika yrkeskunskaper. Det finns 

en viktig skillnad mellan dessa två begrepp. Skillnaden är att nyckelkvalifi-

kationerna bedöms av lärarna mer värdefulla i bedömningssammanhanget i 

förhållande till specifika yrkeskunskaper. De specifika yrkeskunskaperna är 

en självklarhet för ett godkänt betyg i karaktärsämnen. Det som ger mer-

värde i elevens betyg är att eleven också utnyttjar och utvecklar förmågor 

som är förknippade med nedan redovisade nyckelkvalifikationer.  

 

 

Det har ur lärarutsagorna kunnat urskiljas följande åtta nyckel-

kvalifikationer: 

                                              
 Karaktärsämnen är ämnen som är specifika för restaurangprogrammet, i detta fall 

servering och matlagning. Servering är uppdelat i tre olika kurser: servering A, B och 

C. 

Kurserna, vilka undersökningen omfattar, som ingår i karaktärsämnet matlagning är: 

Varm och kallkök A och B. Varmkök restaurang, varmkök grundkurs, storkök, hy-

gien, material och maskinredskap samt livsmedelskunskap och näringslära.  

 



 

 

 Självständighet 

 Samarbete 

 Kommunikation 

 Analysförmåga  

 Planeringsförmåga 

 Problemlösningsförmåga 

 Kundkontakt 

 Utveckling 

 

Nyckelkvalifikation: Självständighet 

Tabell 2: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Självständighet Självständigt besluts-

fattande och agerande 

"Veta att och 

hur" kunskap  

MVG 

 Processkunskap Fram-

förhållning  

"Veta att och 

hur" kunskap 

Systemtänkande 

MVG 

 Ansvar- och initiativ-

tagande som individ 

Intrapersonlig 

kunskap 

MVG 

 

Hur kan nyckelkvalifikationen självständighet förklaras och förstås utifrån 

insamlat material? Brown i Nijhof (1998) beskriver självständighet som en 

del i core-skills och anser att utvecklandet av självständigheten spelar en 

kritisk roll för elevernas lärande. 

 Nedan beskrivs vad en självständig elev inom hotell- och restaurang-

utbildningen behöver ha för kvaliteter, färdigheter och kunskaper. 

Egenskaperna vilka i materialet bygger upp nyckelkvalifikationen själv-

ständighet är: 

 

 Självständig beslutsfattande och agerande 

 Processkunskap och framförhållning 

 Ansvar- och initiativtagande som individ 

 

Inom restaurangutbildningen önskar lärarna att den självständiga eleven har 

egna idéer och utgår från att eleven vid behov kan fatta självständiga beslut. 

Vid självständiga beslut i en problem- och/eller valsituation förutsätts att 

eleven kan värdera och bedöma vad som krävs och hur arbetet skall fortlöpa 



 

och agerar därefter. Den framförhållning en självständig elev har, innebär 

ansvarstagande för något utöver det synliga. Eleven innehar därmed en viss 

förmåga till strukturtänkande och fantasi. Självständigheten byggs till ex-

empel upp av personlighetsrelaterade förmågor såsom initiativförmåga och 

förmågan att ta ansvar, utöver den tydliga positiva självbilden eleven har. 

När en elev tar sitt ansvar för arbetsuppgiften och genomför den självstän-

digt, kräver det till exempel en förmåga att kunna ”se” vad som behöver 

göras och hur det skall göras.  

Självständighet är en förmåga som täcker flera kvaliteter och en av kvali-

teterna är orsak-verkan förståelse. Förmågan att se samband kan kopplas 

ihop med orsak-verkan förståelse. Eleven skall veta vad hon/han gör och 

varför; att tänka och agera på ett självständigt sätt. Självständigt handlande 

kräver en god fakta- och förståelsekunskap om orsak-verkan faktorer. 

Handlingar som genomförs i en arbetsuppgift med processinriktning kräver 

också en förtrogenhetskunskap om restaurangkulturen. I den ingår förståel-

sen av tidens betydelse för genomförandet. Tidsperspektivet i processen, 

framförhållning och seendets kunskap uttrycks tydligt i nedanstående citat: 

 
Eleven ser längre i tidsperspektiv och gör också nästa steg utan att fråga. 

 

Eleven skall kunna se vad som skall göras och sysselsätta sig själv. 

 

Maten måste vara väl förberedd och borden uppdukade när gästen kommer. 

Det är ett berättigat krav på en restauranganställd. En elev som har varit på 

APU- arbetsplatsen  beskrivs ofta som mer självständig än den elev som 

inte har varit och arbetat eller praktiserat utanför skolan. Dessa elever har 

fått den rådande yrkeskulturen på arbetsplatsen eftersom de har ingått i den 

sociala gemenskapen på arbetsplatsen. Lärarna beskriver självständigheten 

som ”flyt” i arbetet och att de inte behöver hela tiden hålla ett vakande öga 

på eleven. Lärarna ger arbetsuppgiften till eleven vid arbetspassets början 

och förväntar sig att uppgiften genomförs utan större incidenter och med 

god kvalitet i resultatet. De säger: 

 
Eleven kan ta emot en instruktion, utföra uppgiften och visa resultat lugnt 

och metodiskt utan banala frågor […] de frågor de ställer måste visa att de 

redan har tänkt själv. 

 

                                              
 Den Arbetsplatsförlagda utbildningen är för eleven en praktikperiod på ett externt 

företag som skolan samarbetar med. APU-tiden är minst 15 veckor under yrkesutbild-

ningen. 



 

Yrkeslärarna har en klar tendens att bedöma självständighet som en av de 

högsta kvaliteterna i yrkeskunnandet. Elever med tydlig självständighet i 

genomförandet av arbetsuppgiften anses vara starka och duktiga elever. 

Dessa elever lyfter lärarna gärna upp till den högsta betygsnivån.  

Lärarna har i denna studie fört in kriteriet självständighet förbehållet 

MVG betyget. Ett sätt att beskriva självständigheten i MVG-betygstermer 

är: 

 
MVG… så behöver de egentligen inte några instruktioner… ja, deras in-

struktion blir att ’idag skall vi göra detta och din uppgift blir att göra detta’ 

och de kan göra det. De kan fråga någon gång men de klarar av uppgiften 

och tar ansvar för sin uppgift… de här eleverna är ansvarstagande de hjälper 

även sina kamrater och de har en blick som man lär sig av erfarenheterna, en 

blick och se att hugga in där det behövs, de har en framförhållning för att 

kunna agera att det inte skall hända missöden […] 

 

Var går den tydliga gränsen mellan relativt självständigt och självständigt 

agerande? Skillnaden kan beskrivas med följande uttryck som beskriver den 

relativt självständiga eleven och den självständiga eleven: 

 
Frågar (eleven) inte mycket, […] tar initiativ och hur de sätter i gång med 

arbetet. 

[…] med väldigt lite handledning, så ligger man på en VG-nivå, det kan 

man säga kurserna rakt genom. 

 

Man skulle kunna tolka ovanstående citat på följande sätt: eleven är själv-

ständig när eleven är självgående. Den självständiga eleven är den elev som 

kommer till skolan, får sin uppgift och genomför uppgiften med gott resul-

tat.  



 

Nyckelkvalifikation: Samarbete 

Tabell 3: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Samarbete Social kompetens Systemtänkande MVG  

 Hänsynstagande "Veta att och 

hur" kunskap 

VG 

 Problemidentifiering i 

grupp 

Analytisk kun-

skap 

MVG 

 Ansvarstagande för 

gruppen. 

Interpersonlig 

kunskap 

VG 

 

Samarbetsförmågan i lärarnas utsagor är starkt framträdande och bedöms 

som en mycket viktig kvalitet i elevernas kommande yrke. Samarbetes-

former är också naturligt förekommande i undervisningen inom karaktärs-

ämnen.  

Nijhof (1998) kategoriserar nyckelkvalifikationen samarbete som social 

skills and interpersonal relations skills. Han anser att förmåga till samar-

bete spelar en allt större roll i arbetslivet och placerar samarbetsförmågan 

till kategorin transferable skills. Samarbetsförmågan behövs när arbetet 

genomförs i grupp. Grupparbete det är ett sätt att organisera arbetet som 

innebär att det kvävs ett systemtänkande av eleven, men också en social 

kompetens. 

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka bygger upp samarbets-

förmågan och eleverna bör visa upp för läraren är: 

 

 Social kompetens 

 Hänsynstagande 

 Problemidentifiering i grupp 

 Ansvarstagande för gruppen 

 

Yrkeslärarna bedömer samarbetsförmågan som en viktig del i utbildningen. 

Arbetet inom karaktärsämnen är till största del planerad i form av grupp-

arbete. Arbete i grupp både med identifiering av problem, hänsynstagande 

för varandra och med ansvarstagande för gruppen som sådan, är det natur-

liga inom restaurangyrket. En lärare beskriver samarbetet och hänsyns-

tagandet på följande sätt: 

 



 

[…] i ettan jobbar man mycket pararbete, att man jobbar tillsammans, att 

man stödjer varandra […] 

 

Det är speciellt viktigt inom restauranginriktningen där alla prestationer 

behöver sammanfalla också tidsmässigt med varandra. Det kräver hän-

synstagande till både andras arbetsuppgifter och till service- och produkt-

kvaliteten. Samordningen kräver förståelse för de inblandades arbetsuppgif-

ter och förmågan till bedömning av tidsåtgången för olika arbetsuppgifter 

och kännedom om hur arbetskamraterna arbetar. 

 Den sociala kompetensen i nyckelkvalifikationen ”samarbete” värderas 

högt, VG och MVG, och anses vara grunden till den. Lärarna beskriver 

social kompetens enligt följande: 

 
Att eleverna kan arbeta med sina ovänner och att de passar in i en restau-

rangmiljö. De skall kunna skilja på den privata rollen och arbetsrollen. 

 

Eleverna bör inte ha (negativa) attityder till varandras utseende och de skall 

respektera sina medarbetare, detta knyts an till anställningsbarhet. 

 

Den sociala kompetensen bör en MVG (elev) ha i samarbetet, umgänge, 

kommunikation och i gruppdynamik […]. 

 

Ovannämnda citat kan tolkas som viljan till insocialisering på arbetsmark-

naden där eleven inte kan välja sina arbetskamrater men också viljan att 

visa vikten av respekt för människans särdrag och egenvärde. Båda för-

mågorna anses vara viktiga vid värderingen av anställningsbarheten i kom-

mande yrkesliv.  
 

Bra betyg betyder vanligtvis för eleven att de själva kan prestera bra men i 

köket är ett bra betyg möjligt om gruppen fungerar. 

 

Citatet ovan beskriver det viktiga i bedömningen av social kompetens kopp-

lat till betyget. Samarbete är en självklar grundförutsättning för ett högre 

betyg, VG,  i karaktärsämnet matlagning.  

 
God samarbetsförmåga är VG; att eleven ser behovet av hjälp i gruppen, tar 

inte över, gör inte bara det som är roligt och stödjer den andra att lyckas bli 

klar. 

 

Eleven kan få betyget VG om de kan hjälpa och stödja varandra och lämnar 

åt sidan den egna personliga prestationen. Denna förmåga tycks kräva en 

hel del av en elev som under sin tidigare skoltid kanske endast har haft in-

dividuella prestationer som referensramar. I denna kategori kan diskrepans 

uppstå mellan individuella prestationer och gemensamma prestationer. Det 



 

är möjligt att den största osäkerheten råder i bedömningen av kunskaper om 

samarbete eftersom det också är förknippat med förmågan att se behovet av 

hjälp vilket kräver en viss förtrogenhetskunskap av eleven. Lärarna uttryck-

er att: 

 
Det är bättre att eleven har G i allt men har en god social kompetens och 

fungerar som en människa. 

 

Det anmärkningsvärda i citatet är hur högt lärarna värderar den sociala 

kompetensen. Det innebär att yrkeskulturen är en mycket viktig del i yrkes-

utbildningen och kan förstås i termer av nyckelkvalifikation samarbete.  

Eleven som har och kan visa samarbetsförmåga inför läraren kan beskri-

vas i termer av – en trevlig och hjälpsam elev med en målsättning att få ar-

betet att flyta på bästa möjliga sätt. 

 

Nyckelkvalifikation: Kommunikation 

Tabell 4: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

former 

Betygsnivå 

Kommunikation Tala, skriva, läsa 

 

 

 

Bas- 

kunskaper 

Analytisk kun-

skap 

Finns i alla 

nivåer.  

 

 Förstå instruktioner "Veta hur" kun-

skap. 

G 

 Påverka och handleda 

andra. 

Kognitiva kun-

skaper 

MVG 

 

Den viktigaste nyckelkvalifikation i allt handlande och kunskapsinhäm-

tande är förmågan till kommunikation med sin omgivning med hjälp av tal 

och skrift. Kommunikation är en basfärdighet inom nyckelkvalifikationer 

och den kan beskrivas med hjälp av Thomson och Murphy begrepp i Nijhof 

(1998), transferable skills, vilka en anställd kan ha med sig från ett arbete 

till ett annat som både behövs och är användbara i alla typer av arbeten. De 

kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka bygger upp kategorin kommuni-

kation är: 

 Tala, skriva, läsa  

 Förstå instruktioner 

 Påverka och handleda andra 



 

Lärarna betonar att eleven måste kunna läsa, skriva och förstå instruktioner 

eftersom det är grunden till allt. Eleven behöver kunna förstå de instrukt-

ioner som ligger till grund för dagens arbete och det betyder också att ett 

yrkesspråk kommer till användning. I restaurangsammanhang innebär yr-

kesspråket även kunskap om en hel del ord och fraser på franska. De behö-

ver kunna läsa recept och förstå innehållet i instruktionerna. Eleverna skall 

också kunna förstå vikten av ömsesidig gemenskap i kommunikationen. 

Kommunikationsfärdigheter är också grunden till förmågan att handleda 

andra, i termer av att kunna ge och ta instruktioner, kritik och beröm. 

Nedan beskrivs de olika kvalitéerna i nyckelkvalifikationen kom-

munikation med hjälp av citat ur materialet. Det är viktigt enligt lärarna att: 

 
Eleven måste förstå innebörden i det jag säger och visa det i köket… eleven 

skall förstå samtal och läsa recept eftersom allt bygger på kommunikation. 

 

De (eleverna) ger bra förklaringar med egna ord. 

 

Alla vet att en elev behöver kunna läsa, skriva och förstå tal och text. I ka-

raktärsämnen kommer dessa förmågor fram när eleven visar om de förstår 

uppgiften och kan översätta informationen till förståelse och handling vilket 

resulterar i en bestämd produkt eller en bestämd process i arbetet. Tanken är 

att process- och produktkunskapen optimeras. Se följande lärarcitat som 

beskriver hur eleven behöver vara uppmärksam på kommunikationen och 

göra något med den: 
 

Att eleven kan ta instruktioner och planera arbetet. 

 

Förmågan att kunna ta muntliga instruktioner och utifrån det kunna planera 

dagens arbete kräver förmågor som: komma ihåg det sagda, placera det 

sagda i rätt ordning och bilda en tankeplan för arbetet. Samtidigt krävs det 

att eleven är koncentrerad och sorterar bort bruset från omgivningen.  För-

mågan kallas kognitiv förmåga och ingår i core skills vilka, enligt Nijhof, 

bygger upp de transferable skills. Läraren uttrycker det så här: 
 

Jag vill lära känna eleven och tala med eleven… när en gemensam kommu-

nikation fungerar så är det bra […] eleven är med och bestämmer. 

 

Eleven behöver förstå vikten av att kommunicera med läraren. Läraren vill 

lära känna eleven (bygga upp en relation) och ha en god och fungerande 

kommunikation med eleven. En nära och fungerande muntlig kommuni-

kation i karaktärsämnen mellan eleven och läraren ökar elevens möjligheter 

att få ett bättre betyg. Intresserade elever som frågar och resonerar om ar-



 

betsuppgiften samt diskuterar alternativa metoder eller ingredienser upp-

skattas högt av läraren. 

Inom serveringsutbildningen behöver eleverna i större utsträckning förstå 

också den icke språkliga kommunikationen, gästens eller lärarens kropps-

språk. Samtidigt behöver eleven känna till och utveckla sitt eget kropps-

språk. I undervisningen då gästerna är närvarande krävs det av eleven ett 

taktfullt förhållningssätt mot gästen. Eleven behöver också känna till och 

kunna läsa av lärarens kroppsspråk. Den muntliga kommunikationen, mel-

lan lärare och elev, i en fungerande autentisk serveringssituation vill aktö-

rerna ha på en låg nivå. Det ingår i serveringskulturen att servitörer och ser-

vitriser bör varken höras eller ”synas”. Kommunikationen med gästen är 

”inte helt naturlig utan lite påtvingat” på VG-nivå som en lärare beskriver 

det. 

En viktig aspekt i kommunikationen är att eleverna kan kommunicera 

med varandra och i en undervisningssituation kan kommunikations-

färdigheter användas i syfte att handleda varandra med hjälp av språket. 

Eleven som handleder andra har en förtrogenhetskunskap om uppgiften och 

om det sammanhang uppgiften ingår i och har därmed möjlighet till ett 

högre betyg. Ett enkelt sätt att säga det är: 

 
Eleverna kan handleda varandra i gruppen. 

MVG eleverna har en arbetsledande förmåga och de styr upp. 

 

En elev med god kommunikativ förmåga lyssnar, diskuterar, resonerar, ut-

vecklar och använder tal och skrift i alla situationer där det är användbart 

för informationsbearbetning och kommunikation. 



 

Nyckelkvalifikation: Analysförmåga 

Tabell 5: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Analysförmåga Se samband 

 

  

 

Analytisk-kunskap 

 

 

Krävs i alla 

betygsnivåer i 

en viss omfatt-

ning. 

 Omsätta teori i 

praktik 

Veta att och hur 

kunskap 

VG – MVG 

 Rimlighets-

bedömningar 

Analytisk 

kunskap 

Svårt att ange 

nivån 

 Kvalitetsmedveten-

het 

Bedömningar VG 

 Orsak-verkan för-

ståelse. 

Kontextuella kun-

skaper 

VG 

 

Analysförmågan utgår i nyckelkvalifikationer enligt Nijhof (1998) från 

core-skills. Det är de kunskaper och färdigheter som ligger till grund för de 

överförbara färdigheterna från arbete till arbete. 

Nyckelkvalifikationen analysförmåga är kopplat till både planering och 

problemlösning. Lärarna vill se om eleven ser samband i arbetet vilket till 

exempel kan förkorta arbetstiden. De ser vilka rimlighetsbedömningar ele-

ven gör och om de har en orsak-verkan förståelse. Alla dessa kvaliteter in-

nehåller både kunskaper i teori och praktik och eleven behöver kunna 

handskas med båda delarna.  

Analysförmåga av nedanstående kvaliteter, färdigheter och kunskaper: 

 

 Kunna se samband  

 Omsätta teori i praktik 

 Rimlighetsbedömningar 

 Kvalitetsmedvetenhet 

 Orsak-verkan förståelse 

 

I analysförmågan kommer elevens systematiska tänkande fram till exempel 

om eleven kan urskilja och identifiera delar av helheten och därefter syste-

matisera det han/hon identifierat dem till ett vettigt resultat. Följande citat 

beskriver inte bara den logiska tanken i analysen utan också den självstän-

dighet lärarna gärna ser i analysprocessen: 



 

Jag tittar hur de (eleverna) löser arbetsuppgiften, om de kan det eller om 

eleverna måste fråga, alltså den logiska tanken i arbetsorganisationen. 

 

Rimlighetsbedömningar är viktiga i karaktärsämnen. Eleven får inte göra 

för stora så kallade "tabbar". Kvaliteten ingår i det ekonomiska tänkandet 

både i köket och i serveringen. Eleven behöver bedöma vad som verkar 

rimligt. De behöver uppskatta mängder med hjälp av synsinnet och vikt 

med hjälp av handen. Eleverna behöver kunna utföra snabba matematiska 

beräkningar och omvandlingar och utifrån slutsatsen se om resultatet är 

rimligt eller ej. Får en elev till uppgift att tillaga sallad för 25 personer så 

bör inte eleven komma tillbaka från kylen med en hel låda (som kan inne-

hålla 12 stycken sallat) sallat. Handlingen förknippas med ekonomiskt tän-

kande, analys av behovet, hygien och ergonomi. Lärarna säger: 

 
Att eleven gör rimliga bedömningar, eleven måste ha viss förståelse för vad 

som är godtagbart. 

 

Kvalitetsmedvetenheten kräver kunskaper om kvalitet och dess kriterier. 

Eleven bedömer och värderar vilka kvalitetskriterier som är användbara vid 

olika typer av råvaror och utifrån det beslutar vad som skall göras. Lärarna 

tycker att det är alldeles för lite tid för ordentlig kvalitetskontroll av råva-

rorna. Ofta görs det av andra vid leveransen.  Den kontrollen eleverna gör 

handlar vanligtvis om resultatkontroll; bedömning av genomfört arbete. 

Självbedömning kallas det i läroplanen.  Lärarna påpekar: 

 
Att eleven kontrollerar det han gjort, hygienen och etiken är med i alla 

sammanhang. 

 

Orsak-verkan förståelse är en av arbetsmetodernas kärnfrågor.  Eleverna 

behöver förstå varför de gör på ett visst sätt vilket kräver kognitiva kun-

skaper. Den behövs alltid i alla sammanhang. Orsak-verkan förståelse inbe-

griper förståelsen av råvarans egenskaper och val av passande metod i för-

hållande till egenskaper och resultatet. Lärarna vill också att orsak-verkan 

förståelse är bestående. Att göra samma fel flera gånger, till exempel 

bränna den mjölkbaserade såsen två gånger under samma lektion är inte att 

rekommendera. Eleven behöver förstå varför det blir fel och direkt analy-

sera det han/hon gjort fel och till sist göra om uppgiften med hjälp av en 

riktig tankeplan och erfarenhet. Här behöver eleven kunskaper om delarnas 

betydelse för helheten och sammanhanget. 

 



 

Nyckelkvalifikation: Planeringsförmåga 

Tabell 6: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet,  

förmåga 

Kunskaps 

former 

Betygsnivå 

Planeringsförmåga Ekonomiskt tänkande Systemtänkande 

  

Krävs i alla 

betygsnivåer 

 Handlingsberedskap Förtrogen- 

hetskunskap 

VG 

 Arbetsprocess och 

helhet 

Processkunskap VG 

 Föreställningsförmåga 

(ex. Kreativitet, estetik, 

tidsdimension) 

"Veta hur" kun-

skap 

MVG 

 

I karaktärsämnen har elevens planeringsförmåga stor betydelse för dennes 

betyg och framtida yrke. Planeringsförmågan räknas till de kognitiva för-

mågorna inom nyckelkvalifikationerna. Restaurang- och serveringsyrket 

förutsätter att planeringen av arbetet görs på ett mycket noggrant sätt och 

resulterar i att gästen i slutändan får sin mat varm och fräsch efter en för 

gästen lagom väntetid. Felmarginalerna, när de finns, är minimala. Plane-

ring handlar om ett systemtänkande. Det handlar om arbetsorganisation, 

arbetsmetoder och tidsanpassning men också förmågan att se helheten och 

slutprodukten. I en undervisningssituation i skolan finns det givetvis en 

uppbackning från andra på ett annat sätt än i en autentisk restaurang ef-

tersom det i skolan inte finns kravet på vinst för sålda varor.  

Enligt Thomson och Murphy i Nijhof och Streumer (1998) ingår plane-

ringsförmågan i de så kallade transferable skills vilka kan överföras från 

arbete till arbete och ger arbetaren en rörlighet inom arbetsmarknaden. 

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka bygger upp kategorin pla-

neringsförmåga är: 

 

 Ekonomiskt tänkande 

 Handlingsberedskap 

 Arbetsprocess och helhet 

 Föreställningsförmåga  

 Kreativitet 

 Estetik 

 Tidsdimension  

 



 

Det ekonomiska tänkandet i termer av god ekonomi i verksamheten är den 

röda tråden i utbildningen för kockar och servicepersonal och genomsyrar 

hela undervisningen. Den ligger även till grund för planeringen. Skillnaden 

mellan rimlighetsbedömningar och ekonomiskt tänkande ligger i att ekono-

miskt tänkande endast handlar om ekonomin och inte om alla slags rimlig-

hetsbedömningar som behöver göras under arbetsgången. Eleverna behöver 

helt enkelt lära sig förstå att mat är samma sak som pengar vilket en av lä-

rarna så träffande beskrev på följande sätt: 

 
Jag brukar slänga en femma i sopsäcken när jag ser att eleven kastar bort för 

mycket utan att tänka efter. Då frågar eleven varför jag kastar pengar i sop-

säcken och han får till svar att ’jag gör ju bara vad du gjorde’.  

 

Det är ett effektivt sätt att få eleven att stanna upp och reflektera över sina 

handlingar där och nu. Men det visar också att en elev behöver behärska ett 

ekonomiskt tänkande under hela arbetsprocessen.  

När det gäller handlingsberedskap är det kopplat till mål och situation 

där situationen är föränderlig och dynamisk. Lärarna önskar att eleverna har 

ett flexibelt förhållningssätt till arbetsuppgiften och kunna vara beredda på 

oväntade händelser och situationer. Förmågan att vara beredd på att något 

oväntat kan hända innebär att eleven är förtänksam och med en grundtrygg-

het i sig själv. Utifrån förmågan att vara beredd kan eleven vara förberedd 

att handla i olika situationer. Handlingsberedskapen är också kopplat till ett 

säkerhetsmedvetande i arbetet. Förebyggandet av skador och olyckor är en 

viktig kunskap.  

 
Eftersom man måste rengöra dessa brunnar (golvbrunnar) då bör man ta bort 

gallret men man skall markera det på något sätt t.ex. med en stol eller vagn 

eller så [...]så att inte andra kan skada sig [...]. Då förstår man varför man 

skall sätta stolen som markering, man tar ansvar för andra. 

 

När handlingsberedskapen fungerar krävs det av eleven en personlig säker-

het, specifika yrkeskunskaper, förmågan till bedömning av situationner med 

hjälp av kunskap och erfarenhet. Erfarenhetskunskapen kan vara kopplat i 

vissa fall till det intuitiva tänkandet om den faktiska situationen. Citatet ne-

dan ger en bild av handlingsberedskap i kategorin planeringsförmåga: 

 
Eleven ser i ett större perspektiv och tänker på kommande behov[...] vara 

förberedd på att det kan hända något och ha koll på läget. 

 

Arbetsprocess är, enligt lärarna, det samma som helhet. Helheten kan ses i 

elevens arbete i något lärarna kallar för flyt. Om eleven inte kan visa flyt i 



 

arbetsprocessen saknas eller brister det i arbetets planering. I arbets-

planeringen ingår både rutiner och skapande. Tidsperspektivet i planering 

betyder hela dagens arbete, gärna också en dag eller en vecka framåt. Men 

det innebär också att eleven inser vikten av att komma i tid till skolan. Ele-

vens fysiska närvaro i karaktärsämnen är nästan ett måste. Lärarna förutsät-

ter att eleverna förstår sin egen del i helheten i en restaurang. De är en del 

av kontexten.  

Lärarna kräver mindre av flyt i arbetsprocessen av åk 1 eleverna i för-

hållande till åk 3 elever.  Lärarna bygger successivt upp elevernas förmåga 

att tänka i termer av process och helhet. En av lärarna beskrev  det: "när 

man (läraren) ser det där flytet, det är det första stora steget". Och en annan 

lärare beskrev saknaden av erfarenheten som följer: 

 
Det är svårt att ge MVG i grundkurser, de kan inte se helheten i arbetet och 

vara självständiga, eleven har inte tiden de behöver för den övning som 

krävs för MVG. 

 

Och en annan lärare instämmer: 

 
MVG kan man egentligen få först i trean. I teoriämnen är det enklare men i 

praktikämnen har jag inte lyckats få fram MVG i ettan i alla fall. 

 

I helheten ingår också förmågan "se den färdiga rätten framför sig". Lärarna 

beskriver elevens föreställningsförmåga nedan: 

 
Att eleven ur receptet kan se den färdiga rätten, att man (eleven) ser total-

bilden redan från receptet och vet arbetsorganisationen med tider och meto-

der. 

 

Det innebär att elevens föreställningsförmåga tas i bruk, förmåga till att 

använda sin kreativitet och sina kunskaper i förhållande till arbetsprocessen 

och målet för arbetet. Den färdiga rätten, hur den skall se ut på tallriken, 

behöver eleven ha en bild om redan i ett tidigt stadium vid recept-

genomläsning. Det skulle innebära att eleverna behöver ha sett, gjort eller 

på annat vis tidigare kommit i kontakt med en liknande uppgift för att 

kunna se den färdiga rätten redan ur receptet. 

Elever med flyt i arbetet har en fungerande planering för genomförandet 

av arbetsuppgiften därför att de kan skapa bilden av genomförandet i olika 

steg utifrån olika krav. Kan eleven skapa inre bilder har han/hon möjlighet 

till ett högt betyg. Lärarna beskriver förmågan följande: de är färdiga kock-

ar. 



 

Nyckelkvalifikation: Problemlösningsförmåga 

Tabell 7: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Problemlösningsförmåga 

 

Uppgiftsrelaterad 

 

Analytisk-

kunskap, 

VG - MVG 

 Metoder "Veta att och 

hur" kunskap, 

VG 

 Analys Analytisk kun-

skap 

VG 

 Värdera och bedöma. Kognitiva- och 

kontextuella 

kunskaper 

VG - MVG 

 

Problemlösningsförmåga är en kognitiv förmåga och placeras inom core - 

skills där det abstrakta tänkandet är en viktig faktor i problemlösnings-

situationer.   

Lärarna kan i karaktärsämnen bedöma problemlösningsförmågan i hur 

eleven identifierar och analyserar ett problem och hur de löser uppgiften. 

Vilka metoder de använder vid genomförandet och om metoderna är de op-

timala i förhållandet till situationen och till det tänkta resultatet.  

Problemlösningsförmågan innehåller nedanstående kvaliteter, färdigheter 

och kunskaper: 

 Den är uppgiftsrelaterad 

 Metoder 

 Analys 

 Värdera och bedöma 

 

I en bedömningssituation är problemlösning alltid kopplat till arbets-

uppgiften. Lärarna vill se hur eleverna löser arbetsuppgiften, deras hand-

lingar, de har fått. De frågar: 

 
Klarar eleverna uppgiften och hur klarar de att fullfölja den? 

 

Problemlösning kräver en tankeplan som fungerar i den praktiska situation-

en och är kopplat till planeringsförmågan och självständigheten. För en 

fungerande tankeplan krävs det att eleven kan arbetsmetoder, tillagningsme-

toder, livsmedelskunskap/näringslära, ekonomi samt hygien.  Det innebär i 

sin tur att teoretiska kunskaper används vid identifiering av problem och 



 

vid analys. Att både kunna veta att och veta hur är grundläggande i pro-

blemlösningsförmågan. Målet är ett gott arbetsresultat. Det beskrivs så här: 

 
Eleven tillämpar sina teoretiska kunskaper i praktiken i rätt sammanhang… 

frågar inte mycket […]. I livsmedelshanteringen kommer teoretiska kun-

skaper in, det implementeras i varandra hela tiden, det praktiska och det teo-

retiska. Det är självklart att eleverna använder sina teoretiska kunskaper i 

praktiken. 

 

Hur eleven till exempel bedömer kvalitet i råvarorna värderar arbetsmetoder 

och behovet av hjälp och hur lång tid genomförandet av olika arbetsmoment 

tar kräver en god kunskap om arbetsuppgiftens helhet.  

 
Att de (eleverna) kan göra val utifrån hygien, råvara och praktik och ser 

sambandet. 

 

En elev med problemlösningsförmåga har kontextuella kunskaper om ar-

betsuppgiften och dess genomförande. Skillnaden mellan VG och MVG 

kan identifieras i hur-aspekten av problemlösningen. Hur effektivt eleven 

löser uppgiften kan avläsas i genomförandet i elevens handlingar. 

Nyckelkvalifikation: Kundkontakt 

Tabell 8: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Kundkontakt Yrkesmässigt beteende 

 

 

 

Personlighets-

relaterad och 

interpersonell 

kunskap 

MVG 

 

 Serviceinriktat förhåll-

ningssätt 

Interpersonella 

kunskaper 

MVG 

 Försäljningsförmåga Yrkeskunskap MVG. 

 

Nijhof och Streumer (1998) placerar kundkontakten till kategorin trans-

ferable skills. 

I mitt arbete tenderar den också att maximera elevens förmågor till nytta 

för företaget. Utan god kundkontakt inom servicebranschen har företaget 

svårt att överleva. De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka bygger 

upp kategorin kundkontakt är: 

 

 



 

 Yrkesmässig beteende 

 Serviceinriktat förhållningssätt 

 Försäljningsförmåga 

 

Nyckelkvalifikationen kundkontakt är en av viktigaste kategorierna inom 

servicesektorn. I dagens restaurangnäring har både kockar och servitörer 

direkt kundkontakt. Det innebär att eleverna behöver lära sig reglerna för 

kundbemötande. Hur kunderna blir bemötta och behandlade på ett hotell 

och i en restaurang har en avgörande roll för företagets överlevnad.  Ofta i 

karaktärsämnesundervisning handlar det om att lära eleverna hur de skall 

handskas med kunder från olika länder och med olika personligheter. Servi-

törerna undervisas i grundläggande gästpsykologi och lärarna förutsätter att 

eleverna kan använda de teoretiska kunskaperna de lärt sig i gästpsykologin 

i praktiska situationer. Kundkontakt handlar framför allt om den mänskliga 

kontakten och den goda servicen.  

 
Eleverna arbetar utan att tänka på processen på ett naturligt sätt. 

Eleven kan diskutera med gästen samtidigt som han arbetar. 

Eleven kan koncentrera sig på två saker. 

 

Eleven kan byta roller, från privat roll till en professionell uppträdande utan 

att gästen upptäcker det (ej citat, sammandrag ur en utsaga). 

 

Det yrkesmässiga beteendet innebär i bedömningssammanhang både ele-

vens beteende, kroppsspråket, det professionella yttre och kommunikation 

samt yrkeskunskaper i service och försäljning. Den viktigaste delen i kund-

kontakt är ett yrkesmässigt beteende. I det yrkesmässiga beteendet ingår 

viljan att ge god service, vilket innebär att eleven har kunskap om sina pro-

dukter och kombinerar kunskaperna om produkterna så att gästen blir nöjd. 

En bra kundkontaktförmåga kombinerar de yrkesspecifika kunskaperna och 

ett professionellt beteende vilket uttrycks på följande sätt: 

 
Eleverna skall ha sinne för service, att de är artiga, ser serveringens moment 

och utför det utan frågande. 

 

I yrket måste man kunna uppföra sig… 

 

Är man nonchalant med hygien och klädsel så sjunker betyget. 

 

Försäljningsförmågan i bedömningssammanhang hamnar sist i kategorin. I 

undersökningen anser serveringslärarna att kundkontakt är den viktigaste 

kunskapen i serveringsyrket och ger högsta betyget till den elev med denna 

förmåga. I kockyrket är kundkontakt förekommande i mindre omfattning 



 

men när det förekommer spelar den en viktig roll. Dock anser restauranglä-

rarna att kundkontakten inte är den viktigaste delen i yrket. Däremot är gott 

uppförande inom restaurangyrket en självklar bedömningspunkt och den 

avspeglar sig i den sociala förmågan hos eleven. Skillnaden mellan VG och 

MVG kan läraren utläsa i elevens smidighet, flexibilitet, stresstålighet, ef-

fektivitet och ett yrkesmässigt beteende.  

En elev med god kundkontakt anses alltid kunna ge god service. Gästen 

skall i slutändan vara nöjd och vilja komma tillbaka. 

Nyckelkvalifikation: Utveckling 

Tabell 9: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen 

Betygsnivå 

Förmåga att själv utvecklas 

och utveckla andra 

Progression 

 

Initiativ och  

föreställningsförmåga 

Systemtänkande 

 

Personlighetsre-

laterad kunskap 

Lärande kun-

skap 

Processkunskap 

Kontextuell 

kunskap 

Metakognitiv 

kunskap 

Svårt att be-

stämma. Krävs i 

alla nivåer i 

någon mån. 

Utveckling kan 

ske på olika 

nivåer beroende 

på vad som 

fokuseras.  

 

I all undervisning spelar elevens utvecklingspotential en stor roll både för 

eleven och för undervisningens planering. Nijhof (1998) anser förmågan att 

lära sig att lära vara den som toppar kompetenslistan och ingår i trans-

ferable skills. Kategorin, utveckling, kan ingå som en del i lärandet även om 

kunskapen om hur tänkandet fungerar behöver inte vara den tongivande i 

den.  

De kvaliteter i undersökningen vilka bygger upp nyckelkvalifikationen 

utveckling innefattar nedanstående kvaliteter, färdigheter och kunskaper: 

 

 Progression  

 Initiativ  

 Föreställningsförmåga (skapar inre bilder) 

Läraren ser elevens utveckling i karaktärsämnet som initiativtagande, en 

synbar progression och en förmåga att skapa inre bilder. Eleven behöver gå 

bortom det bekanta, syntetisera informationen och bilda kunskap som kan 



 

leda till skapandet. Kreativitet skulle kunna beskriva förmågan. Men kreati-

vitet behöver förknippas med kunskapen om det konkreta målet och riktiga 

metoder. De baskunskaper i utvecklingssammanhang läraren tittar på vid 

bedömning kan vara: kreativitet, idéer, initiativ etc. Lärarna förutsätter: 

 
Att eleverna kan föreställa sig vad som skall göras, att de skapar en inre bild 

[…]  (av arbetsuppgiften och resultatet). 

 

Ett konkret exempel på hur läraren kan se utvecklingen är till exempel om 

det har skett en förbättring av ett ergonomiskt arbetssätt. Eleven behöver 

reflektera över vad och hur hon/han gör arbetet och komma på en bättre 

lösning. Utvecklandet och förbättrandet av arbetssättet ger i slutändan en 

mer effektiv och ergonomisk arbetsprocess. Läraren ser också att utveckling 

har skett då eleven kommer med egna idéer och vill förverkliga idéerna. 

Själva initiativtagandet är det viktiga i sammanhanget och inte den färdiga 

produkten. Initiativtagandet är en kvalitet elever verkligen rekommenderas 

att ägna sig åt inom karaktärsämnet, givetvis inom givna ramar. Initiativta-

gandet kan ibland vara svårt att skilja från intresset som nedan beskrivs: 

 
[…] att han kommer med ett förslag…ja, alltså det är en del i elevens…det 

visar att eleven är intresserad att de tycker att det är kul, att de är vakna för 

nya idéer och ser möjligheter […] 

 

Det är viktigt att kunna se vad som behöver göras och faktiskt göra det 

också. Det räcker inte att ”veta att” utan eleven måste också "veta hur" och 

det kräver mer kontextuella kunskaper. 

Nedan återges en lärares beskrivningar av utveckling: 

 
Jag (lärare) ser vad de kan i början av läsåret och om de väljer att göra 

samma saker hela tiden ’att rulla köttbullar om och om igen’ då har de inte 

utvecklats från det de kom till skolan. (sammandrag av en utsaga ej citat) 

 

Utsagan innehåller ett krav på att eleven gör modiga val när de får möjlig-

het till det. De behöver också förstå och även våga välja svårare arbetsupp-

gifter. Det krävs initiativtagande av eleven, förståelse för det egna lärandet 

och förståelse för behovet av den egna utvecklingen. En metakognitiv för-

måga är inkluderad i utvecklingsförmågan. Men de skall också arbeta för 

utveckling på ett flitigt sätt: 

 
Om eleven tar tag i sin ”krage” och sliter och jobbar och ligger i, skriver 

menyer och utvecklas samt ser möjligheter, höjer sin egen nivå samt andras 

då kan han få MVG (sammandrag av en lärares utsaga). 



 

 

Att få MVG innebär vissa uppoffringar från elevens sida men också för-

mågan att disciplinera sig. 

Specifika yrkeskunskaper 

Tabell 10: Översikt 

Specifika yrkeskun-

skaper 

Kvalitet, färdighet, 

förmåga 

Kunskaps 

formen  

Betygsnivå 

 Handlag Estetisk kunskap 

 

Veta hur kunskap  

 

Rutinbaserad kunskap 

Tyst kunskap 

Finns i alla 

nivåer. 

 

 Förståelse för yrkesområdet Kontextuella 

kunskaper 

Finns i alla 

nivåer. 

 Maskin och redskapskunskap Kognitiva och kon-

textuella kunskaper 

Finns i alla 

nivåer. 

 Metodkunskap Kognitiva och kon-

textuella kunskaper 

Veta hur kunskap 

Processkunskap. 

Finns i alla 

nivåer 

 Råvarukunskap Kognitiva kunskaper Finns i alla 

nivåer 

 Kunskap om gällande lagar Kognitiva och kon-

textuella kunskaper 

Finn i alla 

nivåer, fram-

för allt i livs-

medel- och 

arbetsmiljö-

lagen. 

 

Om en elev skall bli en duktig yrkesman/kvinna behövs det givetvis speci-

fika yrkeskunskaper, men som tidigare nämnts så räcker det inte att eleven 

endast tekniskt blir duktig på att laga mat eller servera. Programmålen för 

HR-programmet 1994:9 ställer specifika yrkeskunskapskrav. Det samma 

gör också lärarna men i min undersökning om bedömning av karaktärs-

ämnen hamnar fokus på nyckelkvalifikationer. De specifika yrkeskunska-

perna övas in i alla situationer i undervisningen och utgör delar av yrkes-

kunnandet. Enligt Thomas och Murphy i Nijhof (1998) är specifika yrkes-



 

kunskaper sådana kunskaper som ökar den anställdes individuella effektivi-

tet på arbetsplatsen och kan ingå i transferable skills underkategori occu-

pationally specific skills. Detta bör inte förstås som nyckelkvalifikation ef-

tersom de har ett yrkesspecifikt syfte. Nyckelkvalifikationer i detta arbete 

innebär att de är vidsträckta, kärnfärdigheter och överförbara kvalifikation-

er och inte specifika för något specifikt yrke. Specifika yrekskunskaper är 

basen i undervisningen och lärarna kräver att eleverna lär sig de grundläg-

gande yrkeskunskaperna.  

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka bygger upp kategorin spe-

cifika yrkeskunskaper, anges nedan: 

 

 Handlag 

 Maskin och redskapskunskap  

 Förståelse för yrkesområdet 

 Metodkunskap 

 Råvarukunskap 

 Kunskap om relevanta lagar 

 

Vi kan utgå ifrån att alla yrken har något specifikt i sig, något som kan kal-

las för "handlag för yrket". En god yrkesman kan använda sina psyko-

motoriska färdigheter på ett för situationen adekvat sätt. Ett yrkesmässigt 

handlag innebär att eleven kan utföra rörelser, röra sig obehindrat och sä-

kert utan att vara en fara för sig själv eller andra och ha ett adekvat rörelse-

schema. Det finns också en estetisk aspekt i handlaget. Inom serveringen 

bedömer läraren hur "eleven för sig" i matsalen, kroppshållning, positivt 

förhållningssätt och elegans i rörelserna. Lärarna beskrivet det så här: 

 
Att man inte blir statisk och går från punkt ett till två. 

 

[…] det kräver en stor närvaro från min sida, för att kunna se på dem ’hur 

de rör sig i bild’, eller rör sig i lokalen […]. 

 

I köket handlar det om att eleven arbetar på den egna arbetsplatsen, och inte 

joggar över hela köket, och utför såväl de tekniska arbetsmomenten som 

arbetsprocesser på ett säkert sätt. Med säkert sätt menas att eleven kan välja 

och använda maskiner och redskap på ett effektivt, adekvat sätt. I elevens 

sätt att arbeta ser läraren handlaget utifrån ett bredare perspektiv än endast 

det konkreta tekniska genomförandet i arbetet. Några exempel på olika in-

fallsvinklar på handlag: 

 



 

[…]  när man jobbar med maskiner, när man plockar isär […] sätter ihop 

[…] maskiner på rätt sätt. 

 

Om eleven inte kan ta i fisk eller kött […] då har man satsat fel. 

 

Jag tycker att han (eleven) inte brydde sig om, potatisen brändes fast och det 

gjorde ingenting, han hade inget intresse att göra det bra, ingen motivation, 

det fungerar inte då. 

 

Vissa av momenten tränas in i utbildningen eftersom de ingår i nästan alla 

arbetsmoment och bör därmed bli utförda av eleven rutinmässigt vid slutet 

av utbildningen. Rutiner är viktiga i kategorin specifika yrkeskunskaper. 

Rutiner har sin grund i yrkespraxisen vilka har övats under lång tid och 

kommit fram till vilket förfarande som fungerar bäst i många situationer. 

Det är också den yrkespraxisen lärarna bedömer i kvaliteten handlag. Ett 

sätt att uttrycka handlag är: 

 
Hur man rör sig och handskas med saker och ting. 

 

Det är ju skillnad på hur en kock hackar lök och en lastbilschaufför hackar 

lök […] det är hur man handskas med utrustning och livsmedel. 

 […] man ser ju handlaget, ifall det finns någon talang för saker och 

ting…att de inte är alltför fumliga så att säga, lyfta en kniv från skärbrädan 

skall man klara av utan att skära av sig fötterna - förstår du hur jag menar- 

att man ser liksom hur man för sig. 

 

Förståelse för det egna yrkesområdet innehåller ekonomiskt tänkande, me-

tod- och råvarukunskap samt det "som finns runtomkring en" som en lärare 

uttrycker det. Att eleven ser i ett större perspektiv, inte endast det egna ar-

betet och egna specifika målet. 

I metod- och råvarukunskap ingår förmågan att bedöma rätt metod för 

rätt råvara i förhållande till slutprodukten, baskunskaperna för matlagning. I 

denna kunskap ingår också den teoretiska kunskapen som t.ex. näringslära 

och livsmedelskunskap.  

Det kräver förståelse för hur arbetet hänger ihop och varför vissa förfa-

randen är nästan absoluta, till exempel hygien. Förståelsen av hygien-

aspekterna i yrket kräver att eleven kan sätta yrkespraxisen och yrkes-

kunskapen i ett större sammanhang. Eleven behöver därmed också ta ansvar 

och förstå konsekvenserna av vad det innebär att inte följa hygienbestäm-

melser.  Läraren bedömer om eleven har insett hygienens hela betydelse 

genom att kontrollera arbetskvaliteten i både arbetsmetoder och livsmedels-

hantering.  



 

Att man har etiken med i alla sammanhang. Man kollar att faten och tallri-

karna är rena. Man arbetar snyggt. Man byter av smutsiga kläder. Det är på 

sådant man ser att man blir en yrkesman […] 

 

I specifika yrkeskunskaper ingår också kunskaper om nationella och inter-

nationella lagar. De relevanta lagarna inom yrkesutbildningen är livs-

medelslagen, alkohollagstiftning, arbetsmiljölagen och miljöbalken. Lärar-

na bedömer lagarnas tillämpning i arbetet som en del av yrkeskunskapen. 

Den absolut viktigaste lagen för restaurangelever är livsmedelslagen, att 

eleverna förstår betydelsen av lagen och självständigt tillämpar föreskrifter-

na i arbetet. Som exempel på en lagstadgad uppgift är Egenkontrollpro-

grammet som eleverna behöver visa att de kan genomföra. 

Därefter kommer arbetsmiljölagen. Förmåga att kunna tillämpa den teo-

retiska kunskapen om ergonomi och säkerhet är viktiga kvaliteter i bedöm-

ningen av grundläggande yrkeskunskaper. Ett exempel: 

 
När storväxta (i betydelsen långa) elever tillämpar sina teoretiska kunskaper 

t.ex. inom ergonomi så tar de två skärbrädor på varandra när de arbetar för 

att få ett bättre ergonomiskt arbetssätt.  

 

Återigen måste eleven visa i handling, tillämpa och använda sig av "veta att 

och veta hur" kunskapen. De behöver också tänka på sin framtid, vikten att 

vara friska till pensionen. Det är syftet med ergonomiskt tänkande i arbets-

livet. 

Sammanfattning ur lärarutsagorna till kunskapsprofiler 

IG- nivå kunskapsprofil 

Eleven är ointresserad av matlagning, osjälvständig och vågar inte röra alla 

råvaror. Ofta har eleven hög frånvaro pga sociala problem. Eleven har valt 

fel linje. 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: Osjälvständig 

G – nivå kunskapsprofil  

Eleven kan grunderna i matlagningen och genomför uppgiften med hand-

ledning och med hjälp av recept med resultatet som är okej. Resultatet är 

inte alltid det viktigaste enligt lärarna utan det är den fungerande processen 

som eleven behöver klara av. 

Under arbetsprocessen (dagens arbete) är eleven okoncentrerad och hål-

ler sig inte till arbetsuppgiften vilket leder till att läraren behöver påpeka 

och övervaka. Eleven saknar eget ansvar för arbetsuppgiften. 



 

För nivå G krävs en förståelse för varför uppgiften blivit fel och viljan att 

göra om uppgiften vilket innebär att eleven behöver reflektera över sitt age-

rande och korrigera sina fel. Eleven är orationell i sitt handlande. Kun-

skapsprofilen för G-nivå beskrivs till stor del i negativa termer. 

Nyckelkvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Grundläggande specifika yrkeskunskaper, osjälvständig, kommunikation, 

analysförmåga. 

VG- nivå kunskapsprofil 

Eleven är rationell och självständig i sitt handlande under arbetsdagen. Ele-

ven följer regler och hanterar livsmedel på ett respektfullt och självständigt 

sätt samt använder sig av teoretiska kunskaper i praktiska situationer. 

Eleven innehar en handlingsberedskap och förstår snabbt muntliga in-

struktioner. De frågor som ställs handlar om bekräftelse på de valalternativ 

eleven har att ta ställning till. En omdömesförmåga efterfrågas. 

Eleven har en tydlig arbetsorganisation och förståelse för omgivningen. 

Eleven tar ansvar för sina egna handlingar. Vid arbete använder sig eleven 

av sin fantasi och vidareutvecklar det han lärt sig. Till sist har eleven en hög 

närvaro och kan även handleda sina kurskamrater. 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Grundläggande specifika yrkeskunskaper, självständig, kommunikation, 

analysförmåga,  planeringsförmåga,  utvecklingsförmåga. 

MVG- nivå kunskapsprofil  

Eleven förstår varför helhetssynen i arbetet är nödvändig och kan på ett 

självständigt sätt planera dagens arbete. Eleven arbetar snyggt och är väl 

förberedd, har handlingsberedskap för oförutsedda situationer och kan även 

se behovet av handlingar i olika situationer, likaså i tidsperspektiv. Eleven 

använder sig av teoretiska kunskaper i praktiken och är förtrogen med be-

stämmelser samt kan hantera farliga situationer. 

Eleven använder sig av självständigt beslutsfattande, tar initiativ, skapar 

och utvecklas. Eleven är självgående, löser problem, korrigerar fel och an-

vänder sina erfarenheter och insikter samt uppfattar snabbt instruktioner. 

Eleven samarbetar, läser av situationen och har blick för vad som skall 

göras. Eleven har en arbetsledande förmåga och får andra att göra uppgifter 

på ett positivt sätt och därmed utvecklas andra och eleven själv. Eleven är 

intresserad, kämpar och har en positiv attityd till arbetsuppgifterna samt ser 

sammanhangen mellan teori och praktik. Eleven organiserar (metoder, tid, 

arbetsföljd) arbetet från menyn till en färdig produkt och ger bra förklaring-

ar med egna ord. Eleven kan skapa ”inre bilder” direkt ur informationen 



 

från receptet eller ”att de kan se den färdiga rätten framför sig”. Eleven kan 

ge och ta emot hjälp och tar ansvar även för dem mindre angenäma arbets-

uppgifterna. Eleven innehar en social kompetens där kommunikation, sam-

arbete och umgänge visar ”hur man klarar av det som finns runt omkring 

matlagningen”. Till sist men verkligen inte minst är närvaron mycket hög. 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Grundläggande specifika yrkeskunskaper, självständig, kommunikation, 

planeringsförmåga, analysförmåga, utvecklingsförmåga, problem-

lösningsförmåga och samarbete. 

Del 2. Resultatanalys ur elevperspektiv 

I denna del 2, kommer den empiriska elevenkäts- och elevintervju-

undersökningens resultat att redovisas ur elevperspektiv. Vilka är de nyck-

elkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper eleverna tycker är avgörande 

för en viss betygsnivå? I enkäten ingick, som tidigare nämnts, också frågor 

av kvantitativ karaktär. Innan resultatredovisningen till nyckelkvalifikation-

erna och specifika yrkeskunskaperna redovisas ges ett kort beskrivande 

sammandrag av tre enkätfrågor  som har relevans för bedömningsfrågor 

ur elevsynpunkt. 

Kort redovisning av elevenkätens tre relevanta frågor  

I de fyra klasserna som ingick i undersökningen var antalet elever totalt 70. 

Det är 59 elever som besvarat enkäten. Bortfallet är därmed 11 elevsvar.  

Fråga 1: I frågan om betygskriterierna anger de flesta elever 54 av 59 att 

de har fått betygskriterier förklarade av läraren och endast 5 elever anger 

att de inte fått kriterierna förklarade.  

Fråga 3: Det är 26 respektive 21 elever som anger att de förstått inne-

hållet i betygskriterierna väl eller ganska väl, 6 elever har inte alls förstått 

och 6 anser att de förstått betygskriterierna mycket väl. 

Fråga 12: På frågan, om eleverna kunnat använda kunskaperna om be-

tygskriterierna i det dagliga skolarbetet svarar 35 ja, 18 nej och 6 elever 

hade inte svarat på frågan. 

Ovannämnda kan tolkas som att eleverna känner till, har förstått och kan 

använda betygskriterierna i karaktärsämnen.  

                                              
 Se bilaga: Den kvantitativa analysen av enkäten. 



 

Nyckelkvalifikationer 

Det har ur elevmaterialet framkommit följande sex (6) nyckel-

kvalifikationer: 

 

 Självständighet 

 Samarbete 

 Kommunikationsförmåga 

 Planeringsförmåga 

 Kundkontakt 

 Utveckling 

 

Analysen av enkäterna är genomförda på samma vis som lärarintervjuerna. 

Nedan beskrivs kategorierna först översiktligt i form av en tabell med 

nyckelkvalifikationen med dess kunskapskvaliteter, kunskapsformer och 

betygsnivå. Därefter förklaras de mer ingående.  

Specifika yrkeskunskaper förklaras för sig efter nyckelkvalifikationerna. 

Nyckelkvalifikation: Självständighet  

Tabell 11: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Självständighet Självständigt agerande  

 

 

 

 

 

 

Systemtänkande 

 

 

 

MVG-nivå 

Det finns en skala 

från, med handledning 

till, lite handledning 

VG och till sist själv-

ständigt agerande 

MVG 

 Ansvarstagande Intrapersonella kun-

skaper 

Förutsätts på VG-

nivå, men krävs tyd-

ligt på MVG-nivå 

 Personlighetsrelate-

rade förmågor (ini-

tiativ, engagemang, 

intresse) 

Veta att och hur kun-

skap 

G-nivå 

 Processkunskap Kognitiva- och kon-

textuella kunskaper 

G-nivå 

 

Hur kan nyckelkvalifikationen självständighet förklaras och förstås utifrån 

insamlat elevmaterial? De kvaliteter, färdigheter, förmågor och kunskaper 



 

vilka den självständiga eleven inom hotell- och restaurangutbildningen tror 

är avgörande i kategorin självständighet beskrivs på nästa sida.  

Egenskaper vilka eleverna tycker är avgörande för olika betygsnivåer i 

kategorin självständighet är: 

 

 Självständigt agerande 

 Ansvarstagande som individ  

 Personlighetsrelaterade förmågor 

 Processkunskap 
 

Inom restaurangutbildningen tycker eleverna att det är viktigt att vid behov 

kunna fatta självständiga beslut. Vid VG och MVG-nivå är självständighet 

lika viktigt, därefter kommer G-nivå. Det finns ingen tydlig gräns mellan 

VG och MVG-nivå. Vid självständiga beslut i en problem- och/eller valsi-

tuation förutsätts att eleven kan värdera och bedöma vad som krävs och hur 

arbetet skall fortlöpa. Eleven innehar därmed en viss förmåga till struktur-

tänkande och fantasi. Självständighet är ofta en personlighetsrelaterad för-

måga som bygger på  intresse, initiativ liksom förmågan att ta ansvar. In-

tresset anser eleverna vara en viktig egenskap och en elev uttrycker det tyd-

ligt i följande:  

 
Man skall visa att man är intresserad av matlagning. 

 

 När en elev tar sitt ansvar för arbetsuppgiften, beskriver de det enligt föl-

jande: 

 
Man skall göra det som skall göras. Man skall vara där […] inte frånva-

rande. 

 

När elever genomför arbetsuppgiften självständigt kräver det till exempel 

en förmåga att kunna agera självständigt och veta vad som behöver göras 

och hur det skall göras. Eleverna beskriver det så här: 

 
Att man klarar sig själv och tar initiativ […] inte frågar så mycket […] frå-

gar inte alls.  

 

Självständighet är en kunskap som täcker flera kvaliteter och två av dem är 

processkunskap samt orsak-verkan förståelse. Eleven skall veta vad de gör 

och varför. Den osjälvständiga eleven har svårt med arbetsuppgifter som 

kräver processtänkande. Processkunskap kräver en god fakta- och förståel-

sekunskap om orsak-verkan faktorer. Handlingar i en arbetsuppgift med 



 

processinriktning kräver också en förtrogenhetskunskap om restaurangkul-

turen. Det innebär att processkunskap är den plattform från vilken eleven 

bygger upp sin självständighet, plattformen är då G-nivån. 

Eleverna har färre begrepp än lärarna när de beskriver kunskapskvaliteter 

i kategorin. De använde begrepp som ” mer hjälp och mindre hjälp” vilka 

tolkas i studien som ”med handledning och relativt själv-ständigt” enligt 

betygskriterierna. Oftast skriver de:  

 
Man får mera hjälp på G-nivån och lite mindre på VG-nivån men på MVG- 

nivå är man helt självständig […] man kan allt. Man frågar inte så mycket. 

 

Utifrån elevsvaren kan den självständiga eleven beskrivas som den elev 

som tar ansvar, visar intresse för matlagning och tar initiativ. Eleven är am-

bitiös och arbetar till största delen själv med arbetsuppgifterna. 

Nyckelkvalifikation: Samarbete 

Tabell 12: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Samarbete Allmän social-

kompetens 

 

Inter- och intra perso-

nella kunskaper 

G-nivå 

 

 

 Ansvarstagande för 

gruppen 

Relationer till omgiv-

ningen 

Interpersonella kun-

skaper 

VG-nivå 

 

 

Samarbetsförmågan i elevernas utsagor framträder tydligt och bedöms vara 

en viktig kvalitet i elevernas kommande yrke.  

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper som bygger upp samarbets-

förmågan vilka eleverna tror är avgörande för olika betygsnivåer är: 

 Allmän social kompetens 

 Ansvarstagande för gruppen 

 Relationer till omgivningen 

 

Nijhof kategoriserar nyckelkvalifikationen samarbete till ”social skills and 

interpersonal relations skills”.  

Den allmänna sociala kompetensen i nyckelkvalifikationen samarbete 

värderas inte lika högt av eleverna som av lärarna. Social kompetens besk-

rivs av eleverna: 
Man skall visa god vilja […] vara trevlig, positiv[…] hjälper till […] hjälpa 

andra. 



 

 

Ovannämnda citat kan tolkas som viljan att eleven försöker göra sitt bästa 

men också viljan att ta ansvar för sin del av uppkomna situationer och re-

spekt för andra människor.  

Eleven har förstått det lärarna försökt förklara. Nämligen att eleverna 

kan få betyget VG om de kan hjälpa och stödja varandra och lämna åt sidan 

den egna personliga prestationen. Men det verkar så att samarbetsförmåga 

är enligt eleverna också inkluderat i G-betyget. 

Det finns också motsatta beskrivningar om samarbetets vikt för betyget 

VG som: 

 
Man skall kunna arbeta i grupp, fast det är inte så viktigt. 

 

Den här eleven har förstått behovet men värderar inte samarbetsformen så 

högt som andra elever och lärare gör. 

Eleven som har och kan visa samarbetsförmåga kan beskrivas i termer av 

en allmänt trevlig och hjälpsam elev som samarbetar när så krävs. 

Nyckelkvalifikation: Kommunikation 

Tabell 13: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Kommunikation Tala, skriva, läsa och 

lyssna 

 

 

Veta hur kunskap VG  

 

 

 

 Ledarskapsförmåga Inter- och intra perso-

nella kunskaper 

MVG 

 

Den viktigaste nyckelkvalifikation i allt handlande och kunskaps-

inhämtande är förmågan till kommunikation med sin omgivning med hjälp 

av tal och skrift. Kommunikation är en basfärdighet inom nyckel-

kvalifikationer och kan beskrivas enligt Thomson och Murphy i trans-

ferable  skills, vilka en anställd kan ha med sig från ett arbete till ett annat, 

och bedöms vara användbara i alla typer av arbeten.  

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka eleverna tror är avgörande 

för olika betygsnivåer i kategorin kommunikation är: 

 Tala, skriva, läsa och lyssna 

 Ledarskapsförmåga 

Lärarna betonar att eleven måste kunna läsa, skriva och förstå instruktioner 

eftersom det är grunden till allt. Eleven behöver kunna förstå de instrukt-



 

ioner vilka ligger till grund för dagens arbete. De behöver kunna läsa recep-

tur och förstå innehållet. Eleverna har förstått allt som lärarna beskrivit 

ovan, vara viktigt i bedömningen av kommunikativa kunskaper.   

Kommunikationsfärdigheter är också grunden till förmågan att handleda 

andra i termer av att kunna ge och ta instruktioner och därmed få andra att 

göra det som krävs. Eleverna uppskattar förmågan att handleda högt, upp 

till MVG-nivå. Det kan här uppmärksammas att ett högt betyg har de elever 

som är väl medvetna om behovet av god kommunikation och använder det. 

Eleven behöver förstå vikten av att kommunicera med läraren. Läraren 

vill lära känna eleven och ha en god och fungerande kommunikation med 

eleven. Det kan tolkas utifrån elevenkäterna att förmågan till kommuni-

kation med läraren ofta beskrivs som - att ”smörja” för läraren. En nära och 

fungerande muntlig kommunikation i karaktärsämnen mellan eleven och 

läraren ökar elevens möjligheter att få ett bättre betyg, enligt lärarna. Ele-

verna tar inte upp kroppsspråket i sina beskrivningar. 

Eleverna kommunicerar med varandra och i en undervisningssituation 

kan kommunikationsfärdigheter användas i syfte att handleda varandra.  

En elev med god kommunikativ förmåga lyssnar, använder tal och skrift 

i alla situationer där det är användbart, för informationsbearbetning och 

kommunikation. 

Nyckelkvalifikation: Planeringsförmåga  

Tabell 14: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Planeringsförmåga Tidsdimension Processkunskap 

Kognitiv kunskap 

Alla nivåer 

Mest frekvent på G-

nivå 

 

I karaktärsämnen har elevens planeringsförmåga enligt lärarna stor bety-

delse för dennes betyg och framtida yrke. Planering handlar om ett system-

tänkande och enligt Nijhof (1998) ingår det i transferable skills. Det hand-

lar om arbetsorganisation, arbetsmetoder och tidsanpassning men också 

förmågan att se helheten och slutprodukten.  

Den kvalitet, färdighet och kunskap vilka eleverna tror är avgörande för 

olika betygsnivåer i kategorin planeringsförmåga är: 

 

 Tidsdimensionen 

 

För eleverna är planering, utifrån materialet, endast tidsanpassning; att klara 

dagens arbete under en bestämd tid. Tidsperspektivet i planering betyder 



 

endast en hel dags arbete. Men för lärarna betyder det gärna en dag eller en 

vecka framåt. Vidare skriver eleverna om vikten av att komma i tid till sko-

lan så att arbetet kan börjas enligt ”tidtabellen”. Kravet på tidsanpassning 

hjälper givetvis eleverna bli klara med arbetsuppgiften under den angivna 

tiden. Enligt min tolkning är det viktigt att eleverna har förstått vikten av 

tidens betydelse i yrket även om den i sig inte har en kunskapsinnehåll. 

Elevkommentarer: 

 
Att man kommer dit i tid […] god närvaro och gör det man skall. 

Att man är närvarande. 

Närvaro och arbete på lektionerna. 

 

Eleverna har inte uttryckt specifika arbetsområden eller arbetsprocesser där 

planering behövs vilket gör det svårt att vara säker på vad de egentligen 

menar med utsagorna. Det som är viktigt är begreppet närvaro, eleverna är 

helt eniga om att den är grunden till ett godkänt betyg och lärande i prakti-

ken.  

Utifrån elevsvaren kan en elev med planeringsförmåga beskrivas som en 

som passar tider och kan göra arbetsuppgiften under en bestämd tid. 

Nyckelkvalifikation: Kundkontakt 

Tabell 15: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Kundkontakt Yrkesmässigt bete-

ende 

 

 

Intra- och interperso-

nella kunskaper  

VG 

 Serviceinriktat för-

hållningssätt 

Som ovan MVG 

 

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka eleverna tror är avgörande 

för olika betygsnivåer i kategorin kundkontakt är: 

 Yrkesmässigt beteende 

 Serviceinriktat förhållningssätt 

 

Nyckelkvalifikationen kundkontakt är en av de viktigaste kategorierna inom 

servicesektorn. Kundkontakt handlar framför allt om det yrkesmässiga be-

teendet och den goda servicen och ingår enligt Nijhof (1998) i transferable 

skills. 



 

Det yrkesmässiga beteendet innebär i bedömningssammanhang för ele-

ven att ”man kan ta gästen”. Det innebär att eleven behöver kunna gästpsy-

kologi. Den viktigaste delen i kundkontakt är ett yrkesmässigt beteende. I 

det yrkesmässiga beteendet ingår viljan att ge god service. 

Eleverna beskriver på följande sätt: 

 
Att man är bra eller mycket bra med gäster. 

 

Om eleven är mycket bra med gäster så får eleven MVG men om eleven är 

bara bra med gäster så får eleven VG. Det är framför allt inom serverings-

utbildningen kundkontakten kommer upp på ett tydligt sätt. Vad eleven me-

nar med mycket bra betyder helt enkelt att både kunden och eleven själv är 

nöjd med arbetet.  

Vi kan beskriva eleven med god kundkontakt som den elev som alltid har 

ett yrkesmässigt beteende i förhållande till kunden. 

Nyckelkvalifikation: Utveckling 

Tabell 16: Översikt 

Nyckelkvalifikation Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

Utveckling Progression 

 

Kognitiva kunskaper G- nivå 

 

 Skapande Kognitiva kunskaper MVG nivå 

 

I all undervisning spelar elevens utvecklingspotential en stor roll för ele-

vens möjligheter att lyckas. Denna kategori ingår enligt Nijhof (1998) i 

transferable skills. 

De kvaliteter i undersökningen vilka eleverna tror är avgörande för olika 

betygsnivåer i nyckelkvalifikationen utveckling innefattar nedanstående 

kvaliteter, färdigheter och kunskaper: 

 

 Progression  

 Skapande 

 

Elevernas beskrivningar om utvecklingen omfattar en mindre del i 

materialet.  De beskriver det som: 

 
Att man lärt sig något […] har kreativa idéer. 

 

Det krävs förståelse för det egna lärandet och förståelse för behovet av den 

egna utvecklingen.  



 

Det är möjligt att utvecklingsförmågan tas för givet av eleverna i utbild-

ningssammanhanget och därför tas den inte upp som en viktig del i bedöm-

ningen.  Förmågan att själv skapa något utifrån egna idéer bedöms av ele-

verna vara på MVG- nivå. 

Specifika yrkeskunskaper 

Tabell 17: Översikt 

Specifika- yrkeskun-

skaper 

Kunskapskvalitet Kunskapsformen Betygsnivå 

 Förståelse för yrkes-

området 

 

Råvarukunskap 

Metodkunskap 

Kontextuella och 

kognitiva kunskaper  

 

 Veta att och hur 

kunskap 

G-nivå 

 Fördjupad kunskap 

och kvantitativt mer 

kunskap om det som 

krävdes på G-nivå 

Kontextuella och 

kognitiva kunskaper 

 

 Veta att och hur 

kunskap 

VG- nivå 

 Bra resultat 

 

Kontextuella och 

kognitiva kunskaper 

Processkunskap 

MVG- nivå 

 
Om en elev skall bli en duktig yrkesman/kvinna så behövs det givetvis spe-

cifika yrkeskunskaper, men det räcker inte att eleven endast tekniskt blir 

duktig på att laga mat eller servera. Programmålen för HR-programmet 

1994:9 ställer krav på specifika yrkeskunskapskrav. Det vill också eleverna 

lära sig. De specifika yrkeskunskaperna övas in i alla situationer i undervis-

ningen. De är basen i undervisningen och eleverna förstår att de grundläg-

gande yrkeskunskaperna är grunden till Godkänt betyg. Thomson och 

Murphy i Nijhof (1998) placerar utvecklingsaspekter under transferable 

skills i dess underkategori occupationally specific skills. Detta bör inte för-

stås som nyckelkvalifikationer eftersom de har ett yrkesspecifikt syfte. 

Nyckelkvalifikationer i detta arbete innebär att de är breda kvalifikationer 

och inte specifika för något specifikt yrke.  

De kvaliteter, färdigheter och kunskaper vilka eleverna tror är avgörande 

för olika betygsnivåer i kategorin specifika yrkeskunskaper, är: 

 

 Förståelse för yrkesområdet 



 

 Råvarukunskap  

 Metodkunskap 

 Resultat 

 Fördjupning av specifika yrkeskunskaper 

 

Förståelse för det egna yrkesområdet innebär enligt eleverna, att: 

 
[…] man förstår hur man jobbar i köket. 

 

Det kräver förståelse för hur arbetet hänger ihop och varför vissa förfaran-

den i hygiensammanhang är nödvändiga. Förståelsen av hygienaspekterna i 

yrket kräver att eleven kan sätta yrkespraxisen och yrkeskunskapen i ett 

större sammanhang.  

De grundläggande kunskaperna för eleven är förmågan att handskas med 

råvaror och använda rätta metoder i arbetsprocessen i syfte att nå bra resul-

tat. Om eleven ofta får bra arbetsresultat anser han/hon att det är värt bety-

get MVG. Enligt de flesta lärarna är resultatet mindre viktigt. Det finns 

också elever som uttrycker MVG-betyget i kategorin specifika yrkes-

kunskaper som: 

 
Då är man en perfekt elev. Man sköter sig perfekt. 

 

Citatet indikerar att betyget MVG är näst intill omöjligt att få, vilket kan få 

till följd att eleverna inte ens försöker uppnå MVG. Utsagan ”sköter sig 

perfekt” indikerar att helheten bedöms och i den ingår elevens beteende. 

Alla elever anser närvaron vara ett fundament i utbildningen. Jag tolkar 

närvarons betydelse just för specifika yrkeskunskaper som den viktigaste 

förutsättningen för inlärningen. Enligt Måhl är den ett medel och inte ett 

mål för utbildningen och skall därför inte bedömas men dock kontrolleras. 

En av eleverna uttryckte närvarons betydelse på följande sätt: 

 
Jag har varit borta tre dagar under tre år. 

 

Ovannämnda citat kommer från en elev som sade att han hade MVG i ka-

raktärsämnet matlagning. Han var också en av de få som hade uppfattat be-

hovet av en god kommunikationsförmåga.  

Sammanfattningsvis är specifika yrkeskunskaper en förutsättning för yr-

ket och är sammankopplade med nyckelkvalifikationer. Det som ger mer-

värde hos elever i bedömningssammanhang är förmågan att utnyttja kun-

skapskvaliteter som räknas till nyckelkvalifikationer.  



 

Svårigheter vid analys 

Det är svårt att ur materialet tolka följande beskrivningar som inte har något 

samband i texten: 

 
Man skall kunna allt.  Att man kan allt.  Att man kan massor. 

 

Jag har inte kunnat tolka ovannämnda citat på ett relevant sätt och lämnat 

det åt sidan.  

Sammanfattning ur elevenkäterna till kunskapsprofiler  

G- nivå kunskapsprofil 

Eleven är närvarande, välklädd och visar intresse. Eleven kan grunder och 

försöker göra så gott han/hon kan och tar initiativ samt är självständig. Tar 

gärna ansvar och är duktig samt uppfyller G-kraven. Eleven arbetar och 

beter sig väl samt är på arbetsplatsen i tid. Får G på prov och läxförhör. 

Eleven gör vad han skall och visar en god vilja och klarar en uppgift med 

handledning. Eleven har en uppfattning om hur han arbetar i ett kök. 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Grundläggande specifika yrkeskunskaper och självständighet.  

VG- nivå kunskapsprofil 

Förkunskaper, allt på G- nivå. Eleven har bra, till mycket bra närvaro, pas-

sar tider och har goda kunskaper, mer än bara grunderna. Eleven är framåt 

och tar initiativ, har idéer och visar intresse och engagemang. Får VG på 

prov. Eleven är från mer självständig till självständig och genomför uppgif-

terna rätt bra. Eleven klarar av uppgiften med bara lite handledning, är rätt 

klädd och arbetar på ergonomiskt riktigt sätt. Eleven utvecklar sina egna 

kunskaper och utvecklas i sitt kunnande. 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Fördjupade specifika yrkeskunskaper, självständighet och utveckling. 

MVG- nivå kunskapsprofil 

Förkunskaper, allt på G- och VG nivå. Eleven har hög närvaro, är nog-

grann, tar många egna initiativ och arbetar snabbt samt har korrekt och ren 

klädsel. Eleven är helt självständig, intresserad och duktig. Han/hon bidrar 

med någonting, har till exempel egna idéer. Eleven har humor och tar sitt 

ansvar och hjälper andra. Eleven har social kompetens, sköter sig utmärkt, 

uppför och beter sig väl. Har rätt arbetsordning och tidsanpassning. Har 

MVG på alla prov, förhör och bra genomfört arbete. Eleven är väldigt bra 

på samarbete. ”Ingen frånvaro, egna initiativ och grymma kunskaper.” Ele-



 

ven skall kunna bestämma själv. ”Att man kommer till lektioner, har kun-

skaper och arbetar smart samt hjälper andra.” 

Kvalifikationer som kan hittas i profilen: 

Specifika yrkeskunskaper, självständighet, planeringsförmåga och sam-

arbete.  

Skillnader och likheter i materialet 

Skillnader och likheter mellan lärarnas och elevernas beskrivningar av vad 

som ligger till grund för bedömning av prestationer för olika betygnivåer. 

Skillnader  

Eleverna beskriver att läraren bedömer, i samband med nyckel-

kvalifikationerna också elevens beteende och uppförande i mycket starkare 

ordalag i jämförelse med vad lärarna gör. 

Det lärarna inte tar upp på ett lika tydligt sätt, som eleverna gör, är pro-

vens inverkan på betyget . När lärarna talar om prov anger de att ett bra 

resultat på prov är viktigt, och att de har både teoretiska och praktiska prov, 

men ur materialet kan inte något bestämt sägas om hur viktigt provresultatet 

är vid bedömningen. Eleverna däremot anger att de måste ha G, VG eller 

MVG på alla prov för att få respektive slutbetyg. 

Den teoretiska kunskapen är en självklar och viktig faktor i yrkes-

kunnandet och bedömningen av praktiska kunskaper men är endast en del 

av den.  Det som är självklart för läraren behöver kanske inte verbaliseras 

men blir i detta fall ett problem för eleven. Den kunskapen kan möjligen 

ingå i lärarens tysta kunskap. Läraren ser yrkeskunskapen som en delmängd 

av yrkespraxisen som ingår i yrkeskulturen. Eleverna kan inte ha det per-

spektivet eftersom de saknar yrkeskulturen och då blir det möjligen så att 

eleven ser yrkeskunskapen som den hela. Det som uppmärksammas i före-

liggande studie är att läraren verkar betygsätta utifrån yrkeskulturen istället 

för yrkeskunskapen. Detta blir ett omöjligt uppdrag för eleven, det krävs en 

erfarenhet som är vida större än vad eleverna uppenbarligen kan ha vid 16 

års ålder.  

En annan tydlig skillnad mellan lärarnas och elevernas beskrivningar är 

hur viktigt själva arbetsresultatet är (den tillagade rätten eller en nöjd gäst). 

Eleverna anger den som mycket viktig och uppfattar att om de får bra resul-

tat på arbetet (god mat) bör de få MVG. Lärarna å sin sida anger att det är 

självständighet och samarbete som ger MVG och resultatet behöver inte 

                                              
 Lärarutsagorna ger inte ett bra svar till provens inverkan. Möjligen är det införstått 

att så är fallet, men det kan inte verifieras ur lärarutsagorna. 



 

alltid vara perfekt men dock godtagbart. Eleverna anger att självständighet 

behövs redan på G nivå. 

De nyckelkvalifikationer som saknas i elevernas beskrivningar är analys- 

och problemlösningsförmågan. Det kan tänkas att eleverna inte uppmärk-

sammar förmågorna eller att de förknippar dessa endast med teoretiska äm-

nen. Eleverna arbetar kontinuerligt med problemlösning och analys under 

hela arbetsdagen. Det kanske är så att det som är en närmast försvinner i 

bruset. Elevernas beskrivningar är väldigt korta och det syns också i mäng-

den färre punkter i tabellerna. Analys- och problemlösningsförmåga ger hos 

lärarna VG - MVG betyg vilket indikerar att eleverna behöver få just dessa 

nyckelkvalifikationer uppdaterade. Enligt mig har eleven svårt att und-

komma analys- och problemlösningssituationer i HR-utbildningen.  

Likheter 

 Både lärarna och eleverna är överens om att närvaro på lektionerna och att 

passa tider är mycket viktiga aspekter i bedömningssammanhang. Det kan 

tänkas att plikttroheten i yrkesuppfostran är en viktig del. Närvaro nämns 

inte i betygskriterierna eller i målbeskrivningar. Närvaro kan tänkas i styr-

dokumenten tas förgivet eller ingå i elevens ansvarstagande för sin utbild-

ning. Måhl125 gör skillnad på medel och mål. I diskussioner om närvaro kan 

det tänkas att närvaro är ett medel som inte skall bedömas men dock kon-

trolleras. Närvaro är en förutsättning för elevens lärande i skolan och ger 

läraren möjlighet att se processen i arbetet. Samstämmighet med Härdigs  

(1995) undersökning om byggarbetarnas yrkesutbildning gav liknande re-

sultat. 

I Lpf 94 tydliggörs att läraren ”skall vid betygsättningen beakta även så-

dana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktu-

ella undervisningen” (Lpf 94 s. 35). De lärare som i studien har ansvar för 

elevens avgångsbetyg anger att de tar hänsyn till och talar med APU-

handledarna om elevens utveckling och betyg. Det uppstår ändå ett di-

lemma om eleven inte visar läraren vad han/hon kan. Läraren skall bedöma 

det eleven visar för läraren, inte det läraren tror eleven kan. Detta visar att 

närvaro automatiskt indirekt blir en parameter i bedömningen.  I förelig-

gande studie är närvaro och förmågan att passa tider införda under katego-

rin självständighet under rubriken ansvarstagande som individ eftersom det 

handlar om det personliga ansvarstagandet för utbildningen. 

                                              
 Föreläsning den 23 okt 2002. Medel är det som inte skall betygsättas med behöver 

kontrolleras.  

 Se kapitlet, Tidigare forskning. 



 

Planeringsförmågan kommer på allvar in först på VG-nivå hos både ele-

verna och lärarna, men är mest frekvent på G-nivån. Det kan förklaras uti-

från tanken att utan planering går det inte att laga mat på ett effektivt sätt, 

men att läraren och eleven först på allvar bedömer planeringsförmågan på 

VG-nivå som en erfarenhetsbaserad förmåga. Problemet är att eleverna 

endast tänker på tidsdimensionen (dagens arbete) i motsats till lärarna som 

tänker i ett vidare perspektiv (en vecka). Planeringsförmågan kräver ett 

systemtänkande, processkunskap och kontextuell kunskap vilka i sin tur 

kräver erfarenhetskunskap som är relativt svårt att skaffa i början av utbild-

ningen. Det skulle innebära att bedömningen av elevernas kunskaper, i jäm-

förelse mellan kurser i början av utbildningen och i slutet av utbildningen, 

kan ha stora skillnader eftersom erfarenhet utvecklas kontinuerligt under 

tiden. Då blir det viktigt att veta när kursen genomfördes om man skall 

kunna värdera betyget i kursen på ett relevant sätt. Detta skulle kunna tän-

kas vara kritik mot betygssystemets likvärdighetstanke.  

Det kan tänkas att erfarenhet i bedömningen av karaktärsämnen på HR-

programmet får ett för stort värde i förhållandet till vad som är organisato-

riskt och erfarenhetsmässigt möjligt. Baksidan av oförmågan till planering 

just inom HR-programmet för med sig, i värsta fall, att gästen inte får ma-

ten. Det ingår inte i restaurangkulturen, -praxisen eller yrkeskunskapen. 

Restaurangyrkeskulturen kräver att gästen får maten i tid, vilket leder till att 

planeringsförmågan är en uppskattad och komplex förmåga hos lärarna till 

skillnad från elevernas tänkande om dess värde. Planeringsförmågan kan 

bedömas lätt pga just behovet av ett system i tänkandet är förknippad med 

situationen. Resultatet av planeringen synliggörs tydligt i arbetet vilket ger 

en omedelbar respons till eleven. Dålig planering medför stress och det gör 

att eleven inte lyckas med sina uppgifter. Både lärare och elever anger att 

förståelse för yrkesområdet är en viktig faktor i yrkesutbildningen och det 

för med sig ett förhållningssätt som kan tänkas ge högre betyg. 



 

Kapitel 8: Diskussion och slutsatser 

Utifrån resultatredovisningen kommer jag att i detta kapitel diskutera och 

dra några slutsatser av teoretisk karaktär om hur nyckelkvalifikationerna 

och de specifika yrkeskunskaperna kan förstås i ett större sammanhang.  

Inför denna uppgift kan det vara på sin plats att återknyta till forsknings-

frågan. Vilka kunskapskvaliteter bedöms i karaktärsämnen på HR-program-

met? Syftet med studien har varit att med hjälp av ett kulturhistoriskt per-

spektiv på lärande och bedömning tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkes-

kunnandet för vilket de har ett värde. I studien användes en kvalitativ ansats 

och det gjordes en innehållsanalys av utsagorna. Genom att resultatet har 

presenterats i form av kategorier ger det möjligheter att på ett tydligt sätt 

förmedla kunskapskvaliteterna i bedömningen av karaktärsämnen. 

I det första avsnittet kopplas resultatet med det kulturhistoriska perspek-

tivet därefter med yrkeskulturens tre begrepp i punkt 2 och till sist redogörs 

förståelsen av resultatet i punkt 3 med hjälp av kunskapsformerna.  

1. Lärandet och yrkeskunnande 

Hur kan resultatet förklaras med hjälp av undersökningens teoriram?  

Resultatet har visat att bedömning är en mångdimensionell akt. Lärarna och 

eleverna behöver bättre kommunicera med varandra om innebörden av be-

dömningsgrunderna. Det är tydligt att betygskriterierna inte räcker till när 

karaktärsämnen och yrkeskunnandet bedöms varvid svårigheter uppstår i 

bedömningen. Läroplanens (Lpf 94) öppna strävansmål anger inriktningen 

på skolans arbete och de omsätts till betygskriterier i yrkesutbildningen på 

HR-programmet. Det innebär att MVG-nivån, som svarar mot strävansmål, 

tillämpas i vissa fall redan på G- och VG-nivå. 

Utifrån utsagorna har två huvudkategorier, nyckelkvalifikationer och 

specifika yrkeskunskaper, urskilts vilka används av lärarna vid bedömning 

av karaktärsämnen och yrkeskunnande.  

Nyckelkvalifikationer 

Nyckelkvalifikationer kan med hjälp av utgångspunkterna för analysen 

uppdelas i två områden som i litteraturen kallas för core skills och trans-

ferable skills vilka ger en övergripande bild av nyckelkvalifikationerna. I 

föreliggande arbete har ovannämnda områden uppdelats på åtta nyckelkva-

lifikationer vilka i detta avsnitt kopplas till Vygotskijs (2001) teori om lä-

rande och Lave och Wengers (1991) tankar om situerad lärande. Först dis-

kuteras core skills och därefter transferable skills. 



 

 

1. Core skills 

Nyckelkvalifikationerna som ingår är: Självständighet, analysförmåga och 

problemlösningsförmåga. 

Lärandet i ett kulturhistoriskt perspektiv utgår ifrån tre begrepp: individ, 

medierande artefakt och objekt. Dessa tre begrepp ses ofta som en triangel 

där artefakten är placerad i triangelns topp. Lärandet sker i en social kontext 

med hjälp av både mentala och fysiska artefakter. De fysiska artefakterna är 

olika typer av verktyg och maskiner men också papper och penna. I yrkes-

utbildningen används autentiska verktyg. I restaurangutbildningen används 

dessa verktyg i en autentisk miljö. I dessa miljöer kan eleven lära sig att 

handla och agera på ett adekvat sätt och kontinuerligt lösa uppkomna pro-

blem. De får också en omedelbar respons som bekräftar elevens handlande. 

Det anser Vygotskij vara det bästa sättet för belöning. Meningsfull och di-

rekt respons på det man har gjort. 

I pedagogiska diskussioner har Vygotskijs begreppet, den närmaste ut-

vecklingszonens betydelse både för hur lärandet organiseras och för hur ele-

ven utvecklas. Utvecklingen av elevens självständighet är en av delarna i 

den närmaste utvecklingszonen. Självständigheten i arbetet utvecklas om 

eleven får innehållsmässigt och kognitivt lagom svåra uppgifter att lösa. 

Elevens kunskaper och färdigheter kan identifieras i samtalet och i interakt-

ionen. Utifrån det kan adekvat hjälp ges så att eleven får den utmaning som 

leder utvecklingen framåt. Läraren behöver ha kunskap om elevens förför-

ståelse och för vad som är möjligt att uppnå. Enligt Vygotskij, den elev som 

i dag kan det tillsammans med andra kan själv det i morgon. Självständighet 

är en egenskap som i grunden förutsätter en god självbild och medvetenhet 

om ens identitet. Identitet skapas i den sociala värld vi ingår i och i samspe-

let med andra individer, Taylor (1996). Samarbete är en naturlig lärandesi-

tuation inom restaurangutbildningen och ger eleven möjligheter att utveckla 

sin identitet. En självständig elev har en handlingsberedskap och handlings-

förmåga vilket med gott omdöme och tydliga mål för uppgiften leder till en 

god handling enligt Leontiev (1986). Konkret handling i förbindelse med 

problemlösning för utveckling av abstrakt tänkande, betonas också hos 

Vygotskij (1999, 2001).  

I yrkesutbildningssammanhang medför det ovanstående följande peda-

gogiska konsekvenser: Arbetsuppgifterna behöver vara av utmanande ka-

raktär vilket kan realiseras med hjälp av autentiska problem där såväl prak-

tiska, kognitiva och sociala förmågor behöver användas. Enligt undersök-

ningen anger lärarna att ovannämnda nyckelkvalifikationer bedöms i karak-



 

tärsämnen. Självständighet får högsta betyget därefter kommer problemlös-

ningsförmågan och till sist kommer analysförmågan.  

Det som är problematiskt är saknaden av problemlösnings- och analys-

förmågan i elevresultat. Som tidigare nämnts kan det som är individen 

närmast försvinna i bruset. Men resultatet kan också förklaras utifrån pro-

blematiken med enkäten som datainsamlingsmetod. Enkäten ger inte en rik 

och nyanserad information. Enligt min åsikt kan eleven inte undgå att lösa 

problem och inte heller undgå att analysera under sin yrkesutbildning som 

är formad utifrån principen om autenticitet.  Möjligen är det så att eleven 

förknippar problemlösning och analys med teoretiska ämnen.  

I praktiska situationer blir problemlösning och analys invävt i handlingen 

och eleverna identifierar dem inte i själva genomförandet. Eleven saknar 

möjligen medvetenhet om vad handling är och kan/ hinner inte reflektera 

över handlingen (Schön 1983). Läraren i sin tur behöver för eleven medve-

tandegöra den komplexa handlingsakten, vilket möjligen kan vara en svår 

pedagogisk-didaktisk fråga. Handling är en aktivitet, enligt Polanyi (1958) 

och Ryle (1949). Men aktiviteten har ett mål och syfte och den är objektori-

enterad enligt Engeström (1999), Leontiev (1986) och Vygotskij (2001). 

Det är tydligt att medvetenheten, om hur viktig problemlösnings- och ana-

lysförmågan är, hos både lärare och elever är bristfällig i bedömning av yr-

keskunnande i karaktärsämnen. Problemlösningsförmågan i sig förutsätter 

att eleven använder sig av sina tidigare erfarenheter och sin föreställnings-

förmåga eller fantasi om möjliga lösningar vilket leder till utveckling 

(Vygotskij 1998). Det är därför av stor vikt att problemlösning uppmärk-

sammas. Vilken innebörd dessa två förmågor har och hur viktiga de är i 

lärandet behöver både lärare och elever tillsammans diskutera och tydlig-

göra för varandra. Bedömningsformen tar över enligt Skolverket (2001) om 

en otydlig kunskapssyn råder hos läraren. 

Läroplanens övergripande mål för skolan och i programmål, 1994:9, fö-

reskriver vikten av självständigt agerande. I Skolverkets Betygsbok uttrycks 

självständighet som ”med handledning/viss handledning och relativt själv-

ständigt” i betygskriterierna för G och VG. Det kan innebära att, enligt 

Skolverkets betygskriterier, fullständig självständighet strikt tolkat inte 

skall krävas av eleverna, men lärarna i undersökningen kräver det på VG-

nivå. Eleverna anger självständighet redan på G-nivå. Det skall inte tolkas 

så att lärarna inte handleder eleverna, det säger de att de gör. Möjligen är 

det en liten vision att eleverna så snabbt som möjligt skall bli självständiga.  

I mål att sträva mot för HR-utbildningen används begreppet själv-

ständigt, enligt min tolkning - utan hjälp från läraren. I de öppna mål, mål 

att sträva mot, kan olika kunskapskvaliteter tolkas in och få olika betoning-



 

ar. I min undersökning får fullständig självständighet en framträdande plats. 

Vygotskij menar att i den närmaste utvecklingszonen är hjälp som kommer 

från den som kan mer en mycket viktig aspekt i början av lärandet.  

Lave och Wenger (1991) tar upp lärlingens utveckling i det situerade lä-

randet i den sociala gemenskapen i termer av legitimate periferal partici-

pation. Det skulle kunna tolkas så att eleven förs sakta in mot centrum med 

hjälp av den sociala gemenskapen och blir legitimate participant.  Därmed 

äger eleven mer kunskap därför att han/hon har ingått i yrkesgemenskapen 

och fått kunskap om yrket samt fått öva olika handlingsalternativ. Eftersom 

självständigt agerande förutsätter erfarenhet av situationner och handlings-

alternativ kan inte självständighet krävas av eleverna i alla situationer i 

undervisningskontexten. Men jag påstår inte heller att lärarna gör. 

Lärarnas erfarenhet säger, vilket har framkommit tydligt i undersök-

ningen, att självständighet i arbete där eleven själv tar initiativ och kan age-

rar, är ett krav i elevernas framtida yrke. Lärarna har tolkat kriterierna och 

kommit fram till att självständighet är en viktig kvalitet som behöver po-

ängteras och bedömas högt, även om till en viss del går det emot yrkesut-

bildningens syfte. Yrkesutbildningens syfte är att förbereda elever till yrket 

och ge grundläggande yrkeskunskaper, inte utbilda till färdiga yrkesmänni-

skor. Den uppgiften har andra aktörer i samhället. Detta kan tolkas som att 

man inom utbildningen, HR-programmet, förutsätter av eleverna en erfa-

renhetsbaserad, kognitiv- och kontextuell kunskap, vilket tydliggörs i kravet 

på elevens självständighet. 

2. Transferable  skills 

Nyckelkvalifikationerna som ingår är: Samarbete, kommunikation, plane-

ring, utveckling och kundkontakt. 

I det kulturhistoriska perspektivet har den omgivande miljön en avgö-

rande roll i lärandeprocessen. I den sociala och kulturella miljön skapar in-

dividen en förmåga att samverka med varandra och samtidigt bygger indi-

viden upp sin egen identitet. Sociala handlingar karaktäriseras av osäker-

het/oförutsägbarhet och handlingar har ofta en informell karaktär. Osäker-

heten kan sägas vara speciellt framträdande i yrken där sociala praktiker 

karaktäriseras av mänskliga relationer. Dessa sociala praktiker inkluderar 

arbete med människor och förståelse för den kultur som råder inom yrket. 

Utifrån det kan restaurangutbildningen räknas till sådana sociala praktiker, 

vilket förutsätter att samarbetsförmågan behöver tränas i utbildningen. Pro-

blematiken i bedömningen av samarbete uppstår när de individuella prestat-

ionerna sammanfogas i den gemensamma prestationen. Eleverna är vana att 

prestera bra själv som individer för ett högt betyg. Inom HR-utbildningen 



 

uppskattas den individuella prestationen i den praktiska undervisningen 

mindre än samarbetet i gruppen. Yrkets karaktär kräver ett gott samarbete i 

köket och i matsalen.  

Samarbete och kommunikation är förutsättningar för varandra. Kom-

munikationsfärdigheter används i samarbete som artefakter för förståelse av 

uppgiften samt organisering och planering av det inre arbetet i gruppen. 

Samtidigt som kommunikation är en grundförutsättning för samarbete an-

vänds det i syfte att leda andra. Med ledarskapsförmågan som egenskap 

utvecklas eleven själv som individ men utvecklar också de andra medlem-

marna i gruppen genom att stödja och uppmuntra. Vygotskijs teori om språk 

som artefakt kan förklara elevernas agerande i gruppen. I aktiviteten sam-

arbete överförs den kollektiva kunskapen till medlemmarna i gruppen med 

hjälp av språket och de medierande verktyg som används i själva aktivite-

ten. Förståelsen av innebörden i samarbete hjälper eleverna bättre utnyttja 

samarbete som lärandeform, där grundtanken är att den som kan mer vägle-

der den andra.  Med hjälp av kommunikation kan eleven också i mötet med 

kunden ge god service och bilda sin egen identitet som yrkesman. Eleven 

får så att säga en yrkesidentitet. 

 Både samarbete och identitetsutveckling i den sociala praktiken i skolan 

är en av läroplanens strävansmål (Lpf 94 s. 29). I betygskriterierna (GyVux 

94:9) finns inte  samarbete beskrivet. Det innebär vid bedömningen av 

samarbete att samarbete är en öppen fråga och tolkningar av den behöver 

kommuniceras bättre till eleverna. Det kan sägas att samarbete är en viktig 

faktor i yrkeskulturen inom yrkesutbildningen. 

 

                                              
 I den omarbetade (inrättat 2000-07) versionen finns samarbete inskrivet i någon form 

på VG- nivå t.ex. för kurser matlagning: varmkök och kallkök, restaurang, storkök 

MAKU 1205, 1209 och servering C. Det är skrivet att eleven arbetar ”i samverkan 

med andra” och kan tolkas som samarbete. Diskussioner om skillnaden mellan be-

greppet samarbete och samverkan behöver göras. Frågan om när samverkar eleven 

och när samarbetar eleven behöver tydliggöras i en diskussion med elever och lärare. 

Min undersökning bygger på versionen där MVG nivåer inte var inskrivna i kriterier-

na vilket medför vissa problem vid särskiljandet av kriterierna eftersom dagens be-

dömning bygger uteslutande på den senare versionen. Undersökningen gjordes under 

en övergångstid från 1994 års betygskriterier till 2000 års betygskriterier. 



 

2. Yrket som kulturbärare 

Yrkeskultur 

Begreppet yrkeskultur beskrivs som "det handlar om överföring av olika 

moment som vuxit fram under en viss tid inom yrket och blivit en kollektiv 

erfarenhet" (Höghielm, 1998).  

I undersökningen kan den gällande restaurangkulturen kallas för ”ball-

ast” den bärande gemensamma förståelsen för yrket. ”Ballasten” har byggts 

upp av de förhållanden och uppfattningar som hållit restaurangkulturens 

normer, värderingar och handlingsmönster vid liv under långa tidsperioder.  

Två av kvaliteterna, ansvarstagande som individ och ansvarstagande för 

gruppen, i nyckelkvalifikationen självständighet och samarbetsförmåga, 

bedöms vara mycket värdefulla i yrkeskulturen och är exempel på viktiga 

kvalifikationer i yrkeskulturen. 

Ansvarstagande innebär förståelse för varför en arbetstagare behöver 

hålla sig till yrkets normer och värderingar oavsett vad individden själv 

tycker. Det betyder inte att yrkeskulturen inte kan utvecklas och förändras 

utan endast att individen inte ses som den viktigaste parten i sammanhanget 

utan individen är en del av kontexten, där olika individer tillsammans åstad-

kommer resultat.  

Utan det individuella ansvarstagandet för arbetsuppgiften kan inte ett 

samarbete fungera. Yrkeskulturen finns i den kontext där yrket utövas och 

den kan inte bortrationaliseras. I yrkesutbildningsprocessen har yrkeskul-

turen en viktig roll att spela varför lärarna bedömer den som så värdefull för 

eleverna att behärska eftersom den skapar en yrkesidentitet. En yrkesidenti-

tet ger en individuell stolthet för yrket och är förknippad också med etik. 

Lärarna värdesätter elevens förmåga att förstå vikten av yrkesidentitet. 

Det är kollektivet och inte individen som har mandat att omdefiniera 

normer, uppfattningar och värderingar. Flecks beskrivning av ”tankekol-

lektivet” kan förklara fenomenet. Nyckelkvalifikationerna självständighet 

och samarbete kan räknas till denna sorts kollektiv erfarenhet inom restau-

rangyrket. 

Nyckelkvalifikationerna som redovisas ovan påträffas på de högsta be-

tygsstegen. Lärarna utgår från att eleven visar just dessa nyckel-

kvalifikationer, visar yrkeskulturtillägnelsen, för ett VG och MVG betyg. 

Yrkespraxis 

Begreppet yrkespraxis beskrivs som, "att följa vissa regler och procedurer 

som man i yrket har funnit fungera bra i olika situationer. Men de är också 



 

sådana kunskaper som kan förändras genom en fortgående process" (Hög-

hielm, 1998). 

Yrkespraxis är en del av yrkeskulturen och kan förstås utifrån den rå-

dande yrkeskulturen. Yrkespraxis handlar mer om de konkreta effektiva 

handlingarna i en arbetsprocess än vad yrkeskulturen gör. Individen kan 

inte ha någon yrkespraxis om han inte har en yrkeskultur som en bakomlig-

gande fond. Om yrkeskulturen är båtens ”ballast” så är yrkespraxis ”regel-

boken för sjöfarare” där alla fungerande regler och procedurer är förknip-

pade med en tradition. Vissa handlingar har blivit tradition därför att hand-

lingarna har prövats, vuxit fram och uppfattas av alla som de bästa eller 

mest effektiva. Handlingarna fungerar också i många situationer och oftast 

ger handlingen också ett fungerande resultat. Det gör att handlingarna blivit 

en tradition. 

Inom yrkespraxisen har specifika yrkeskunskaper, planeringsförmåga 

och kundkontakt visat sig vara sådana kvaliteter som alltid finns med i be-

dömningen på alla betygsnivåer. Inom serveringsyrket skattas kundkontakt 

högre än inom kockyrket. Det innebär att yrkespraxisen finns som en röd 

tråd i undervisningen och bedömningen av prestationer. Yrket kan inte ut-

vecklas utan en yrkespraxis. Regelverk och procedurer kan förändras om de 

visar sig vara bättre än de för tillfälligt gällande. Förståelse för vikten av 

planering av arbetet och genomförandet av arbetsprocessen på ett för situat-

ionen bästa sätt är en process som hjälper eleven att arbeta på ett effektivt 

sätt. Tidsdimensionen är en viktig faktor som pressar till effektivitet och 

leder till att regler samt fungerande procedurer följs.  

Kategorier planeringsförmåga, kundkontakt och specifika yrkes-

kunskaper har med arbetsprocessen och regelföljande att göra och kan ut-

vecklas och förändras utifrån behovet och kontexten. 

Dessa ovan nämnda två nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskun-

skaper är grundläggande och självklara vilka eleverna skall visa upp för 

både betygsteget G och VG. Utan någon planeringsförmåga eller god kund-

kontakt tillsammans med specifika yrkeskunskaper kan eleven inte få God-

känd i karaktärsämnen matlagning och servering enligt undersöknings re-

sultat. 

Yrkeskunskaper 

Begreppet yrkeskunskaper beskrivs som, "att handlingar utförs så att man 

vet vad man gör, gör det med avsikt efter reflektion och övning och att man 

utnyttjar både sina egna erfarenheter och andras" (Höghielm, 1998). 

Kategorier som specifika yrkeskunskaper, problemlösningsförmåga, ana-

lysförmåga och utveckling, ingår i begreppet yrkeskunskap.  



 

Om yrkespraxis kan kallas för ”regelboken för sjöfarare” så kan yrkes-

kunskapen vara den ”praktiska teorin” som behöver teoretiskt förstås samt 

praktiskt övas i sitt sammanhang men också utvecklas med hjälp av reflekt-

ion och erfarenhet (Schön 1983, Ryle 1949, Josefsson 1991). 

De specifika yrkeskunskaperna står för den teoretiska kunskap som fakta 

och förståelse, tillsammans med den praktiska genomförande kunskapen, 

blir tillämpning av teorin. Men det räcker inte bara att förstå och göra en 

uppgift, resultatet skulle vara härmning.  Problemlösningsförmåga, analys-

förmåga och utveckling kräver ett reflekterande förhållningssätt till både 

teori och praktik och är starkt förknippade med varandra i nästan alla ar-

betsuppgifter så även i bedömningen av prestationer. 

Nyckelkvalifikationerna planeringsförmåga, analysförmåga och utveckl-

ing kräver ett reflekterande förhållningssätt av eleven och sammanfaller i 

undersökningen bland lärarna mest med betyget VG. Specifika yrkeskun-

skaper krävs redan på G-nivå och ingår som en självklar del i utvecklandet 

av yrkeskunskaper inom yrkesutbildningen. 

3. Bedömning och kunskapsformer 

Lärandet i skolan är inriktat mot målen som är fördefinierade i läroplanen 

och i programmålen. I läroplanen finns det mål att sträva mot och i pro-

grammålen finns det uppnåendemål för kurserna samt betygskriterier för 

dessa.  

Kunskapssynen i läroplanen kan beskrivas med hjälp av tre kunskaps-

aspekter: den kontextuella aspekten, (samband, orsak-verkan) den konstruk-

tivistiska aspekten (gör världen begriplig) och den funktionella aspekten 

(kunskap som redskap). Dagens bedömningssystem har sin grund i en linjär 

produktion av produkter. I en industriell produktion kan olika mål nås och 

av en bedömare bedömas kvalitativt och kvantitativt. Bedömning av kun-

skap och utveckling i skolan är svårt att förena med en linjär tankefigur. 

Kunskapsproduktionen är dynamisk och kräver därmed ett mer elastiskt 

system i bedömning av den. I kursplanernas betygskriterier på G-nivå kan 

vissa mål nås och bedömas på ett målinriktat vis men det uppstår ändå ett 

problem eftersom bedömning av kunskap skall utgå ifrån att alla kunskaps-

kvaliteter finns med i alla nivåer i bedömningen.  

I undersökningen har det framkommit att följande kunskapsformer an-

vänds när karaktärsämnet bedöms. 

 

1. Kontextuell kunskap, processkunskap, veta att- och hur-kunskap 

samt systemtänkande. Dessa kunskapsaspekter bedöms enligt lä-

rarna vara värdefulla för eleven att tillägna sig i karaktärsämnet. 



 

 

2. Inter- intrapersonell kunskap och lärande kunskap. Dessa kun-

skapsaspekter ingår som en naturlig del i yrkeskunnandet inom re-

staurangutbildningen. 

 

3. Kognitiva kunskaper, analytisk kunskap, baskunskaper, meta-

kognitivkunskap. Yrkeskunnandet innehåller också teoretiska kun-

skaper och de är invävda i t.ex. planeringen, problemlösningen 

och i genomförda handlingar. Som Molander (1996) uttrycker det 

har situationer ansikten  och vi behöver lära känna igen ansik-

ten.  

 

Slutsatser  

Vi kan utgå ifrån att lärarna vill utbilda eleverna till goda yrkesmänniskor. 

Lärarna har en stark ambition att föra yrkeskultur och yrkespraxis vidare, 

vilka i det kulturhistoriska perspektivet är normala inslag i lärandet.  

Problemet vid bedömningen är att inte alla nyckelkvalifikationerna kan 

bedömas enligt betygskriterierna på ett tydligt sätt. Lärarna vet av erfaren-

het att det inte räcker för en yrkesman att endast vara duktig i specifika yr-

keskunskaper.  

Vissa nyckelkvalifikationer i bedömningen av yrkeskunnandet motsvarar 

läroplanens mål att sträva mot, vilket innebär att VG och/eller MVG är de 

kunskapsnivåer som används. Eftersom mål att sträva mot är mål som är 

öppna och svåra att uppnå är det av stor vikt att här påpeka HR-

programmets höga krav på sina elever.  

Självständighet, samarbete, problemlösning och analysförmåga är några 

av de grundläggande kraven för ett högre betyg i karaktärsämnen utöver de 

självklara yrkesspecifika kunskaperna. Eleverna har förstått att de måste 

hjälpa varandra och lärarna kräver att de gör det om de vill ha högre betyg 

än G. Det kan tänkas vara problematiskt för elever, att gå över från att pre-

stera bra själv till att prestera bra tillsammans, även om de intellektuellt för-

står behovet av samarbete. Det är annat när eleven i handling behöver visa 

samarbetsförmågan. Enligt Vygotskij är både kommunikation och lärande i 

en gemenskap viktiga faktorer för utvecklingen.  

                                              
 Molander lånar i sin text Grimens, H., (1987, s. 188) uttryck. Aspects of Art-

Identification and Intention-Identification. En Essay on Identificatory Practices in 

human Life. Bergen. Vitskapsteretisk Forum, Universitet i Bergen (skriftserien nr 5). 



 

Handledning är en av egenskaperna i kategorin samarbete och rymmer 

både kommunikationsförmåga och imitation. Eleven har i gemenskapen 

möjlighet att förändra sin uppfattning om fenomenet eftersom andras upp-

fattningar kommer till uttryck och hjälper eleven att förstå världen och det 

egna agerandet på ett nytt sätt. Handledning kan förstås utifrån ett mästare-

lärlings-perspektiv där den duktigare handleder den mindre kunniga att 

uppnå den maximala utvecklingen i den närmaste utvecklingszonen. 

Kursplanens (1994:9) betygskriterier för undersökta kurser i matlagning 

innehåller i mycket stor utsträckning kriterier för de specifika yrkeskun-

skaper, analys och processkunskaper vilka behövs inom restaurangyrket 

och utesluter bedömning av personliga förmågor och samarbete. 

Däremot finns det i ämnet servering en kurs vid namn servering A där 

det finns krav på i mål att uppnå att eleven skall – kunna förstå vikten av att 

vara positiv, korrekt och kreativ i olika servicesituationer. Det innebär i sin 

tur att elevens beteende skall kunna bedömas. Det räcker inte med bara för-

ståelse utan det viktiga är hur elevens förståelse ser ut, i detta fall elevens 

synlig handlingsmönster, som bestämmer vilket betyg eleven får.  

Enligt Carlgren (Skolverket 2002a) behöver lärarna ha tydliga beskriv-

ningar av vad ovannämnda beskrivning innebär. Bedömning av elevbeteen-

det  är inte alls vanligt i kriterierna utan ytterst ovanligt. Det kan förklaras 

utifrån serveringsämnets karaktär. Där har elevens beteende avgörande be-

tydelse för ett gott yrkeskunnande. Hur eleven bedöms och hur eleven 

kommer att fungera i yrkeslivet, om eleven är anställningsbar, ingår i det 

ovannämnda. 

I betygskriterierna för kursen servering A krävs det att eleven förstår be-

tydelsen av positivitet i olika serveringssituationer samt inordnar sig i var-

dagliga etikettsregler. En slutsats kan dras, att yrkesmässigt beteende är ett 

viktigt kriterie i ämnet servering. Betygskriterierna för G och mål att uppnå 

uttrycker ämnets kärna, enligt Skolverket (1994). Det innebär också att 

människor överför de konventioner som har betydelse för ett fungerande 

yrkesliv, över till eleverna helt i enlighet med det kulturhistoriska perspek-

tivet. 

Mitt projekt i undersökningen var att försöka tydliggöra kunskaps-

kvaliteter i yrkeskunnandet. Undersökningen bekräftar antagandet om att 

eleverna bedöms också utifrån andra kriterier än betygskriterier såsom 

nyckelkvalifikationer vid bedömning av karaktärsämnen. Vilket i sig för-

svårar elevernas möjligheter att prestera maximalt bra arbete utifrån de krav 

som ställs eftersom alla nyckelkvalifikationerna inte sammanfaller med 

                                              
 Beteendekriterier finns också inom Handel- och kontorsprogrammet (Programmål 

1994) 



 

styrdokumentens betygskriterier och är svåra att skriva kriterier på. Även 

experterna har avstått från det i Kursplaner för 1994:9. Här är det viktigt att 

skilja på vad som skall läras och vad som skall bedömas. Bedömningen blir 

svår när mål att sträva mot betygssätts. Hur kan kriterier, om det nu behövs, 

skrivas för nyckelkvalifikationer som samarbete, utveckling och social 

kompetens? Även om kriteriebeskrivning kan vara svår, betonade läro-

planskommittén vid kvalificering av arbetskraft den sociala kompetensen, 

enligt Wahlström (2002). 

Undersökningen visar att utöver de självklara yrkeskunskapskriterierna, 

vilka ger en bra ingång och konkretion till yrket, finns det andra kriterier av 

stor vikt vid bedömningen av elevers yrkeskunnande. Det är de nyckelkvali-

fikationer varje individ behöver för att fungera i livet och utvecklas som 

människa både i arbetet och i samhället. Dessa kvaliteter förs in i bedöm-

ningen av en elev på en restaurangutbildning i karaktärsämnen även om alla 

inte finns med i betygskriterierna för de undersökta kurserna. Varför är det 

så? HR-programmet förbereder eleverna till ett yrkesliv och enligt lärarnas 

bedömning är socialisering, överförandet av yrkeskulturen, alltså de i yrket 

existerande och fungerande mönster, en förutsättning för ett gott yrkeskun-

nande. Det är också förenligt med det kulturhistoriska perspektivet i under-

sökningen. 

Svaret på elevfrågan som i inledningen presenterades kan utifrån under-

sökningens resultat besvaras följande: 

 

Eleven: Varför fick jag bara G? 

Läraren: Du har inte visat att du har tillägnat dig  

kunskaper i restaurangyrkeskulturen. 

Eleven: Men, vad innebär yrkeskultur? 

Läraren: Det är det som är bortom yrkesspecifika kunskaper. 

Det är det som finns i vår kollektiva erfarenhet. 

Eleven: Går det att bedöma? 
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Bilagor 

 Bilaga 1 

1(1) 

Lärarintervjufrågeområden 

 

Bedömning av elevprestationer 

 

Berätta för mig om dina krav på elever vid bedömning av elevprestationer? 

 

Kriterier 

 

Berätta/ förklara för mig dina betygskriterier? 

 

 

Praktik 

 

Berätta för mig hur du bedömer elevernas praktiska prestationer? 

 

 

Problem 

 

Upplever du att det finns några problem vid bedömningen av elevprestat-

ioner? 

 

 

Rättvisa 

 

Berätta för mig om rättvisa i förhållande till bedömning av kunskaper. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

1(2) 

Elevenkät om bedömning och betygsättning 

 

Din klass ingår i min undersökning om bedömning och betygsättning av karaktär-

sämnen. 

Jag vore tacksam om du kunde besvara nedanstående frågor. Det hjälper mig i 

min undersökning att få ett bättre resultat. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt (ingen får reda 

på hur du har svarat och vem du är). 

 

Instruktioner 

Tänk på betyget i karaktärsämnet servering/matlagning. 

Beskriv dina svar så bra du kan och förklara dina ståndpunkter. 

 

1. Har läraren informerat om gällande betygskriterier?     Ja    □ Nej    □ 

 

2. Hur väl känner du till dessa betygskriterier för karaktärsämnet? 

Inte alls    □ Ganska väl     □ Väl    □ Mycket väl    □ 

 

3. Hur väl tycker du att du har förstått innehållet i betygskriterierna? 

Inte alls    □ Ganska väl     □ Väl    □ Mycket väl    □ 

 

4. Vilka kunskaper tycker du att läraren premierar vid betygsättning? 

 

 

5. Vilka kunskaper tycker du att läraren borde premiera? 

 

 

6. Vad tror du är avgörande för betyget Godkänd (G)? 

 

 

7. Vad tror du är avgörande för betyget Väl Godkänd (VG)? 

 

 

 



 

          2(2) 

 

8. Vad tror du är avgörande för betyget Mycket Väl Godkänd (MVG)? 

 

 

 

9. Tycker du att betyget du har fått överensstämmer med de krav som har 

ställts på dig? 

   Ja  □    Nej □                   Vet ej      

 

10. Tycker du att betyget du fått överensstämmer med de kriterierna du känner 

till?   

   Ja  □     Nej □  Vet ej      

 

11. Har du haft ett mål beträffande betyg när du arbetat under läsåret?        

  Ja  □   Nej □       Om, Ja kryssa för vilket betyg. G, □  VG □  eller MVG □ 

 

12. Har du kunnat använda kunskaperna om betygskriterierna i det dagliga 

skolarbetet?  

 

  Ja □  Nej □ Om, Nej Var-

för____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

13. Vad tycker du om betygskriterierna? 

 

 

 

 

14. Vilket betyg har du fått i karaktärsämnet?   IG  □     G  □ VG  □ MVG  □  

 

15. Är du nöjd med det betyg du fått?            Ja   □       Nej   □  

Om Nej, förklara varför:   

Tack för din medverkan 

Helena Tsagalidis 



 

Bilaga 3 

                     1(1) 

Elevintervjufrågor 

 

 

Vad tycker du om betygskriterierna? 

 

 

Vad tycker du att dina ansträngningar är värda? 

 

 

Vad behövs det för att få VG? 

 

 

Vad behövs det för att få MVG? 

 

 

Vad är skillnaden mellan VG och MVG? 

 

 

Vad behövs det för att få ett högre betyg? 

(Frågan relateras till elevens eget betyg) 

 

 

Vilka tips vill du ge till elever som vill ha MVG? 

 

 

Skulle du vilja ändra på något i betygssystemet? 

 

 

Skiljer sig kriterierna mellan lärare? 

 


