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I Studien undersöks sambandet mellan elevers upplevelser av lärarnas formativa 

bedömningar och effekten av lärandet i ett yrkessammanhang. Tidigare forskning visar 

att kommunikation kring lärandet är viktigt för att en vidare utveckling ska ske. 

Framförallt måste de kunskaper som saknas i förhållande till målen definieras av både 

lärare och elever, samt att målens kvalité är tydlig för båda parter. Avsikten är att öka 

förståelsen av hur yrkesläraren kan ge eleverna ett yrkeskunnande i linje med nationella 

målbeskrivningar via sin formativa bedömning. Undersökningen är gjord med 

kvalitativa forskningsintervjuer i en yrkesförberedande utbildning på två Hotell- och 

restaurangprogram. Den sociokulturella teorin om lärandet och den proximala 

utvecklingszonen har använts för att analysera resultatet. Resultatet visar att eleverna 

upplever att lärarna värderar specifika yrkeskvalitéer som speglar den yrkeskulturella 

förståelsen högst i samband med bedömningen. Dessa är enligt eleverna handlingskraft, 

arbetstempo, samarbetsförmåga, självständighet och att kunna prestera ett gott resultat. 

Lärandet i yrkessammanhanget saknar formativa bedömningar i den meningen att 

lärarna inte kommunicerar kursmålen eller ger återkoppling på elevernas prestationer 

och utveckling. Lärarna förmedlar att yrkeskvalitéer bedöms genom kroppsspråk, kritisk 

återkoppling och det krav som ställs på eleverna att arbeta utan handledning. Resultatet 

visar också att eleverna redan innan lärandetillfället måste ha ett tekniskt kunnande för 

att nå upp till lärarnas krav på yrkeskvalitéer. Yrkessammanhanget utgör en problematik 

kring det individuella lärandet eftersom undervisningen inte utgår från den enskilde 

elevens förutsättningar och behov. Vidare diskuteras den motsättning som utgör en 

yrkeslärares profession, att kunna förena kursmål och programmål med den egna synen 

på relevant kunskap inom ett yrkesområde, samt hur detta ska förmedlas och läras ut till 

eleverna.  
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The study examines the relationship between students' experiences of teacher’s 

formative assessments and impact of learning in a professional context. Previous 

research shows that communication about learning is important in order that further 

development shall take place. Above all, the knowledge that is missing in relation to the 

objectives must be defined by both teachers and students, and that the quality of 

objectives is clear to both parts. The intention is to increase understanding of how 

professional teachers can provide students with proficiency in line with the national 

mission statements through their formative assessment. The survey was conducted with 

qualitative research interviews in a vocational training at a Hotel- and restaurant 

program. The sociocultural theory of learning and the proximal development zone has 

been used to analyze the result. The result shows that the students feel that the teacher 

values specific professional qualities that reflect the professional cultural understanding 

in connection with the assessment. These are according to the students to act, work rate, 

teamwork, independence and being able to deliver a good result. Learning in the 

professional context, are missing formative assessments in the sense that the teacher 

does not communicate course objectives or give feedback on students’ performance and 

development. The teacher conveys that the professional qualities are assessed by body 

language, critical feedback and the demands placed on students to work without 

supervision. The results also show that students, even before learning time must have a 

technical expertise to achieve the teacher's demands on professional qualities. The 

professional context is a concerns relating to individual learning because teaching is not 

based on the individual student's abilities and needs. Furthermore, there is a discussion 

of the contradiction witch is a professional teacher's profession, in order to reconcile 

course objectives and program objectives with their own views on relevant knowledge 

in a professional field, and how this should be communicated and taught with students.  
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Inledning  

 

Elever som valt en yrkesförberedande utbildning ska enligt nationella styrdokument 

uppnå ett yrkeskunnande inom respektive yrkesområde. Yrkeskunnandet ska uppnås 

genom särskilda yrkeskunskaper som utgörs av ett tekniskt kunnande och ett hantverk, 

men också genom en förståelse av den yrkeskultur som finns inom yrkesområdet. De 

ska lära sig hur man utför något, men också hur man ska vara när man utför något. 

Yrkeslärarna ska med sin erfarenhet och sitt gedigna yrkeskunnande undervisa eleverna 

i syfte att uppnå dessa mål. De ska skapa förutsättningar för lärande i ett 

yrkessammanhang anpassat att likna verkligheten i största möjliga mån för att eleverna 

ska kunna tillgodogöra sig både yrkeskunskaper och yrkeskulturens yrkeskvalitéer. 

Läraren ska framförallt via sin bedömning förmedla vad som utgör kunskap i både yrket 

och i gällande kursplaner för att lärande och utveckling ska möjliggöras. Vygotskij som 

grundat den sociokulturella teorin om lärandet förespråkar kommunikation, dialog och 

stimulans för att eleverna ska utvecklas. Han menar att varje elev har en proximal 

utvecklingszon som vidgas genom lärarens handledning och stöttning under 

lärandeprocessen. Lärandet ska således enligt Vygotskij ske genom att läraren och 

eleverna samtalar kring nuvarande kunskaper, förmågor och kvalitéer men också kring 

de utvecklingsmöjligheter som ligger närmast till hands. Eleverna ska få stimulans 

genom återkoppling av prestationer och uppvisade kunskaper. Min avsikt med studien 

är att undersöka hur elever på ett Hotell- och restaurangprogram upplever bedömningen 

i ett specifikt yrkessammanhang, där eleverna arbetar i en öppen restaurang med målet 

att servera gäster den tillagade maten. Vad bedömer läraren, hur förmedlar läraren 

bedömningen och vilket lärande utvecklas i sammanhanget? Genom egna erfarenheter 

som lärarstudent på två Hotell- och restaurang program har jag flera gånger ställt mig 

frågan hur man som yrkeslärare ska förmedla viktiga yrkeskunskaper och kvalitéer i 

förhållande till de kursmål som anges i kursplaner. Inställningen är hos flera verksamma 

yrkeslärare den att kursmålen inte är förenliga med den verklighet som väntar eleverna. 

Ger i så fall den yrkesförberedande utbildningen inte ett fullgott yrkeskunnande genom 

måluppfyllelse i kursmålen, utan förutsätts av att eleverna får särskilda yrkeskvalitéer 

för att kunna vara förberedda för arbetslivet? Hur påverkar detta faktum elevernas 

lärande och utveckling?  

 

Syfte: 

 

Studien syftar till att undersöka sambandet mellan elevers upplevelser av lärarnas 

formativa bedömningar och effekten av lärandet i ett yrkessammanhang 

 

Frågeställningar: 
 

1. Vilka upplevelser har eleverna av lärarnas formativa bedömningar i ett 

yrkessammanhang?  

2. Hur har elevernas upplevelser av bedömningen påverkat effekten av lärandet i 

ett yrkessammanhang?  
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Lagar och styrdokument vid bedömning 

 

I kapitlet presenteras en övergripande beskrivning av de styrdokument en lärare måste 

anpassa sig efter vid bedömning. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

omfattar undersökningspersonernas utbildning, och anger riktlinjer för programmål och 

kursmål. Kursmålen tolkas och definieras ytterligare på lokal nivå av skolledning och 

lärare. 

 

Läroplan för de frivilliga skolformerna 

I alla läroplaner finns mål och riktlinjer för bedömningsarbetet. Läroplanen Lpf 94 

betonar elevens ansvar att kunna bedöma sitt eget resultat och ansvara för sina studier. 

Läroplanen upplyfter således självvärdering som en viktig förmåga. I läroplanen görs 

skillnad på ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”. De mål som skolan ska ”sträva 

emot” anger den önskade kvalitetsutvecklingen, medan målen att ”uppnå” uttrycker 

vilken lägstanivå elever skall uppnå efter avslutad utbildning. Skolan bär ansvaret för att 

alla elever har möjlighet att nå ”mål att uppnå” (Utbildningsdepartementet, 2006). 

 

Varje program och kurs har sina egna mål som beskriver nivån på ”mål att uppnå”, det 

vill säga den lägsta nivån att uppnå för ett godkänt resultat (Utbildningsdepartementet, 

2006). De mål som skolan skall ”sträva” emot är riktlinjer avsedda att främja en högre 

kvalitativ nivå hos eleven. Eleven ska bland annat tillägna sig goda kunskaper för att 

använda dessa som redskap vid reflektioner av sina erfarenheter, för att kunna se kritiskt 

på, och problematisera olika förhållanden samt till att kunna lösa problem och 

arbetsuppgifter på ett individuellt sätt. Ett av målen beskriver den personliga 

utvecklingen, att eleven har både självkänsla och självkännedom i sin egen 

kunskapsutveckling för att på så sätt kunna se och värdera sina utvecklingsmöjligheter. 

Eleven ska dessutom kunna arbeta både självständigt och i grupp 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Det demokratiska förhållningssättet värderas högt, 

då eleven ska ge sin egen bild av kunskapsnivån och kunna reflektera över vad som kan 

vidareutvecklas. Att kunna problematisera och kritiskt ifrågasätta förutsätter att 

kunskaper som lärs ut inte är fastställda, det ska istället öppna upp för ett vidare 

perspektiv på kunskap, där ingen sann kunskap finns utan framkallas genom att olika 

problem löses på ett individuellt sätt. 

 

Programmål för restaurang och måltidsservice 

I förordningen om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program 

framgår vilka mål som utbildningen syftar till att eleverna ska uppnå. Målen är en 

sammanfattande beskrivning av programmet och ska ligga till grund för planering och 

undervisning. Förordningen gäller för utbildning påbörjad före 1 juli 2011. ”Hotell- och 

restaurangprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hotell- 

och restaurangverksamhet. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt 

lärande i arbetslivet och för vidare studier” (Skolverket, SKOLFS 1999:12 sid. 47). 

Målen för inriktningen restaurang- och måltidsservice är centrerade till kunskaper om 

människors behov av kost och logi utanför hemmet, samt kostens sammansättning av 

näringsämnen och energi. Programmet ska också ge eleven perspektiv på kost och 
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motion som en del av människans hälsa. Inom området kost och restaurangverksamhet 

ställs stora krav på förmågan att samarbeta i arbetslag, att kunna planera arbetet och ta 

ansvar för kvalitet och ekonomi. Dessutom är servicekunnandet en viktig aspekt oavsett 

yrkesfunktion. Utbildningen syftar till att utveckla initiativförmåga, servicekänsla och 

förmågan att möta människor av olika bakgrund. Utbildningen syftar också till att ge 

eleven förståelse för kulturella- och geografiska skillnader vad gäller mat och matvanor. 

 

Restaurangverksamhet, liksom programmet, ställer krav på ekonomiskt tänkande, 

förmågan att planera på ett ekonomiskt försvarbart sätt i förhållande till kvalité. 

Utbildningen ska också ge möjlighet att utveckla den estetiska förmågan. Lagstiftning 

för livsmedelshantering och restaurangverksamhet är viktiga delar samt resonemanget 

kring miljö och etik i förhållande till inköp och hushållning. Den arbetsplatsförlagda ut-

bildningen (APU) har en central betydelse för att ge eleven en helhet av yrkesområdet. 

Den ska ge eleven färdighetsträning och förståelse för yrkesverksamheten. Apu:n ska ge 

eleven förtrogenhet med de normer och krav som råder i arbetslivet, som social 

kompetens och servicekänsla. Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd 

utbildning har grundläggande kunskaper inom restaurangområdet, att de kan arbeta på 

ett serviceinriktat sätt samt kan tillgodose de varierande behov som gäster har. Eleverna 

ska ha en ekonomiskt, ekologiskt och etisk medvetenhet, samt kunna arbeta både med 

självständighet och tillsammans med andra i ett arbetslag på ett yrkesmässigt sätt. 

Eleverna ska också få beredskap att med egen förmåga möta och ansvara för eget 

lärande inom en förändring i yrkesområdet och få kunskaper om arbetsmiljöfrågor som 

rör verksamheten.Vidare kompletteras programmålen med kursplaner, som anger målen 

för undervisningen i enskilda ämnen. Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort 

utrymme för tolkning på lokal nivå. I varje kursplan finns betygskriterier för kursen, 

som anger kunskapsnivåer eller kvalité i måluppfyllelse för betygssten Godkänt, Väl 

godkänt och Mycket väl godkänt. Programmet erbjuder dels undervisning i traditionella 

klassrum, men också i metodkök liknande hemmets utformning och typiska artefakter. 

Yrkeskunnande utövas i ett restaurangkök som serverar mat till gäster. Sammanhanget 

är anpassat till att likna en realistisk arbetsdag i en restaurang. 

 

Kursmål och förkunskaper för undersökt karaktärsämne 

Det karaktärsämne som studien syftar att undersöka är en kurs i varm- och 

kallköksmatlagning inom restaurang (MAKU 1205, 100 poäng) och gäller för elever 

som går sitt andra år på programmet. Målen för kursen är att ge eleven grundläggande 

kunskaper om hur vanligt förekommande anrättningar inom restaurang tillagas. Kursen 

ger också kunskaper om matsedelsplanering, kalkylering, metoder och lagar för 

hantering av livsmedel i ett flöde från upptining till nedkylning och förvaring samt 

ekonomiska och etiska aspekter vid livsmedelshantering och råvaruinköp. Kunskaper 

om livsmedelshygien regleras i livsmedelsverkets lagstiftning om livsmedelshantering 

och lokalhygien.  Kursen ska syfta till att utveckla elevernas kommunikations- och 

samarbetsförmåga. Som förutsättning för lärande av kursinnehållet har eleverna under 

sitt första utbildningsår fått tidigare kunskaper i metodmatlagning (vanligt 

förekommande metoder vid matlagning), näringskunskap, hygienkunskap, mm. På 

nästkommande sida presenteras mer ingående de mål som eleverna skall ha uppnått 

efter avslutad kurs:  
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Eleven ska kunna tillaga ett urval av i ett restaurangkök vanligt förekommande 

anrättningar och hantera råvaror på ett ekonomiskt sätt. Eleven ska också kunna välja 

förvaringssätt för vanliga råvaror så att de bevaras på bästa sätt och ha kunskap om 

metoder för upptining, varmhållning, nedkylning och förvaring av råvaror och 

färdiglagade maträtter. Dessutom ska eleven kunna komponera och planera för en enkel 

meny, samt ha kunskap om rutiner för rengöring och skötsel av lokaler och utrustning 

enligt gällande bestämmelser. I ett sista led ska eleven ha kännedom om och erfarenhet 

av egenkontroll (Skolverket, 2000). 

 

Kursens målkriterier är refererade ur skolverkets definitioner av mål som ska uppnås 

efter avslutad kurs. Kursens betygskriterier utgör ett ramverk för med vilken kvalité 

eleven har uppnått i sin måluppfyllelse. För en godkänd kvalité i måluppfyllelsen ska 

eleven kunna utföra sina arbetsuppgifter med handledning av läraren, i vissa fall med 

viss handledning. För att nå en högre kvalité i måluppfyllelsen ska eleven kunna uppnå 

flera mål utan handledning, samt kunna bedöma kvalité av livsmedel utifrån aspekter av 

miljö och etik, och kunna hantera livsmedlen hygieniskt och ekonomiskt. För att nå en 

högre kvalité i måluppfyllelsen ska eleven dessutom kunna utföra sitt arbete i 

samverkan med andra och välja ändamålsenlig utrustning och lämpliga metoder, med 

hänsyn till kvalité och hållbarhet i alla delar av arbetsprocessen (Skolverket, 2000). 

 

Tidigare forskning om begreppet bedömning  
 
Då studiens utgångspunkt är att undersöka sambandet mellan elevers upplevelser av 

lärarnas formativa bedömningar och effekten av lärandet i yrkessammanhang, anser jag 

det vara särskilt relevant att definiera begreppet bedömning. Vad det är som bedöms har 

tidigare presenterats, i följande kapitel kommer frågorna varför bedömningar sker, men 

också hur detta sker att behandlas. Kapitlet behandlar också vad bedömning ska leda till 

i en yrkesförberedande utbildning. 
 

I alla sociala sammanhang bedöms människor, vare sig det är individen eller företeelser 

som bedöms. Vi människor värderar och bedömer varandra omedvetet eller medvetet 

hela tiden (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). Hur vi tolkar och bedömer någon annans 

beteende, utsagor, kvalitéer eller kunskaper menar Lundahl & Folke-Fichtelius beror på 

vår människosyn och egna värderingar.  Skolan är alltså inte unik då både lärare och 

elever ständigt är föremål för bedömningar. Hur man än vänder och vrider sig så 

riskerar eleven att bli bedömd, för sin utveckling, för sin sociala kompetens, för sina 

kunskaper, förmågor och prestationer. Skolan har däremot blivit signifikant som en 

institution präglad av ständig bedömning.  

 

Bedömningen sker dagligen i undervisningen med systematik där läraren ansvarar för 

att kontinuerligt dokumentera elevens utveckling. I sociala sammanhang får vi lov att 

döma eller bedöma utefter vår egen individuella tolkning, medan läraren som i skolan 

utför en myndighetsutövning, måste förhålla sig inom ramen för kursplanens mål och 

betygskriterier. Elevers prestationer och kunskaper mäts i förhållande till förutbestämda 

kriterier i kursmålen. Att bedöma en individs prestationer betyder enligt Lundahl och 
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Folke-Fichtelius (2010) att all typ av utveckling en elev visar dokumenteras eller 

memoreras i syfte att föreligga underlag för vidare utveckling. Olika typer av 

bedömningar förekommer inom skolan: utvecklingssamtal, betyg, samt den dagliga 

dialogen mellan elev och lärare i undervisningen. Den här studien undersöker 

sambandet mellan den dagliga dialogen och lärandet. Enligt de riktlinjer som Lpf 94 

uppger, ska läraren ge fortlöpande information angående nuvarande kunskapsnivå samt 

det utvecklingsbehov som finns för varje enskild elev (Utbildningsdepartementet, 

2006). Detta ska enligt Korp (2011) ligga till grund för en jämförelse med de mål som 

är uppsatta för enskilda kurser och i ett pedagogiskt syfte utveckla eleven framåt. 

 

Formativ bedömning 

Den bedömning som sker i syfte att utveckla elevernas lärande kallas den formativa 

bedömningen, där läraren analyserar och reflekterar över elevernas utvecklingsprocess. 

Enligt Lindström och Lindberg (2006) tittar läraren på det som sker, vilka förmågor som 

visar sig, vilken utveckling som sker och vilka kunskaper som saknas för vidare 

utveckling. Formativ bedömning kan vara en preciserad bedömning av elevens 

nuvarande kunskaper som syftar till att vidareutveckla eleven där den befinner sig, eller 

som Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) beskriver det: ”Relevant återkoppling i syfte att 

förbättra och stödja deras lärande” (kap 6 sid. 131). Detta skall ske tillsammans med 

eleven där båda får reflektera över utvecklingen som skett och utvecklingen som kan 

ske. Eleven har rätt att veta vilka kunskaper och färdigheter som kan och behöver 

utvecklas, men har också rätt att informeras om vilka kvalitéer och färdigheter som är 

godkända, en bedömning för lärande (Korp, 2011; Pettersson, 2010; Lindström & 

Lindberg, 2006; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010;). Formativ bedömning kan också 

förklaras genom att eleven är klar över de mål som kursen anger, att målen är tydliga 

nog så att eleven förstår vad den ska kunna och vilken kvalité som ska uppnås för 

respektive betygskriterier. Eleven får en kvittens på hur kunskaperna förhåller sig till 

önskvärd kvalité. Det vidare arbetet med att minska avståndet mellan nuvarande 

utgångspunkt och önskvärt mål ska sedan diskuteras mellan elev och läraren så att 

eleven har möjlighet att veta hur den ska göra för att nå uppsatta mål (Korp, 2011; 

Lindström & Lindberg, 2006; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010;). Lindström och 

Lindberg definierar också begreppet formativ bedömning som en vägledning. Det 

handlar enligt författarna om en ständig återkoppling i riktning mot lärande, eller för 

lärande. Återkoppling definieras av både Lundahl och Folke- Fichtelius (2010) såväl 

som Pettersson (2010) likt en ”feedback”, att hela tiden ge respons på prestationer och 

uppvisad utveckling, samtidigt som konstruktiva direktiv ges till vad som behöver 

utvecklas ytterligare för att uppnå målen.  

 

Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) samt Lindström & Lindberg (2006)  beskriver också 

en annan utgångspunkt för den formativa bedömningen, att nå undervisningsprocessens 

kärna, där utgångspunkten är samspelet mellan elev och lärare. Med detta menar de att 

ett samspel sker genom att läraren tillsammans med eleven analyserar elevens 

kunskaper, förmågor och prestationer. Effekten av denna process mynnar ut i att läraren 

kan anpassa undervisningen så att eleverna kan utveckla nya kunskaper. Det gagnar 

alltså även läraren och dennes undervisningsmetoder som ett steg i att effektivisera 

undervisningen. Lpf 94 förespråkar också de mål som läraren ska sträva mot att elever 
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ska uppnå: ”Skolan skall 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 kursplanerna” (Utbildningsdepartementet, 2006: Lpf 94, sid 15 punkt 2.5).  

 

Betyg– ett resultat av bedömning 

I kapitlet ovan har bedömning definierats som en fortlöpande process där läraren tar 

notis om, och dokumenterar elevers utveckling och kunskapsnivå efter varje 

undervisningstillfälle. Detta då kallad den formativa bedömningen, avsedd att 

vidareutveckla eleven i en ständig dialog mellan elev och lärare. Studien fokuserar 

elevers upplevelser av lärarnas formativa bedömningar, men då den formativa 

bedömningen avser att samlas eller summeras för en slutgiltig bedömning av elevens 

kunskaper och färdigheter har jag valt att göra en definition av begreppet betyg, även 

kallad summativ bedömning i detta kapitel.  

 

Den summativa bedömningen är ett annat ord för betyg och är ett verktyg till att 

kontrollera elevens kunskaper (Lindström & Lindberg, 2006; Lundahl & Folke-

Fichtelius, 2010). Den fortlöpande formativa bedömningen sammanställs och 

utvärderas, alltså summeras, och resulterar sedan i ett betyg. Med andra ord summerar 

läraren elevens kunskaper och prestationer över tid. Skillnaden mellan betyg och 

bedömning är att betyg grundar sig på bedömning, medan en bedömning inte alls måste 

resultera i ett slutgiltigt betyg. Den summativa bedömningen sker vanligtvis vid läsårets 

eller terminens slut men också efter en avslutad kurs. Den formativa bedömningen ska 

då ha gagnat elevens utveckling i rätt riktning och därigenom bidragit till ett rättvist och 

förtjänat betyg. Lundahl & Folke-Fichtelius beskriver den summativa bedömningen som 

en bedömning av lärande. Vid betygsättning precis som vid bedömning, utgår läraren 

från en rad styrdokument, exempelvis kursplan och läroplan. Läraren fattar dock eget 

beslut om gällande betyg, vilket ska ge utryck för huruvida den enskilda eleven har 

uppnått de kunskapsmål som presenteras i kursplanen för respektive kurs. Kvalitén i 

kunskapsmålen definieras och kategoriseras som betygskriterier. I Lpf 94 beskrivs 

också på vilka grunder betygssättning skall ske (Utbildningsdepartementet, 2006). Då 

betygssättning är en myndighetsutövning betyder det enligt Lundahl & Folke Fichtelius 

(2010) att läraren både innehar rätten att ge en slutgiltig bedömning av elevens 

kunskaper, men också att det är lärarens skyldighet. Läraren står härmed i ett överläge 

med ofrivillig makt, med uppdrag att hantera och bemästra makten på ett professionellt 

sätt.  

 

Således är slutsatsen den att all löpande, så kallad formativ bedömning är ett underlag 

för ett slutgiltigt omdöme av elevens kunskaper, förmågor och prestationer. Den 

formativa bedömningen summeras till en summativ bedömning som är grunden för det 

betyg som sedan fastställs. Betyget fastställs efter att elevens kunskaper, förmågor och 

prestationer ställs i förhållande till de krav som kunskapsmålen ställer för 

betygskriterier i kursmålen.  I de fall där bedömning endast används som redskap för att 

kontrollera elevers kunskap har bedömningen ett summativt syfte, medan den 

bedömning som avser att främja lärande har ett formativt syfte.  All form av bedömning 

skall ske i samspelet mellan lärare och elev för att uppnå ett formativt syfte.  
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I nästkommande kapitel behandlas vad bedömningen avser att spegla i ett 

karaktärsämne. Vidare presenteras också vad en yrkesförberedande utbildning ska syfta 

till.  

 

Bedömning och lärande i ett yrkessammanhang 

Det yrkessammanhang som studien undersöker är ett praktiskt lärande i ett av 

programmets karaktärsämnen. Undervisningen är anpassad till att vara så verklig ett 

riktigt yrkessammanhang som möjligt, och bygger på tidigare kunskaper om metoder 

för tillagning, näringskunskap, ekonomi och livsmedelshygien. Eleverna går in i rollen 

som kockar och får under en dag genomföra en signifikant och karakteristisk 

arbetsuppgift inom restaurangverksamhet. Inom yrkesutbildningen är det enligt Hansson 

(2009) viktigt att eleverna får så mycket erfarenhet som möjligt genom att läraren 

skapar förutsättningar för goda inlärningssituationer. För att eleverna ska tillgodogöra 

sig en fullvärdig yrkesförberedande utbildning menar Hansson att läraren måste utgå 

från hela sin yrkeskompetens i undervisningen. Han beskriver att läraren genom sin 

erfarenhet i yrket har socialiserats in i en yrkeskultur, vilken innefattar förståelsen för 

normer och regler i yrket, medan lärarens yrkeskunskaper är det tekniskt kunnandet. För 

att kunna hantera ett yrkesområde menar Hansson att läraren måste använda hela sin 

yrkeskompetens och eleverna måste få erfarenhet av både yrkeskultur och 

yrkeskunskaper. De ska alltså inte bara lära sig hur man utför något i yrket utan också 

hur man ska vara när man utför något. Undervisningen ska ligga till grund för en 

förberedelse av yrkeskunnande i arbetslivet. Enligt Hansson visar undersökningar att 

yrkeslärare vill fungera som förebilder för eleverna, genom att förmedla hur man ska 

förhålla sig i arbetslivet för att fungera i yrkesrollen och tillsammans med andra. De vill 

också med sin erfarenhet och yrkeskompetens visa eleverna hur något ska utföras för att 

nå bästa resultat, vilket de visar genom demonstration av ett moment som eleverna 

sedan får efterhärma. Hansson menar att yrkeslärarna strävar efter att eleverna ska nå ett 

yrkeskunnande, och detta får de endast genom att utföra handlingar på ett specifikt sätt 

som signalerar ett yrkeskunnande. Lärarna konstruerar härigenom lärandesituationer 

som ger eleverna förutsättningar till att få ett yrkeskunnande.  

 

Utifrån beskrivningen av den karaktäristiska undervisningen i karaktärsämnen har jag 

valt att undersöka ett yrkessammanhang istället för ett karaktärsämne. Begreppet 

yrkessammanhang signalerar en mycket större komplexitet än begreppet karaktärsämne 

genom att sammanhanget och undervisningen är helt anpassad efter hur arbetslivet ser 

ut.  

 

Emanuelsson (2002) menar att karaktärsämneslärarna inom gymnasieskolans 

yrkesförberedande program allt oftare diskuterar vad som är yrkeskompetens hos en 

yrkeslärare och vilka minimikrav som ska ställas på elever inom de yrkesförberedande 

programmen. Vidare menar han att yrkeslärarna har sett en problematik i hur dessa krav 

ska formuleras för att ge stöd åt både kursmål, programmål och strävandemålen i Lpf 

94. Målen är inte helt förenliga med varandra utan måste tolkas och sammanställas på 

lokal nivå för att garantera att utbildningen fyller sitt syfte. Forskning visar enligt 

Emanuelsson (2002) att yrkeslärarna kopplar gränsen till måluppfyllelse vid elevens 

förutsättningar att fungera inom yrkesområdet. Pettersson (2010) påpekar vikten av att 
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bedöma det som är avsett att bedömas enligt kursmål och betygskriterier för att 

bedömningen ska få validitet. Emanuelsson (2002) menar också att riktlinjerna för 

formativ bedömning tvingar läraren att verkligen explicitera och reflektera över vilka 

krav som egentligen ställs i kursplaner och betygskriterier. Bedömning i formativ 

mening tar enligt Pettersson (2010) hänsyn till det innehåll som väljs ut vid olika 

lärtillfällen. Läraren måste ställa sig frågan vad som inte väljs ut och vad eleverna då 

inte lär sig. Det som inte lärs ut kan heller inte bedömas. Frågan är också enligt 

Pettersson vad läraren väljer att ge återkoppling på och hur sedan undervisningen 

påverkas av återkoppling och bedömning. För att sedan kunna beskriva elevens kunskap 

och kunskapsutvecklingen är det enligt Pettersson viktigt att på ett allsidigt sätt 

analysera hur eleven har arbetat och löst olika uppgifter vid skilda tillfällen. 
 

Tidigare forskning om bedömningens effekter för 
lärandet 
 

Följande kapitel behandlar olika aspekter av hur bedömning kan påverka effekten av 

lärandet. Genom att ta del av annan relevant forskning skapar jag mig en bild av hur 

andra ser på formativ bedömning och dess effekt av elevers lärande och utveckling. 

Forskningen kring elevers lärande är omfattande och jag har valt att referera några 

forskningsområden som ger en bra grund till att analysera resultatet, bland annat genom 

skolverkets forskningsrapporter och artikelserier (Carlgren, 2002; Johansson, 2002; 

Korp, 2011; Pettersson, 2002), Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) samt andra 

examenarbeten, avhandlingar, rapporter och litteratur.  

 

Carlgren (2002) påvisar fördelar med dagens betygssystem och bedömning. Hon menar 

att innehållet i elevernas lärande sätts i fokus när bedömningen används på det sätt den 

är avsedd att göra. Hon menar också att den formativa bedömningen ger eleverna insyn 

i på vilka grunder lärarna bedömer kunskaper. I Sveriges kommuner och landstings 

rapport (2011) framkommer att formativ bedömning i avseende av tydliga 

målbeskrivningar, återkoppling av prestationer och kommunikativ undervisning 

påverkar den positiva effekten av lärandet. Med detta menas fortlöpande, kommunikativ 

och framåtsyftande bedömning av elevens prestationer i relation till intentionerna för 

lärandet. Utifrån detta har jag valt att tematisera några beforskade faktorer som tros 

påverka effekten av lärandet vid formativ bedömning. Nedan fördjupas och 

sammanställs den tidigare forskningen av bedömningens effekt av lärandet under 

rubrikerna: Det fysiska mötet, Elevens självskattning och Levande kursmål. 
 
Det fysiska mötet 
Hur man bemöter en elev med kritik kan vara avgörande för den vidare utvecklingen. 

Att få höra att man inte duger eller presterar tillräckligt efter lärarens önskemål kan 

snarare få effekten av att eleven får sämre självkänsla och motivationen sänks. Pressen 

på eleven från läraren, skolan, hemmet och kamraterna kan vara hämmande för elevens 

utveckling. Å andra sidan kan kritik blandat med positiv feedback vara 

prestationshöjande på så vis att eleven får en vidare kämparanda. Hur man upplever en 
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formativ bedömning är alltså oerhört individuellt, vilket kan vara svårt för läraren att 

hantera. Pettersson (2010) menar att en bedömning som innebär att elevens kunskaper 

analyseras och används till att sträva mot vilka kvaliteter och kunskaper som ska 

utvecklas, gör att eleven vill, kan och vågar, medan en bedömning som i stort sett bara 

innebär negativ kritik av fel och brister kan resultera i att eleven inte vill, inte kan och 

inte vågar. 

 

I det fysiska mötet mellan elev och lärare visar Sveriges kommuner och landsting 

(2011) att den positiva relationen har stor betydelse för lärandet. Hur dialogen sker 

mellan lärare och elev tycks ändå vara det allra viktigaste när det gäller att uppnå positiv 

effekt av bedömning. Genom att sammanfatta några studiers resultat visar Lundahl & 

Folke-Fichtelius (2010) att den personliga kontakten, mötet, dialogen och närheten är 

betydelsefull då man diskuterar elevers utvecklingsnivå och utvecklingsmöjligheter. De 

har kommit fram till att dialogen måste ske i ett personligt samtal där både elev och 

lärare får utrymme att tala, samt att läraren och eleven tillsammans reflektera över 

elevens utveckling och kunskapsnivå.  
 

Samtalets karaktär bör då vara en viktig faktor för att kunna följa läroplanens riktlinjer. 

I samtalet kan osynliga kunskaper visa sig samtidigt som eleven själv måste reflektera 

över sin utbildningssituation. Samtalen ska inte vara en muntlig redovisning av ett 

omdöme utan en diskussion om utvecklingsmöjligheter. Att följa ett manus innantill där 

omdömet redan är gjort inbjuder sällan till annat än envägskommunikation, där läraren 

förmedlar och eleven är mottagare av information. Samtalen kan ske i olika 

sammanhang, både vid undervisningstillfällen och vid utvecklingssamtal, men då i 

enskildhet från andra elever om inte eleven önskar något annat. I dialogen konstaterar 

Lundahl & Folke-Fichtelius att man i första hand bör vägleda eleven att reflektera över 

den positiva utvecklingen som skett genom återkoppling, därefter kan man tillsammans 

diskutera vad som går att utveckla ytterligare. Att starta ett samtal med negativ 

omdömen, menar Lundahl & Folke- Fichtelius kan förstöra mer än det gör nytta.  

 

Lpf 94 anger att lärarens uppgift är att stärka en elevs självförtroende genom att utgå 

ifrån elevens starka sidor och förmågor, deras erfarenheter och egna tänkande. 

Läroplanen anger även att läraren ska stärka varje elevs självförtroende som en grund 

till att stärka förmågan och viljan att utvecklas (Utbildningsdepartementet, 2006). Ett 

samtal gällande bedömning och omdömen bör således påbörjas med positiva omdömen 

där redan fastställda kunskaper, förmågor och prestationer tydligt framkommer. 

Därefter menar Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) att man ska förklara vad som 

behöver utvecklas. Författarna menar att bedömning inte enbart handlar om att framföra 

positiv konstaterad fakta, utan är avsedd att användas som ett utvecklande redskap för 

ytterligare utveckling av individen.   

 

Elevens självskattning 
Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) anger riktlinjer avsedda för läraren i fråga om 

bedömning. Läraren ska stimulera elevens egen förmåga att värdera den egna 

kunskapen, men eleven ska framförallt stimuleras till att uppleva den egna kunskapen 

och den vidare utvecklingen som meningsfull.  Sveriges kommuner och landstings 



10 
 

(2011) och Pettersson (2010) pekar på att elevens förmåga till självskattning av sin 

kunskapsnivå är en av de viktigaste faktorerna för lärandet. Begreppet självskattning 

definieras med att elever har god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till 

målen i kursen. Nordström och Möller– Winkvist (2011) har i sin studie synliggjort 

återkopplingens karaktär i ett yrkesförberedande program. Resultatet visar att eleverna i 

de flesta fall får ta del av och delvis förklarat för sig kursens mål och betygskriterier. De 

får också återkoppling av lärarna, dock vid få tillfällen. Framförallt är det 

återkopplingens karaktär som problematiserar dess formativa betydelse. Lärarna 

använder ofta betygsrelaterade formuleringar som ”du har snart ett G” eller ”skriv bra 

på nästa prov så får du VG”. Eleverna skattar sig själva efter det betyg de blivit 

bedömda med, utan att det egentligen finns förutsättningar och underlag för att göra en 

summativ bedömning innan kursen är avslutad. Nordström och Möller– Winkvist menar 

också att eleverna känner sig dömda att enbart klara att nå en viss betygsnivå när läraren 

ger återkoppling i betygsform. Eleverna får sällan sådan återkoppling som hjälper dem 

att reflektera över sitt lärande och kunna se processens väg framåt i utvecklingen. 

Återkopplingen är dessutom ofta av negativ karaktär, vilket leder till att eleverna får 

dåligt självförtroende och motivation till att fortsätta utvecklas. Eleverna har inte god 

kännedom om sin kunskapsnivå i förhållande till målen när bedömningen förmedlas via 

betyg. Nordström och Möller- Winkvist menar att en rättvis självskattning är svår att 

genomföra utan lärarens formativa återkoppling och en kontinuerlig dialog. För att 

eleven ska kunna relatera sitt betyg till sin faktiska kunskap, krävs en dialog där mål och 

kvalitéer är synliga för eleven, först då kan eleven skatta sig själv.   

 

Levande kursmål  
Sveriges kommuner och landsting (2011) hänvisar till att lärarens tydlighet och förmåga 

att klargöra mål och kriterier för måluppfyllelse har stor effekt på lärandet. I lärarens 

tydlighet ingår också handledda övningar och en bedömning av elevens lärande i form 

av återkoppling. Förutsättningarna för att eleven ska kunna utveckla ett lärande genom 

denna återkoppling grundar sig på flera faktorer. En av faktorerna menar Lundahl & 

Folke-Fichtelius (2010) samt Lindström & Lindberg (2006)  är att eleven är väl 

införstådd i vad som signalerar kvalité i ett kunskapsmål, vad det är som kommer att 

bedömas. De anser att en icke införstådd elev har svårt att uppnå kvalité eftersom de 

inte kan förstå begreppet kvalité då de saknar erfarenhet att bedöma det. Deras 

beskrivning liknar den Pettersson (2010) gör, att det fodras en medvetenhet kring 

bedömningens frågor- vad, hur, vem och varför. Vidare menar Pettersson att läraren 

måste vara medveten om sina styrkor och svagheter vid bedömning. Bedömningen får 

den goda effekten om den sker gemensamt mellan elev och lärare.  
 

Tsagalidis (2008) har analyserat resultatet av elevers och lärares uppfattningar av vad 

kvalité innebär vid bedömning i karaktärsämnen på ett Hotell- och restaurangprogram. 

Resultatet visar att elevernas och lärarnas uppfattningar skiljer sig markant. Titeln på 

avhandlingen: ”Därför fick jag bara godkänt”, symboliserar problematiken kring 

konsekvenserna av skilda uppfattningar om kursmål och kvalité i måluppfyllelsen. 

Elevernas definition av kvalité stämmer inte överens med lärarnas definitioner och i 

kombinationen med bristande kommunikation kring mål och lärande bedöms eleverna 

under den egna självskattningen. Eleverna skattar sig vara förtjänta av ett visst betyg i 
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jämförelsen med sin uppfattning av kvalité, medan lärarna bedömt att de inte uppnått 

vad de uppfattar som kvalité. Dessutom visar hennes avhandling att lärarna kräver mer 

av eleverna än de nationella betygskriterierna anger, vilket innebär att eleverna måste 

kunna mer och andra saker för att nå måluppfyllelse. Måluppfyllelsen för betyget 

godkänt baseras då inte bara på kursens mål, utan på andra kvalitéer som läraren anser 

vara viktiga att ha i yrket. Tsagalidis särskiljer två områden av kunskaper som lärarna 

anser vara viktiga genom begreppen nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper. 

Nyckelkvalifikationer är planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, självständighet, 

samarbete, kommunikation, initiativkraft och kundkontakt. Det andra begreppet, 

specifika yrkeskunskaper är förståelse för yrkesområdet, metodkunskap, färdighet i att 

hantera arbetsredskap samt förmågan att se helheten i yrket. Nyckelkvalifikationerna 

värderas som viktigast av lärarna och är det som bedöms som kvalité i måluppfyllelsen. 

För att nå ett godkänt betyg i kursen måste eleverna behärska alla specifika 

yrkeskunskaper. Tsagalidis avhandling visade också att eleverna skulle behärska dessa 

specifika yrkeskunskaper utan handledning för att nå ett godkänt betyg. 

 

Förutsättningarna för en positiv effekt av bedömningen anser Lundahl och Folke-

Fichtelius (2010) vara lärarens profession i att kunna analysera och reflektera över ett 

ämnes kunskapsområde i förhållande till beskrivna kursmål och elevens existerande 

kunskaper, att se om dessa överensstämmer. Avgörande är då inte att enbart läraren 

själv är medveten om detta resultat, utan att läraren på ett professionellt sätt kan 

uttrycka detta för eleven på ett sådant sätt att denne förstår och upplever det som 

motivationshöjande (Lindström & Lindberg, 2006; Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). 

Tsagalidis (2008) har kommit fram till liknande slutsatser, vilka visar på nyttoaspekten 

av samsyn och kommunikation.  

 

Lundahl & Folke-Fichtelius (2010) menar också att eleven måste vara medveten om vad 

som kännetecknar ett väl genomfört arbete. Riktningen mot målet (kvalité) är precis 

som Tsagalidis (2008) hävdar, svår att avgöra om lärarens uppfattning om målet skiljer 

sig från elevens uppfattning. Jonsson & Eliasson (2009) påpekar att kommunikation av 

mål och betygskriterier med eleverna uteblir i undersökta karaktärsämnen, och resultatet 

av studien visar hur detta leder till att eleverna upplever att läraren förmedlar otydlighet 

i vad som bedöms. Tsagalidis slutsatser är de samma, och lärarna ställer dolda krav på 

eleverna vid bedömning som snarare grundar sig i lärarnas kompetens i yrket än i 

styrdokument för kursmål. Eleverna har dock stor tillit till lärarens kompetens i yrket de 

utbildar sig till. Här menar Lindström & Lindberg (2006) samt Lundahl & Folke-

Fichtelius (2010) att det öppna samtalet eller diskussionen mellan elev och lärare 

återigen är oerhört viktigt. Då också i den form av diskussion där alla elever kommer till 

tals, där de tillsammans får diskutera kring en frågeställning där inga givna svar finns. 

På så vis kan eleverna reda ut begreppet kvalité, då de genom att individuellt och 

tillsammans med andra kan värdera den kunskap de har och den de saknar för att uppnå 

kvalité. Detta förhållningssätt är också det som läroplanen Lpf 94 

(Utbildningsdepartementet, 2006) förespråkar och uppger riktlinjer för. Johansson 

(2002) menar emellertid att eleverna måste lära känna läroplanens och kursplanernas 

mål på djupet för att dessa ska kunna uppnås. Han menar att det är eleven själv, och inte 

läraren som ska sätta ord på vilket kunnande som krävs för att ett mål ska vara uppnått. 
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Läraren ska enbart ge handledning till eleverna. Han menar också att eleverna måste 

förstå vad det stoff som de arbetar med ska leda till, vad de ska lära sig vid varje 

arbetsmoment. 

 

Summering 
Detta kapitel kan sammanfattas med att bedömning kan ha både en hämmande effekt 

och en utvecklande effekt. Då den utvecklande effekten är målet med utbildningen kan 

vi konstatera att det finns flera faktorer som påverkar denna utgång. En av faktorerna är 

att läraren öppnar upp ett samtal om elevens lärande i positiv anda, för att sedan 

precisera i samråd med eleven vad som behöver utvecklas. Viktigt är att målens kvalité 

är tydlig för eleven och att både lärare och elev kan uttrycka vilka kunskaper som 

saknas i förhållande till målen.  Min tolkning är den att bedömningen endast uppfyller 

sitt syfte att utveckla lärandet, då både elev och lärare är medpassagerare på 

”bedömningståget”. Utveckling förutsätts av att alla involverade vet vad som ska 

utvecklas i förhållande till en gemensam förståelse av kvalité. Den utvecklande effekten 

av lärandet förutsätts också av att läraren använder bedömningsmetoderna så att eleven 

förstår vad som kan vidareutvecklas. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

 
Den teoretiska utgångspunkten för studien är den sociokulturella teorin om lärandet med 

utgångspunkt i att lärandet och framförallt utveckling sker i ett samspel mellan lärare 

och elev samt mellan elev och elev. Jag har valt denna teori eftersom formativ 

bedömning kan liknas vid det sociokulturella perspektivet på lärande. Lärarens 

kommunikation och handledning är avgörande för elevernas utveckling, dels för att 

läraren och eleven tillsammans kan reflektera över nuvarande kunskaper och vad som är 

nästa delmål att uppnå i kunskapsutvecklingen och dels för att läraren med sin 

erfarenhet och kunskap kan hjälpa eleven att bli bättre.  

 

Den sociokulturella teorin om lärandet förespråkar arbetsmetoder med samarbete och 

dialog (Kroksmark, 2011). Lev Vygotskij är grundare av teorin där tolkningen av hans 

perspektiv på maximal utveckling är förutsatt av social interaktion. Han menar enligt 

Kroksmark att det finns en ”proximal utvecklingszon” för varje individ som kan nås 

genom att läraren med sin erfarenhet kan stimulera eleven på så sätt att denne tar ett steg 

uppåt på utvecklingstrappan. Han menar att eleven själv inte kan ta detta steg uppåt med 

sitt eget tänkande utan behöver en knuff uppåt. Kroksmark tolkar Vygotskijs syn på 

lärarrollen som ett handledarskap, där han/hon ska fungera som ett stöd till eleven i sitt 

lärande.  

 

Med denna teori som utgångspunkt kan formativ bedömning ses som ett socialt 

fenomen. Då formativ bedömning ska fungera som ett redskap till utveckling är elevens 

utveckling förutsatt av att läraren kommunicerar med eleven och tvärt om. Elevens 

utgångspunkt, den faktiska kunskapen, måste kommuniceras på ett sådant sätt att båda 

parterna har samma definition av begreppet. Därefter kan en tvåvägskommunikation 

fungera när båda parterna har samma utgångspunkt med liktydig syn på 
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bedömningsgrunderna. Genom att se och förstå vad en elev redan kan, blir nästa steg på 

trappan tydligare och läraren tillsammans med eleven kan hitta en strategi för att ta sig 

upp på trappan. Den proximala utvecklingszonen kan enligt Kroksmark (2011) således 

vidgas genom att läraren använder sitt handledarskap i bemärkelsen av språk, 

kommunikation och stimulans. Det sociokulturella perspektivet på lärande avser alltså 

inte tankeöverföring eller kunskapsförmedlande former mellan läraren och eleven. 

Teorin ger snarare utryck för att kunskap konstrueras av eleven själv med hjälp av en 

mer erfaren persons stimulans. Det handlar om att hjälpa eleven i sitt tankearbete, eller 

att hjälpa eleven att själv ta steget upp på trappan. Carlgren (2010) har gjort en liknande 

parallell mellan formativ bedömning och den sociokulturella teorin om lärande i en 

proximal utvecklingszon. Hon menar att vår nutida syn på teorin ligger närmast till 

hands med komplexiteten av formativ bedömning. Den sociokulturella teorin innefattar 

många olika delar, men det är framförallt teorin om den proximala utvecklingszonen 

som är relevant för denna studie.  

 

Lindqvist (1999) och Kroksmark (2011) beskriver hur Vygotskij menar att eleven kan 

nå den proximala utvecklingszonen, också kallad den närmaste utvecklingszonen. I ett 

första led får eleven hjälp av en mer kapabel person, i vanliga fall läraren som redan har 

kunskapen som ska överföras till eleverna. Läraren ska då fungera som handledare och 

visa hur något kan utföras eller hur ett problem kan lösas. Handledaren ger då eleven en 

modell eller struktur för problemlösningen. I nästa led ska eleven på egen hand försöka 

lösa en uppgift med hjälp an den struktur som läraren gett. När eleven arbetar på egen 

hand startar utvecklingsprocessen. I ett tredje led sker en internalisering, eleven har fått 

en kulturell förståelse och kunskapen sjunker in och blir en del av elevens erfarenheter. 

Utvecklingsprocessen fortsätter när den nyvunna kunskapen kan användas för att lösa 

liknade problem i andra sammanhang. Detta kallar Vygotskij (Kroksmark, 2011) ett 

medierat lärande, eleven äger sitt eget lärande baserat på den erfarenhet den fått genom 

den egna problemlösningen. Lärarens tidigare handledarskap och strategier har överförts 

till eleven och bildat ny kunskap. Vad Vygotskij menar vara förhållandet mellan den 

faktiska utvecklingszonen och den potentiella, är just lärarens handledarskap, att hjälpa 

eleven att prestera inom ramen för sin förmåga. Enligt Kroksmark förkastade Vygotskij 

på så sätt bland annat Piagets teorier och metoder om att ställa barn inför helt nya 

situationer, problem och företeelser. Kroksmark menar att Vygotskij ansåg att läraren 

måste hjälpa eleven inom den utvecklingszon som eleven befinner sig i, det vill säga att 

undervisa eller handleda eleven på den nivå han/hon befinner sig i nuläget. Om läraren 

kommunicerar med eleven utanför dennes utvecklingszon, eller om läraren försöker 

stimulera eleven att nå en högre kunskapsnivå än vad han rimligen klarar inom sin 

utvecklingszon, riskerar eleven att undertryckas i sin utveckling. Lärandet kommer då 

snarare att hämmas och eleven lär sig istället ingenting. Jag anser att denna teori om den 

proximala utvecklingszonen är användbar och relevant för studien. Den kan hjälpa mig 

som forskare och läsaren att förstå hur effekten av lärandet påverkas av det som 

eleverna beskriver under intervjuerna. Teorin kan ge perspektiv på vilka konsekvenser 

den formativa bedömning som sker i ett yrkessammanhang får för elevernas individuella 

lärande.  
 

 



14 
 

Metodval  
 
Utifrån syfte och frågeställningar har jag valt en kvalitativ angreppsmetod och ansats för 

studien. I kvalitativa studier fokuseras framförallt medvetandet och upplevelsen hos 

människan, men också den mänskliga livsvärlden (Kvale & Brinkman, 2009) När jag 

bearbetat empirin i studien har jag utgått ifrån ett eget intresse att försöka förstå 

undersökningspersonernas perspektiv och upplevelser av att bli bedömda i ett 

yrkessammanhang. Jag har förutsatt att den verklighet som undersökningspersonerna 

beskriver, är den verkliga och relevanta för just dem, eftersom det är så de uppfattar 

verkligheten. Den sociokulturella teorin om den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 

1999; Kroksmark, 2011) har hjälpt mig att analysera resultatet av undersökningen. 
 

Patel och Davidson (2006) menar att frågeställningarna i studien avgör vilken metod 

som lämpar sig för den empiriska undersökningen. Som Kvale och Brinkmann (2009) 

rekommenderar har jag valt den kvalitativa metoden av den orsaken att jag vill 

undersöka hur människor uppfattar sin värld eller en företeelse. Metoden syftar enligt 

Patel och Davidson till att försöka förstå uppfattningar eller upplevelser, varpå jag ansåg 

att metoden lämpade sig för studiens utgångspunkt att undersöka sambandet mellan 

elevers upplevelser av lärarnas formativa bedömningar och effekten av lärandet i ett 

yrkessammanhang. I kvalitativ forskning menar Kvale och Brinkmann att det är 

författaren som med sin tolkning av empirin får sätta ord på, beskriva och förklara 

fenomenet för läsaren. Resultatet av elevernas upplevelser i förhållande till deras 

beskrivningar av eventuella konsekvenser för effekten av lärandet, har därför varit en 

tolkningsfråga och beskrivning av mig. Till skillnad från kvantitativ forskning, som 

bygger på statistiska bearbetningar av hur vanligt förekommande ett fenomen är, hur 

omfattande något tycks vara eller i vilken utsträckning något kan urskiljas, så menar 

Patel och Davidson att den kvalitativa metoden handlar om att tolka empirin, eller den 

verklighet som kan urskiljas ur det som undersöks. Den kvantitativa forskningsmetoden 

har valts bort då jag ansåg att den snarare hade syftat till att försöka generalisera 

sambanden mellan elevers upplevelser av formativ bedömning och effekten av lärandet 

till ett allmänt fenomen. Den kvalitativa forskningsmetoden har i denna studie istället 

kunnat ge en nära beskrivning av det unika i elevernas berättelser, men också speglat 

elevernas upplevelser på ett nyanserat sätt, då den syftar till att uppnå kvalitet i det som 

undersöks.  

 

En nackdel med kvalitativa studier menar Patel och Davidson (2006) är den 

tidskrävande processen, från att välja datainsamlingsmetod till att välja antal personer 

som ska delta i studien, samt att strukturera och bearbeta studiens kvalitativa data så att 

den kan presenteras med kvalité. Jag har ändå ansett att fördelarna övervägt nackdelarna 

då en kvalitativ metod har gett mig som forskare en större ”närhet” och ”inlevelse” till 

intervjupersonernas livsvärld. Genom samtal med elever har jag kunnat få en tydlig 

beskrivning av deras livsvärld och upplevelser av formativ bedömning. Kvale och 

Brinkmann (2009) tydliggör att författaren måste vara klar över vad ska undersökas, att 

det som är avsett att undersökas också är det som undersöks. Därför har det varit viktigt 

för mig att arbeta med noggrannhet, struktur och systematik under hela arbetets gång, 

för att det arbete som har lagts ner kunnat uppnå kvalitet, validitet och reliabilitet.  
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Empirisk data  
För att kunna besvara frågeställningar och syfte i en studie så görs ett val av instrument 

för att samla information. Vanligt förekommande instrument för insamling av data är 

observationer, intervjuer eller enkäter. Studiens syfte har besvarats med hjälp av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar den 

kvalitativa forskningsintervjun när författaren vill försöka förstå ett fenomen ur 

undersökningspersonens perspektiv, en halvstrukturerad metod som lämnar stort 

utrymme för intervjupersonen att tala och berätta. Intervjuaren är den som styr upp 

samtalet då det lämnar fokus från syftet. Syftet med denna studie har varit att undersöka 

sambandet mellan elevers upplevelser av lärarnas formativa bedömningar och effekten 

av lärandet i ett yrkessammanhang. Jag har därför valt att inte strukturera förutbestämda 

frågor eller frågemönster för att ge intervjupersonerna så stort utrymme som möjligt. 

Jag har närmast sett en fördel med att de fått tala och berätta utifrån sina egna förståelser 

och känslor då det gett nyanserad bild av deras upplevelser. Den halvstrukturerade 

forskningsintervjun har gett berättaren ett större utrymme att förklara och beskriva sina 

upplevelser, till skillnad från en strukturerad intervju som systematiseras med konkreta 

frågor i en specifik ordningsföljd. Mina intentioner har varit att försöka locka fram en 

historia genom att använda begreppet bedömning som tema för intervjuerna. 

Intervjuerna har iscensatts som ett vardagligt samtal mellan två personer, där både 

intervjuare och intervjupersonen har getts utrymme att tala. Intervjupersonerna har fått 

utgå ifrån att berätta om sina upplevda känslor av att bli observerad och bedömd av en 

lärare i ett praktiskt yrkessammanhang. Intervjupersonerna har sedan fått individuella 

följdfrågor anpassade till den enskildes berättelse. Följdfrågorna har därför varit 

ostrukturerade på så sätt att deras karaktär har anpassats till att hjälpa 

intervjupersonerna, att i sin egen berättelse kunna skapa struktur och flöde för att ge en 

tydlig och utvecklande bild av upplevelsen. Enligt Kvale och Brinkman är det viktigt i 

kvalitativ forskning att försöka erhålla en så exakt och nyanserad beskrivning som är 

möjligt för att utvinna kvalité i den kvalitativa intervjun. Därför har följdfrågorna ofta 

haft karaktären av ”berätta mer, det låter jätteintressant” eller ”hur kände du då?”. 

Däremot har jag haft en intervjuguide tillgänglig som stöd när samtalet klingat av eller 

lämnat fokus.  
 

Intervjuguiden har innehållit tre huvudteman som ställts i centrum av intervjun. 

Intervjun startades med att intervjupersonerna fick berätta om känslan av att bli 

observerade och bedömda av en lärare medan de arbetar praktiskt. De har sedan fått 

berätta om situationer i köket som på olika sätt påverkat elevernas motivation och 

självkänsla, i form av en ”bra dag” och en ”dålig dag”. De har också fått beskriva 

lärarens förhållningssätt i de unika situationerna och hur de själva påverkats av lärarens 

förhållningssätt (Se vidare bilaga 2 för en ingående beskrivning av intervjuguiden). 

Tillsammans har jag och intervjupersonerna försökt att strukturera berättelsen genom att 

jag ställt nya frågor som har utvecklat berättelsen ytterligare. För mig har det känts 

viktigt att intervjupersonen varit avslappnad och att de känt förtroende att berätta sina 

innersta tankar och upplevelser för mig. Det viktigaste har varit att intervjun fungerat 

som ett avslappnat samtal mellan två personer. Fördelen med denna form av intervju har 

varit att resultatet kunnat bli ytterst kvalitativt, men det har varit förutsatt av att jag som 

intervjuare varit väl påläst inom området. Jag har därutöver varit aktiv under intervjun 
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med relevanta följdfrågor så att inte berättelsen blivit alltför abstrakt, vilket kunnat 

försvåra analysarbetet och därigenom trovärdigheten. Patel och Davidson (2006) 

förespråkar pilotstudier för att pröva den teknik som är tänkt att användas; i detta fall 

har intervjuguiden prövats för att se om frågorna varit rätt ställda och om 

intervjupersonerna haft möjlighet att berätta om sin upplevelse på ett kvalitativt sätt. Jag 

har valt att göra en pilotintervju med en elev från en annan skola med samma 

yrkesförberedande inriktning som de tilltänkta intervjupersonerna för att försäkra mig 

om att intervjuguiden fungerade för undersökningsgruppen. 

 

Urval  
Studien har utförts på två gymnasieskolor i Västsverige med elever i årskurs 2 från 

Hotell- och restaurangprogrammet. Det är övervägande på en av skolorna som 

intervjuerna har genomförts, medan det på den andra skolan gjordes en pilotintervju. 

Urvalet av gymnasieskolor har gjorts som ett bekvämlighetsval då skolorna ligger i 

närområdet av mig och mitt arbete. Bekvämlighetsval kan enligt Patel och Davidsson 

(2006) definieras som ett icke slumpmässigt val, ett medvetet val som grundas på 

särskilda faktorer. Intervjupersonerna har valts ut slumpmässigt efter elevernas eget 

intresse att delta. Jag gick ut med en förfrågan inom klassen där eleverna fick visa sitt 

intresse. Fyra elever valde vid första förfrågningen att ställa upp, och ytterligare två 

elever efter de första genomförda intervjuerna. Intervjupersonen i pilotintervjun är ett 

bekvämlighetsurval eftersom jag har valt att intervjua en person från min hemort. 

 

Målet var att intervjua mellan fyra och åtta personer, beroende på hur kärnfull empiri 

som erhållits.  Patel och Davidson (2006) rekommenderar intervjuaren att fortsätta sitt 

intervjuarbete tills resultatomfattningen känns mättad och så omfattande att ett resultat 

kan presenteras i sin helhet. Antalet intervjupersoner är ett svårt val eftersom för få 

oftast ger studien ett fattigt resultat och för många blir alltför tidskrävande att analysera. 

Antalet intervjupersoner förblev fem stycken inklusive pilotintervjun som också använts 

i studien, således är sex intervjuer genomförda. Pilotintervjun har innehållit en 

nyanserad empiri med viktig fakta för studiens utgångspunkt. Dessutom har empirin 

visat sig stämma väl överens med övriga intervjuers empiri och har därför kunnat 

användas som fullgod empiri. Pilotintervjuns resultat i förhållande till övriga intervjuers 

resultat har kunnat visa på att sambandet mellan upplevelsen av lärarens formativa 

bedömning och effekten av lärandet har likheter oavsett gymnasieskola. Detta anser jag 

visar på likvärdigheten inom denna yrkesutbildning på två olika skolor, och 

intervjupersonen i pilotintervjun presenteras därför som en del av intervjuerna i 

resultatdelen. Valet av årskurs har baserats på nivån av erfarenheter kring bedömning i 

karaktärsämnen ur ett tidsperspektiv. I början av studien planerades att intervjua elever i 

årskurs 3 som har längst erfarenhet av bedömning i karaktärsämnen, men dessa elever 

var mitt uppe i sin APU-period (Arbetsplatsförlagd utbildning) så intervjuerna hade 

varit svåra att genomföra. Elever i årskurs 2 befann sig på skolan och hade lättare att 

avsätta tid för intervjun. Dessutom möjliggjordes då att intervjuerna kunde genomföras i 

samband med en praktisk lektion i ett karaktärsämne, där eleverna redan befann sig i det 

sammanhang som deras berättelser avsåg att spegla.  
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Genomförande 
Jag har i ett inledande skede av studiens process försökt tyda tidigare forskning som 

gjorts inom området bedömning. Styrdokument för gymnasieskolan har varit viktiga vid 

tolkning av den tidigare forskningen och har dessutom gett mig kunskap om bedömning 

och eventuella effekter av bedömning. Tre veckor innan de planerade intervjuerna har 

en pilotintervju gjorts, vilken indikerade på att intervjuguiden fungerade bra. Därför har 

jag valt att behålla den i sitt ursprung. I nästkommande fas har rektor på berörd skola 

fått information om studien och dess syfte i ett missivbrev. Efter ett godkännande från 

rektor och mentor för berörd klass har tider och plats för intervjuer bokats med berörd 

mentor. Vi har gemensamt tagit beslut om att intervjuerna kunnat genomföras i 

samband med avslutningen av lektionen i det karaktärsämne som undersöks i studien. 

Detta innebär det faktum att eleverna kunnat berätta utifrån sina egna upplevelser av det 

som hänt under dagen, eller vid ett tidigare undervisningstillfälle i liknade sammanhang. 

De har befunnit sig i det sammanhang där berättelserna utspelar sig.  Eleverna har blivit 

tillfrågade att genom ett inspelat samtal få berätta för mig om sin upplevelse av att bli 

bedömd i ett yrkessammanhang. Eleverna har dock inte blivit informerade om det 

exakta syftet, utan informerats om att samtalet berör deras upplevelser av bedömning i 

yrkessammanhanget. De har också innan intervjun fått muntlig information om vad 

deltagandet innebär och har därigenom delgett sitt samtycke till användningen av 

intervjun som empiri till studien.  Intervjuerna har pågått under tre veckor, två 

eftermiddagar i veckan. Intervjutiden har varierat mellan 20 minuter upptill 50 minuter. 

Intervjuerna har genomförts enskilt i lugn och ro, i ett mindre ledigt klassrum. För att 

avdramatisera situationen har eleverna erbjudits en kopp kaffe varpå vi startat samtalet 

med att småprata utan inspelning. Inspelningarna och frågorna kring huvudtemat i 

intervjuguiden har startats först när eleverna verkat avslappnade.  

 

När intervjuinspelningarna stängts av har intervjupersonerna fått ta del av samma 

missivbrev som tidigare tilldelats rektor och mentor. Intervjupersonerna har en vecka 

efter genomförd intervju fått möjlighet att läsa den transkriberade texten av intervjun för 

att kunna avbryta sin medverkan, men alla gav sitt godkännande på plats. Anledningen 

till att intervjupersonerna fått ta del av missivbrev och undersökningens exakta syfte 

först efter intervjun har varit för att avdramatisera hela deltagandet. Jag har sedan 

tidigare en lärare- elev relation till eleverna i och med min verksamhetsförlagda 

utbildning. Min förhoppning har varit att de lättare vågat berätta för mig utifrån ett 

inifrånperspektiv när jag i ett första stadie bara talat om att jag vill veta hur de upplever 

bedömningen i ett yrkessammanhang, som en del av kunskapen i min utbildning och ett 

bidrag till mitt examensarbete. De har däremot fått godkänna att samtalen spelats in före 

intervjun startat. 
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Bearbetning av empiri 
  

Bearbetning av intervjuernas empiriska material har startats genom en transkribering av 

det inspelade samtalet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör transkriberingen göras 

så gott som ordagrann för att empirin ska vara tillförlitlig. Vid transkriberingen har jag 

valt att utesluta ”fraser” som inte har med studiens syfte att göra eftersom 

intervjupersonerna gavs möjlighet att läsa det transkriberade materialet. Exempel på 

”fraser” kan vara ”hmm”, ”alltså”, ”eller du vet”. Sådana uttryck eller fraser hade gjort 

det transkriberade materialet oerhört omfattande och svåranalyserat. Kvale och 

Brinkman menar också att det kan upplevas besvärande av intervjupersonerna att läsa 

hur de uttrycker sig verbalt, medan fraserna också kan ha vara viktiga beskrivningar av 

känsloupplevelser eller attityder. Genom att jag valt bort att anteckna dessa fraser har 

det varit viktigt att analysera samtalet redan på ljudinspelningen så att fraserna inte haft 

en avgörande betydelse för det sammanhang som intervjupersonerna beskrivit. Jag har 

således gjort en noga övervägd transkribering. Kvale och Brinkmann påpekar också 

vikten av att analysera redan under intervjun. Jag har analyserat mitt i samtalen genom 

att jag prövat mina egna tolkningar uppemot intervjupersonen, genom att jag ställt 

frågor som ”har jag förstått dig rätt om…”,” menar du alltså att…”, ”betyder det att”.  

 

Pilotintervjun har visat att analysen börjar direkt efter att inspelningen avbrutits. 

Intervjupersonen har haft ett behov av att fortsätta samtalet trots att hon inte haft mer att 

berätta under intervjun. I samtalet utanför inspelningen har berättelsen kunnat nå sin 

kärna, där många viktiga detaljer synliggjorts. Samtalet har antecknats i punktform och 

noggrant följts upp för att se att jag uppfattat personen rätt. Jag har ansett att detta 

material utanför inspelningen behövts bearbetas direkt hemma i lugn och ro. Om jag vid 

ett senare tillfälle återgått till icke fullständiga anteckningar hade jag kunnat riskera 

studiens trovärdighet. Till detta faktum bör tilläggas att intervjupersonen har fått 

möjlighet att godkänna att samtalet utanför inspelningen kunnat användas i studien. 

Rektor för berörd elev har gett sitt samtycke till att materialet kunnat användas som en 

del i studien.  

 

Efter transkribering har arbetet med att analysera empirin startat. Resultaten har tolkats 

om och om i gen för att finna mönster, liknelser och skillnader, vilket Starrin och 

Svensson (1994) rekommenderar som utgångspunkt för analysen. I det transkriberade 

materialet menar Kvale och Brinkmann (2009) att det gäller att försöka förstå vad 

intervjupersonerna säger egentligen, eller vad de menar med vad de säger. Ett annat ord 

är vad de ger uttryck för. Intervjuaren ska sätta ord på intervjupersonernas berättelser. 

Jag har utgått ifrån vad det är som eleverna ger utryck för när de beskriver upplevelsen 

av lärarnas formativa bedömningar i förhållande till effekten av deras lärande.  
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Analys 
 

I kvalitativa studier är det enligt Kvale och Brinkman (2009) viktigt att beskriva 

resultatet av empirin så detaljerat och exakt som möjligt. Den analyserande delen ska 

ange vad som är konstant i intervjupersonernas berättelser. Detta kan man finna genom 

att tänka sig berättelsen i ett vidare perspektiv, där man argumenterar med sig själv för 

vidden av betydelsen. Det konstanta i berättelsen ska då vara tydligt oavsett ur vilket 

perspektiv, eller variation det framkommer (Kvale & Brinkman, 2009). Empirin måste 

därför presenteras på ett balanserat sätt mellan deskriptivt med nyanserade tolkningar 

och exakta beskrivningar. Jag har valt att utifrån första frågeställningen; ”Vilka 

upplevelser har eleverna av lärarnas formativa bedömningar i ett yrkessammanhang?” 

beskriva resultatet så återberättande som möjligt, med minimal egen tolkning. Jag har 

letat efter begrepp och betydelser av intervjupersonernas beskrivna upplevelser av 

bedömning genom meningskoncentrering, det vill säga genom att koncentrera långa 

meningar till korta, beskrivande formuleringar i punktform. Med färre ord blir endast 

den allra viktigaste innebörden synlig och texten blir lättare att hantera och överskåda. I 

den koncentrerade texten har tre huvudområden framkommit som ställts i centrum av 

intervjupersonernas berättelser: Lärarrollen, Yrkeskvalitéer och Återkoppling. 

 

Dessa kategorier sammanfattar de områden som benämns och har en betydande roll i 

när intervjupersonerna berättat om sina upplevelser av lärarnas formativa bedömningar. 

Dessa är studiens huvudkategorier. Med kategorierna som utgångspunkt för den 

fortsatta analysen så har jag valt att färgmarkera all löpande text för att fördela 

innebörder under respektive kategori. Flera delar i intervjupersonernas berättelser har 

återkommit i fler än en kategori, varpå texten markerats med flera färger. Återigen har 

meningskoncentrering använts som redskap; jag har gjort korta formuleringar av långa 

meningar under respektive kategori. Till slut har alla intervjupersonernas berättelser 

koncentrerats i punktform varpå varje kategori blivit överskådlig och hanterbar. 

Textmassan lästes om och om igen för att finna svar på studiens andra frågeställning: 

”Hur har elevernas upplevelser av bedömningen påverkat effekten av lärandet?”. För 

att besvara studiens andra fråga har en viss förförståelse och kunskap krävts, som jag 

tillägnat mig genom egen erfarenhet som lärarstudent och genom den tidigare 

forskningen som presenterats i studien. När jag sökt svaret på studiens andra fråga har 

jag utgått ifrån den sociokulturella teorin om den proximala utvecklingszonen. Jag har 

ställt mig frågan: –Vad i elevernas upplevelser av lärarnas formativa bedömningar är det 

som har påverkat effekten av lärandet utifrån deras proximala utvecklingszon? 

 

Begreppet proximal utvecklingszon har fungerat som redskap eftersom jag då kunnat 

analysera vad i berättelserna som tytt på att den potentiella utvecklingszonen varierat 

från elev till elev. Varje elev har haft sin unika upplevelse av lärarnas formativa 

bedömningar och har genom svaren på frågeområdena i intervjuguiden kunnat ge mig 

en bild av hur lärarrollen, yrkeskvalitéer och återkoppling har påverkat effekten av 

lärandet. Olika aspekter i dessa kategorier har kunnat utläsas påverkat elevernas 

proximala utvecklingszon. De aspekter som visat sig är studiens underkategorier: 

Lärarens förhållningssätt till eleverna, Yrkeskulturell förståelse och Kommunikation 

kring lärandet.  
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Trovärdighet 
 

Trovärdigheten i kvalitativ forskning baseras enligt Kvale och Brinkman (2009) på 

sanningsvärdet i studiens resultat. Vid kvantitativ forskning används ofta begreppen 

validitet och reliabilitet. Med validitet menas giltigheten, eller sanningen i ett resultat. I 

kvalitativa studier är det svårt att säkra sanningen, eftersom resultatet inte kan 

kontrolleras eller mätas på ett tillförlitligt sätt. Resultatet har sitt ursprung i forskarens 

tolkningar av utsagor, varpå sanningsvärdet i intervjupersonernas utsagor kan vara svåra 

att avgöra för forskaren. Resultatet måste då vara försvarbart och välgrundat för att 

forskningen ska vara trovärdig. Framförallt är det enligt Kvale och Brinkman viktigt att 

forskaren undersöker det som är för avsikt att undersökas. För att öka trovärdigheten av 

studien har jag valt att synliggöra hela arbetsprocessen i kapitlet metod. Trovärdigheten 

av studien har också stärkts av att jag vid intervjuerna försäkrat mig om att jag uppfattat 

intervjupersonernas berättelser i den mening de framställt den, genom att ifrågasätta min 

egen tolkning. Pilotintervjun har dessutom försäkrat mig om att undersökningsområdet 

är undersökningsbart och att frågorna är rätt ställda så att intervjupersonerna uppfattar 

dem på samma sätt. En kvalitativ studie kräver enligt Kvale och Brinkman kontinuerlig 

validering under hela arbetsprocessen. Viktigt är att intervjuerna har kvalité och att det 

som sägs i intervjuerna framkommer i resultatet. Transkribering av intervjuerna har 

därför skett med noggrannhet och är bokstavligt återgivna så när som på irrelevanta 

fraser. Mitt mål har varit att redogöra för den information som intervjupersonerna gett 

mig i den mån det är möjligt, genom att stärka resultatet med citat. Resultatet av elevers 

upplevelser av lärarnas formativa bedömningar i ett yrkessammanhang har presenterats 

med minimal tolkning, medan resultatet av hur upplevelsen påverkat effekten av 

lärandet är av högre tolkningsgrad. Jag anser att den första delen av resultatet höjer 

trovärdigheten och tillsammans med en djupanalys av andra delen i resultatet uppnås 

kvalité i studien. På den gymnasieskola där intervjuerna genomförts är jag känd för 

eleverna som lärarstudent. Detta skulle kunnat påverka studiens trovärdighet på så sätt 

att intervjupersonerna inte talat utifrån den faktiska upplevelsen. Jag anser dock att de 

inte varit i någon beroendeställning till mig eftersom jag inte var aktiv som lärarstudent 

i klassen vid aktuellt intervjutillfälle. Dessutom har eleverna inte informerats om 

studiens exakta syfte förrän efter samtalen, men då noggrant genom både skriftlig och 

muntlig information. 
 

Det andra begreppet som Kvale och Brinkman (2009) tar upp är reliabilitet. Reliabilitet 

innebär att undersökningen ska kunna utföras av någon annan under samma 

förhållanden, och resultatet ska bli detsamma. Reliabilitet i kvalitativa studier utgör ett 

dilemma eftersom resultatet i en studie beror på de enskilda intervjupersonernas svar. 

Resultatet kan därför inte generaliseras och appliceras på andra skolor eller liknande 

utbildningar. Resultatet är framförallt trovärdigt för den undersökta skolan och klassen, 

men kan generaliseras i den bemärkelsen att pilotintervjun indikerat på ekvivalenta 

upplevelser inom programmen på två olika skolor. 
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Forskningsetik 
 

Vetenskapsrådet (2010) har utgett etiska riktlinjer som reglerar arbetet vid forskning. 

Forskaren kan använda sig av föreskrifterna som stöd, men ansvar själv för att 

forskningen håller god kvalitet och att forskningen står upp mot huvudkraven vid 

humanistisk forskning. De fyra huvudkraven är: Informationskravet, yrkandet av att 

forskaren måste informera berörda undersökningspersoner om forskningens syfte. 

Konfidentialitetskravet, som betyder att forskaren säkerställer konfidentialitet av 

undersökningspersonernas personuppgifter genom att förvara intervjuutskrifter och 

namn så att inga obehöriga har tillgång till dem. Samtyckekravet, som innebär att 

forskaren informerar undersökningspersonerna om att de har rätt att samtycka eller 

avböja sin medverkan i forskningen, samt Nyttjandekravet som säkerställer att forskaren 

endast använder insamlade uppgifter i forskningsändamål. 

 

Jag har tagit del av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2010), och 

informerat rektorer, mentor på den ena skolan och intervjupersoner om studiens syfte 

och ändamål. Mentor för intervjupersonen i pilotintervjun har inte kontaktats eftersom 

intervjun genomförts på fritiden och klassundervisningen inte påverkats. I missivbrevet 

finns information om samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och nyttjande av 

intervjun. Eleverna har erbjudits att närsomhelst avbryta sin medverkan fram till dess att 

analysarbetet startat. Inga namn på intervjupersoner eller namn på skola nämns i 

studien. Inspelningar och anteckningar har förvarats oåtkomligt för andra för att ge 

intervjupersonerna konfidentialitet. 
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Resultat av elevers upplevelser av lärarnas 
formativa bedömningar 
 

Eleverna gav en samlad bild av hur ett karaktäristiskt undervisningstillfälle i ett 

yrkessammanhang kan se ut. Klasserna består vardera av 12 elever och en lärare. Bilaga 

2 sammanfattar elevernas beskrivning av ett arbetsflöde i ett tidsperspektiv under ett 

lektionstillfälle. Arbetsflödet kan variera från gång till gång men bilagan ger ändå en 

bild av hur undervisningen är upplagd i ett typiskt yrkessammanhang. Bilaga 3 

definierar de begrepp som använts i studiens resultat. 

 

Resultatet presenteras vidare i löpande text med utvalda citat för att stärka min tolkning 

av intervjuerna. Citaten är presenterade ordagrant efter vad intervjupersonerna berättat 

om sina upplevelser. I några citat har jag valt att göra enstaka förtydliganden för att 

underlätta förståelsen för läsaren. Dessa förtydliganden står inom [  ] och är således 

mina egna ord. Namnen på intervjupersonerna är fiktiva och intervjupersonerna 

kommer i resultatet att benämnas vid de fiktiva namnen eller som elever. 

 

Nedan presenteras ett kategoriserat schema över de kategorier som är synliga i resultatet 

av empirin. De fetstilta rubrikerna är huvudkategorier som sammanfattar 

intervjupersonernas upplevelser av lärarnas formativa bedömning i ett 

yrkessammanhang. De kursiva rubrikerna är underrubriker till huvudrubrikerna och 

symboliserar resultatet av hur elevernas upplevelser har påverkat effekten av lärandet. 

 

 

 

Lärarrollen 

 

Yrkeskvalitéer 
 

Återkoppling 

 

 

 

Lärarens 

förhållningssätt 

till eleverna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrkeskulturell 

förståelse 

 

 

 

 

   

  Kommunikation 

kring lärandet 

 

 

 

 

Pilarna mellan huvudkategorin yrkeskvalitéer och underkategorierna avser att 

symbolisera hur upplevelsen av förekommande yrkeskvalitéer har påverkar effekten av 

lärandet i mer än ett avseende. Intervjupersonernas upplevelser av förekommande 

yrkeskvalitéer i yrkessammanhanget har ett tydligt samband med alla tre 

underkategorierna. Resultatet presenteras därför genom en analys av kategorin 
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yrkeskvalitéer först för att sätta in läsaren i det komplexa yrkessammanhanget som 

intervjupersonerna beskriver.  

 

Yrkeskvalitéer 

I det praktiska arbetet i restaurangköket anser eleverna att de ganska snart blir 

socialiserade till yrkesmässiga kockar med goda yrkeskvalitéer. De beskriver hur de 

lever med känslan av att arbeta som kock och får ytterligare stimulans genom att 

situationen är så verklig som möjligt. Eleverna menar att lärarna ofta påpekar de saker 

som han/hon anser vara viktiga att kunna i yrket, som t.ex. att vara aktiv under 

lektionen, att inte stå sysslolös utan visa att de arbetar hela tiden och att skynda på och 

arbeta snabbt för att hinna få klart ett gemensamt resultat (maträtt) till gästen i tid. De 

anser att lärarna först och främst bedömer eleverna utifrån särskilda yrkeskvalitéer: 

Handlingskraft, arbetstempo, samarbetsförmåga, självständighet och ett gott presterat 

resultat. Dessa kvalitéer beskrivs av eleverna som grundläggande kriterier i yrket, och 

är även de kvalitéer som lärarna påpekar vara viktiga för eleverna. De uppger att de ofta 

får kritik när de inte klarar kravet på yrkeskvalitéerna, men elevernas förståelser av 

kritiken förklaras på så vis att dessa kvalitéer skulle vara mer självklara och 

grundläggande än andra kvalitéer när man arbetar i ett restaurangkök. Utan dessa 

kvalitéer är det svårt att klara yrkets krav. Genom sin arbetsplatsförlagda utbildning 

(APU) har eleverna skaffat sig erfarenheter av vad som utgör de viktigaste kvalitéerna, 

men de har också socialiserats in i yrkessammanhanget genom att lärarna både 

uppmuntrar och pressar eleverna att uppnå dessa kvalitéer.  

 

Eleverna har också en känsla av att de måste vara aktiva eller handlingskraftiga hela 

tiden, att inte stå stilla och se passiva ut. De beskriver hur att det är viktigt att arbeta 

effektivt, att alltid hitta saker att göra och att ta ansvar för att hjälpa andra elever om det 

finns tid över. Enligt eleverna kan en stillastående elev genast betraktas som lat eller 

oansvarig av läraren. Att vara handlingskraftig förknippar eleverna med självständighet, 

det visar att man kan arbeta utan handledning, att veta och förstå vad man ska göra. De 

är överens om att elever som kräver handledning omedelbart riskerar bedömas hårt av 

lärarna, vilket skulle resultera i ett lägre betyg. I de fall där handledning behövs, menar 

eleverna att de inte förstått eller lyssnat tillräckligt på genomgången av lektionen. De 

menar också att en aktiv elev har förstått yrket, att de kan tänka steget längre än just den 

tilldelade arbetsuppgiften, genom att förbereda för andra elever eller för sig själv till 

dagen efter, alternativt hjälpa de elever som inte kommer att hinna klart sitt resultat 

inom tidsramen. Några av dessa elever beskriver hur påfrestande känslan kan vara då de 

inte vet vad de ska göra för att inte vara passiva. Eleverna förklarar hur de anstränger 

sig för att se upptagna och aktiva ut när lärarna är i närheten, medan de kan slappna av 

och fokusera på arbetet så fort läraren försvunnit ur sikte.  

 

De intervjuade eleverna fick beskriva sin känsla av att vara observerade och bedömda 

när de arbetar. I samtalet funderade eleverna också över vad lärarna egentligen tittade på 

och värderade som viktigast vid bedömningen. Martin uttrycker att ”Uthålligheten är 

viktig! Att man inte sitter ner eller står och hänger, att man klarar att stå upp. Ska man 

arbeta som kock så måste man ju orka med en hel  dag”. Nils ger en beskrivning av 

hur aktivitet kommer till uttryck, ”Alltså man har ju ögonen öppna ifall lärarna tittar 
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bort, då kan man ju slappna av lite. Man måste ju göra någonting hela tiden, fast man 

inte har något att göra liksom”.  

 

Några elever upplever snarare lärarnas observerande bedömning som motiverande och 

nyttigt. De menar att det är oerhört lärorikt att någon som kan yrket tittar på hur de 

arbetar och därigenom kan hjälpa dem att bli bättre kockar, dessutom får det 

konsekvensen att eleverna blir mer ansvarsfulla över sitt eget lärande.  

  

Eleverna anser att det är av stor vikt att kunna arbeta snabbt och effektivt i samarbete 

med varandra. De menar att lärarna i hög grad bedömer om de gemensamt hinner 

slutföra sin uppgift inom uppsatta tidsramar i arbetsgruppen, vilket är viktigt i yrket och 

yrkessammanhanget där en nöjd gäst måste bli serverad sin maträtt inom en viss tid. Då 

de inte klarar att slutföra sin uppgift i tid, menar de att de heller inte klarar av sitt 

framtida yrke. Eftersom eleverna ska samarbeta med varandra så menar de att det 

förutsätter att alla klarar att arbeta i högt tempo för att inte hela gruppen ska falla på ett 

icke godtagbart resultat. Bedömningen av varandra blir automatiskt ganska hård, 

eftersom alla är måna om att resultatet ska bli bra. De beskriver hur de kritiserar 

varandra men samtidigt försöker handleda och hjälpa varandra för att nå ett gemensamt 

gott resultat. Kritiken är ofta ganska hård och de använder verbala uttryck som de menar 

är vanliga inom restaurangbranschen. Flera av eleverna beskriver hur även lärarna är 

hårda i sin kritik och att de ofta uttrycker sig nedvärderande till eleverna då de blir 

stressade och tiden är knapp tills dess att resultatet ska vara färdigställt. Några av dem 

upplever inte alls lärarnas hårda kritik som nedvärderande utan som en del i 

utbildningen, där de får möjlighet att socialiseras ytterligare i yrkessammanhanget. 

 
 Nils: När lärarna går omkring i klassrummet brukar de först och främst fråga hur vi 

 ligger till tidsmässigt, om det går bra och om vi har koll så vi hinner klart. Det är ju 

 viktigt att kunna samarbeta med klasskamraterna, men jag vet inte om det finns med i 

 betygskriterierna… vi har ju gäster, så allting måste ju vara klart! Sen kan man ju inte 

 jobba i ett kök med andra kockar om man inte kan samarbeta! 

 

 Martin: Om en gör fel blir ofta allt fel. Det hänger på att alla lyckas. Om en gör en sak så 

 ska det passa en annan sak [om någon skalar potatis och någon annan filear fisk som 

 tillsammans ska bilda en maträtt]. Om den inte gör det så blir allt fel… allt hänger på 

 samarbete. 

 

Eleverna känner stress av att arbeta under tidspress, men det gör också eleverna mer 

handlingskraftiga. De känner en stark press av att de redan innan undervisningstillfället 

måste kunna tillagningsmetoder, recept på anrättningen och ha förmågan att samarbeta 

för att hinna klart och prestera ett gott resultat. De menar att det finns svårigheter med 

att lära sig nya saker samtidigt som de ska fokusera på att arbeta i ett högt arbetstempo. 

Eftersom de upplever att lärarna bedömer handlingskraften och arbetstempo hårdare än 

lärandet som sker under arbetets gång, så inriktar de sig också på att nå målet (gott 

resultat) så snabbt som möjligt, utan att fundera över hur de kommer till ett resultat. 

Denna verkliga situation med verkliga gäster och en tydlig uppgift med att färdigställa 

ett resultat inom en viss tid, ger ändå eleverna en anledning till att vara 

handlingskraftiga. Samtidigt upplever de att det finns svårigheter med att lära sig nya 

saker när tiden är avgörande för resultatet. I ett lugnare tempo menar de att de kan få 



25 
 

pröva sig fram till lösningar av ett problem, de har också möjlighet att få misslyckas och 

tänka ut alternativa lösningar på problemet. I ett sådant lärandesammanhang, när 

undervisningstillfället inte är ”skarpt läge” kan eleverna ägna sig åt att öva extra mycket 

på de moment som känns osäkra. Yrkeskvalitéerna behöver då inte vara lika värdefulla i 

sammanhanget. En elev beskriver hur tidspress påverkar lärandet: 

 
 Lucas: Jag tror alla behöver träna på olika saker och det finns väl inte tillräckligt  med 

 resurser för det. Vi är ju tolv stycken [elever] och alla kan ju inte träna på det de vill, då 

 går det ju inte ihop liksom… Om man inte har gäster kan man ju öva mer på det man 

 behöver. Det jag behöver träna kanske inte gästen vill ha. Jag behöver träna just detta, 

 men det finns inte med på menyn. Om alla behöver träna på att göra desserter så måste ju 

 alla gäster bara äta dessert! 

 

 

I yrkessammanhanget där de arbetar i en öppen restaurang med servering av gäster är 

det ständigt ”skarpt läge” och de menar att det inte finns utrymme för misslyckanden. I 

det arbetssätt som sammanhanget kräver skulle ett misslyckande påverka resultatet för 

hela gruppen och en elevs misstag bestraffas kollektivt där bedömningen uteslutande 

drabbar varje enskild elev. Påverkningsgraden av elevernas upplevelser kring tidspress 

och oro för misslyckanden skiljer sig på så sätt att några menar att det påverkar 

självförtroendet i allra högsta grad. En av eleverna ger uttryck för panikkänsla och 

uppgivenhet: 

 
 Carola: Det blev totalt kaos! Vi hade ingen kommunikation mellan grupperna så vi fick 

 ut allting samtidigt [maträtterna], så det blev problem vid uppläggningen… alla var 

 skitsura på varandra! Då kändes det bara… Puh... Jag ville bara lägga mig ner och dö! 

 Men samtidigt lärde jag mig att det är viktigt att kommunicera mellan grupperna, 

 samarbeta och att planera väl. 
 

Eleven gav i samtalet kring situationen uttryck för hon känt en osäkerhet, uppgivenhet 

och låg självsäkerhet. I lärandesammanhanget fanns inte utrymme för någon vidare 

reflektion på grund av tidspressen, dessutom fanns känslan av uppgivenhet kvar även 

efter lektionen och eleverna var inte mottagliga för någon återkoppling av de kritiska 

aspekterna under lektionen. I situationen som beskrivs menar eleven att hela klassen 

visade brist på yrkeskvalitéer som arbetstempo och samarbete. Hon bedömde sig själv 

och sina kamrater som icke dugliga yrkeskockar.  

 

Summering 
I allra högsta grad upplever eleverna att lärarna värderar särskilda yrkeskvalitéer högst 

vid bedömning. Att vara handlingskraftig innebär enligt eleverna att lärarna observerar 

huruvida de tar egna initiativ i arbetet, att de arbetar effektivt och tar ansvar för 

uppgiften under lektionen, men också andra eventuella uppgifter som ligger utanför 

ramen för dagens uppgift. Som exempel kan detta vara att förbereda för andra elever till 

dagen efter eller att ha en god planering i sitt eget arbete så att flödet i arbetet fungerar. 

Att arbeta med tempo, eller att ha ett arbetstempo menar eleverna är en av de viktigaste 

sakerna att tänka på. Lärarna tittar på att eleverna arbetar snabbt och metodiskt. När en 

elev har arbetstempo syns det genom att han aldrig är stillastående eller inaktiv. I det 
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aktiva förhållningssättet visar eleven också att han har situationen under kontroll genom 

att hela tiden ha någonting att göra och att han har kontroll över tiden för arbetet.  

 

Att ha samarbetsförmåga definierar eleverna med förmågan att kommunicera med 

andra elever i arbetslaget, men också med elever i andra arbetslag. Som exempel ska 

eleven ha förmåga att se och bedöma om andra elever är i behov av hjälp eller stöttning 

för att gruppen gemensamt ska nå ett resultat. Samarbete definieras genom förmågan att 

i grupp kunna enas om ett arbetsflöde med särskilda metoder, där förmågan att ta 

ledning över gruppen och fördela arbetsuppgifter är viktiga färdigheter. De ska också 

kunna kommunicera hur de själva ligger till och hur andra ska bli bättre. Självständighet 

beskrivs som förmågan att ta egna initiativ samt att kunna arbeta utan någon hjälp från 

läraren. En självständig elev kan planera sin uppgift på egen hand från att organisera 

arbetet till att välja arbetsmetod, redskap, råvaror och tillagningsmetod. Dessutom kan 

denna elev hinna klart ett resultat inom uppsatta tidsramar och på ett kreativt sätt 

presentera sitt resultat. En elev som ställer frågor till läraren är inte självständig. 

 

Att prestera ett gott resultat betyder enligt eleverna att lärarna bedömer att maträtten är 

god, tilltalande, attraktiv, lagom stor, experimentell (att eleven vågat pröva sig fram 

med smaker, och kombinationer) och kreativt upplagd. Gästen är också delaktig i 

bedömningen av maträtten. En nöjd lärare och en nöjd gäst symboliserar ett gott 

resultat. 

 

Lärarrollen 

I flera av elevernas berättelser framkommer också vad som är karaktäristiskt i lärarnas 

förhållningssätt i ett yrkessammanhang, men också hur de kan förändras under 

lektionens gång. Eleverna gör i en jämförelse av lärarens förhållningssätt i 

yrkessammanhang med lärarnas förhållningssätt i andra lärandesammanhang stor 

skillnad på beteende, handledaregenskaper, handledning, kommunikation och agerande.  

I tidspressade situationer upplevs även lärarna stressade och målstyrda. Handledningen 

minskar och eleverna blir tvungna att arbeta på egen hand. De menar att detta beror på 

den stress som lärarna befinner sig i, att försöka hinna hjälpa alla elever samtidigt 

upplevs som omöjligt. Eleverna menar att lärarnas bedömning skiljer sig markant i ett 

yrkessammanhang mot andra lärandesammanhang. Framförallt bedömer lärarna 

självständighet, och den egna vägen till resultatet som viktigt i ett yrkessammanhang. 

Som tidigare nämnts definierar eleverna handledning och frågor som en bedömning av 

icke självständighet. Känslan av att inte våga ställa frågor till lärarna för rädslan att få 

lägre betyg gör att eleverna känner sig vilsna. De frågar hellre varandra än att fråga 

lärarna och använder varandra för handledning. Några av eleverna berättar också att de 

ofta får uppmaningar att inte ställa onödiga frågor. 
 

 Marina: Lärarna har sagt flera gånger att vi ska undvika att ställa för mycket frågor. 

 Framförallt självklara frågor… de brukar säga att en dum fråga får ett dumt svar… klart 

 man tänker sig för innan man frågar om man vill ha mer än G [godkänt]… Frågar man 

 för mycket kan man ju inte få mer än G. De kanske vill att man ska tänka till själv, och 

 oftast kommer man ju på det då liksom… 
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Således upplever eleverna att handledning och frågor är något man ska undvika om man 

strävar efter ett högre betyg i ett yrkessammanhang. Dessutom påpekar flera av eleverna 

att frågor till lärarna visar på bristen av uppmärksamhet och aktivitet vid instruktionen 

av uppgiften. Eleverna anser att lärarna bedömer att eleven ska kunna arbeta 

självständigt efter enkla instruktioner för att nå ett högre betyg. Under arbetets gång 

försöker eleverna klara sig så gott de kan på egen hand. De rådgör med varandra och 

prövar sig fram. Ibland lyckas de med resultatet och ibland går det snett och resultatet 

blir misslyckat. Ett misstag i yrkessammanhanget måste enligt eleverna justeras av 

lärarna som har kunskapen om arbetssättet. Framförallt saknas tid till att eleverna själva 

ska kunna försöka justera till sitt misstag, vilket skulle kunna leda till att gästen blir utan 

mat. Eleverna menar att tidsbristen utgör ett dilemma där relationen mellan lärarna och 

eleverna försämras. De är rädda för att störa lärarna med onödiga frågor eller 

handledning på vägen genom att de ser och förstår lärarnas stressade situation, men är 

samtidigt oroliga över att begå ett misstag som skulle äventyra hela arbetsgruppens 

resultat och bedömning.   

 

De upplever att lärarnas beteende förändras i en situation där eleverna arbetar i ett 

”skarpt läge” under tidspress. Lärarna går från att ha en trygg och säker handledarroll 

till att bli arbetsledare över ett arbetsteam, liknande det verkliga yrkessammanhanget 

med köksmästare och kockar. I denna förvandling uppkommer enligt eleverna en helt 

annan kommunikation, ett annat bemötande och ytterligare press på eleverna att 

bemästra yrkeskvalitéerna. Tonen förändras och förefaller vara mer kritisk och 

kränkande än positivt motiverande och stimulerande. De beskriver hur lärarna ibland 

använder hårda, kränkande ord, och hur lärarna påpekar att de måste lära sig att ta till 

sig hård kritik för att senare klara yrkeslivet. De ger uttryck för att lärarna vill 

socialisera eleverna till den verklighet som väntar i yrkeslivet. 

  
Ulrika: Det är väldigt mycket i köket, när man har gjort ett misstag, att det är väldigt mycket 

gapande och skrikande från lärarna på oss elever… Det är inte alls kul! Man blir liksom… jaha… 

jag går här för att lära mig men får bara en massa klagomål. Det känns inte alls kul att fortsätta 

jobba då, det sätter sig i hela gruppen. Har en gjort fel får alla ta skiten för det! Man blir inte alls 

motiverad för att laga mat, man bara står där och nej… då tycker man inte det är kul och går bara 

där ifrån… ofta kommer de [lärarna] med dumma saker som att det ändå kommer vara så i 

arbetslivet sen. Med tanke på att de beter sig så mot oss redan nu så gör det ju bara att vi blir rädda 

att ta steget ut i arbetslivet… 
 

Flera elever uppger att de känner en stark uppgivenhet av att inte förstå kritiken. 

Framförallt ges de ingen möjlighet att lära sig något av misslyckandet, då lärarna inte 

använder sig av konstruktiv kritik i syfte att utveckla eleverna. Tidspressen gör att 

lärarna inte uppfattas som pedagoger utan som köksmästare där eleverna blir lärlingar 

till köksmästaren. I allra högsta grad påverkar lärarnas förhållningssätt hur eleverna ser 

på bedömning och vad som bedöms. Elevernas syn på lärarnas bedömningsunderlag är i 

denna situation uteslutande förmågan att kunna samarbeta med andra, eftersom kritiken 

i ett misslyckande påverkar kollektivet.  
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Summering 
Eleverna upplever att lärarna har ett annat förhållningssätt vid undervisning i 

yrkessammanhang än i andra lärandesammanhang. De yrkeskvalitéer som tidigare 

definierats utgör lärarnas bedömningsunderlag och påverkar lärarnas sätt att bemöta och 

handleda eleverna. Framförallt är lärarna med sitt yrkeskunnande stressade och 

målinriktade under lektionen. Karaktären av handledarskapet förändras då i den 

bemärkelsen att lärarna övergår till att vara yrkesmän istället för pedagoger. Lärarnas 

målinriktning mot att eleverna ska prestera ett gott resultat till gäst gör att lärarna styr 

mer över elevernas arbete än att handleda dem i arbetet. Dessutom brister 

kommunikationen mellan lärare och elever och misstag kritiseras kränkande. Den 

enskilda bedömningen av varje elev bortfaller och hela gruppen kritiseras vid ett 

misslyckande. 

 

Återkoppling 

I ett yrkessammanhang är tidsbristen och stressen avgörande för mångas upplevelser av 

bedömningen. Flera av eleverna saknar kommunikation och enskilda samtal med 

lärarna. När eleverna beskriver vad som bedöms i ett yrkessammanhang beskrivs endast 

de yrkeskvalitéer som jag tidigare behandlat. Ingen av eleverna har nämnt att någon av 

kursens målbeskrivningar är direkt underlag för bedömningen. De ger snarare uttryck 

för att flera av kursens mål är grundläggande kunskaper som är avgörande för att 

överhuvudtaget kunna genomföra en uppgift i yrkessammanhanget. Kursmålen är alltså 

grundläggande kunskaper de måste ha innan de startar arbetet i restaurangen. 

Yrkeskvalitéer är det som övas och bedöms under lektionen. En av eleverna fick frågan 

vad han skulle lära sig under lektionen som han haft innan intervjun. Han ger i svaret 

uttryck för att kunskaper i kursmålens beskrivningar är grundläggande och inte underlag 

för bedömning vid undervisningstillfället. 

 
 Lucas: Vi skulle ju lära oss menyn. Att laga den maten på en viss tid, och att det  skulle 

 smaka gott så gästen blir nöjd. Idag var det musslor och så… vinkokta musslor tror jag. 

 Det var ju helt nytt för mig… skitjobbigt med nya saker när det är stressigt.  

 

Han fick frågan hur det hade kunnat kännas bättre, och svarade: 

 
 Det enda man kan göra är ju att läsa på hemma så man är förberedd och vet hur man ska 

 göra eller att direkt förstå de korta instruktioner man får av läraren när han går igenom 

 dagen. Det viktigaste är ju att visa läraren att man hinner göra en bra maträtt och att 

 resultatet blir bra. 
 

Kursmålen är inte tydliga för eleverna och de förlitar sig på lärarnas kompetens att 

bedöma vad som är viktigt att kunna i yrket. Trots att specifika yrkeskvalitéer beskrivs 

som viktiga är eleverna osäkra på om dessa ingår i kursmål och betygskriterier. De har 

ändå uppfattningen om att dessa yrkeskvalitéer måste vara viktigast vid både 

bedömning och för det egna lärandet i fråga om att klara av yrket. I kommunikationen 

mellan elever och lärare saknas återkoppling till kursmål och betygskriterier. I samtalen 

under intervjun blev flera av eleverna oroliga över om de egentligen uppfattat vad som 

bedöms eller inte. De påpekade vid flera tillfällen under samtalen att de saknade 

enskilda samtal med lärarna. Tiden i yrkessammanhanget är knapp och lärarresursen 
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begränsad. De menar att det är ytterst svårt för lärarna att avsätta enskild tid till eleverna 

för återkoppling och delmål. Vid den gemensamma reflektionen i slutet av lektionen 

menar de ändå att de får ett begrepp om vad de behöver träna mer och hur lärarna 

bedömt deras resultat av dagen. De saknar däremot en enskild återkoppling avsedd för 

just individen, och de har svårt att urskilja kritik och beröm när det kommuniceras till 

hela gruppen. De saknar förståelsen av vad de egentligen kan men framförallt vad de 

behöver träna mer. Den uteblivande återkopplingen gör att de inte vet hur de ska nå sina 

mål. Eleverna gav också uttryck för att inte vilja göra anspråk på lärarnas tid i det 

stressiga sammanhanget för att fråga hur de låg till kunskapsmässigt. De menar att de 

själva får försöka se vad de kan och vad de behöver träna mer på. I elevernas 

självuppfattning av sin kunskapsnivå jämfördes den faktiska kunskapen till största del 

med yrkeskvalitéer, men i något fall med enstaka kursmål. Tre av eleverna berättade att 

förutsättningen för extra träning av yrkeskunskaper hänvisades till fritiden och till 

arbete bredvid under helger eftersom varje undervisningstillfälle innehöll ett nytt viktigt 

innehåll. Dessa elever menade också att det var på arbetet som de verkligen lärde sig 

något.  

  

I de fall där lärarna ger beröm så fokuseras framförallt smak och utseende, vilka 

representerar ett gott resultat. Vid den gemensamma reflektionen i slutet av lektionen 

brukar lärarna däremot vara frikostiga med beröm. Eleverna upplever att tidspressen och 

stressen under lektionen gör att lärarna inte kan fokusera på allt som är bra, utan måste 

fokusera på det som går mindre bra för att resultatet ska bli bra och klart i tid. Detta 

leder till att eleverna får mer kritik än beröm medan de arbetar.  

 

Summering 

Eleverna påvisar stor osäkerhet över kursmål eftersom de inte är levande i 

undervisningen. De har ändå stort förtroende för att lärarna har kompetensen att leda 

undervisningen i riktningen så att alla elever når målen. Eleverna saknar enskilda samtal 

med lärarna där de kan få veta sitt nuläge och vad de behöver träna mer på. 

Återkopplingen sker vanligtvis kollektivt där resultatet är utgångspunkt för 

diskussionen. Eleverna anser sig dock själva vara bra på att uppskatta sin kunskapsnivå, 

och gör då en jämförelse med de yrkeskvalitéer som eftersträvas.  

 

Resultat av effekten av lärandet 

 

Följande kapitel redogör för sambandet mellan elevernas upplevelser av lärarnas 

formativa bedömningar i ett yrkessammanhang och effekten av lärandet. Vidare 

presenteras resultatdelen under tre kategorier: Lärarens förhållningssätt till eleverna, 

Yrkeskulturell förståelse och Kommunikation kring lärandet.  

 

Yrkeskulturell förståelse 
Att lära sig i ett yrkessammanhang påverkar effekten av lärandet i flera avseenden. 

Yrkessammanhanget och lärarna signalerar att eleverna måste ha en yrkeskulturell 

förståelse för att nå måluppfyllelse i kursen, att veta på vilket sätt de ska utföra något, 

eller hur de ska vara när de utför en arbetsuppgift för att passa in och klara av att arbeta 
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inom yrket. Lärarna signalerar att specifika yrkeskvalitéer är viktiga i yrket genom att 

under arbetets gång påpeka dessa för eleverna. Bedömningen av yrkeskvalitéer sker 

delvis formativt, då framförallt i två aspekter; genom att lärarna kommunicerar vad som 

bedöms både muntligt och via sitt kroppsspråk och genom att eleverna får viss 

återkoppling av läraren i syfte att hantera dessa yrkeskvalitéer. Eleverna får däremot 

ingen återkoppling till de kursmål som anges i kursplanen eller hur kvalité kan utläsas i 

varje målbeskrivning. Yrkeskvalitéerna ses också som en grund i yrket, det allra 

viktigaste för att klara arbetslivet. Eleverna skattar flera av dessa kvalitéer som en grund 

för måluppfyllelse, och goda yrkeskunskaper är signalement för den högre kvalitén i 

måluppfyllelsen. Således upplever eleverna att de ska kunna planera sitt arbete, arbeta 

självständigt i högt tempo och kunna prestera ett gott resultat i samarbete med andra för 

att nå måluppfyllelse i kursen. Har man sen goda yrkeskunskaper, att kunna hantera 

redskap, maskiner och livsmedel på ett yrkesmässigt sätt så når man en högre kvalité i 

måluppfyllelsen. Grundläggande yrkeskunskaper behöver eleverna skaffa sig på egen 

hand innan undervisningen. Yrkessammanhanget påverkar också huruvida eleverna kan 

utvecklas individuellt. Sammanhanget kräver ett visst flöde i arbetsuppgifter, t.ex. utgår 

varje undervisningstillfälle från en meny som ska passa gästen. Vid nästa 

undervisningstillfälle ska eleverna lära sig en ny meny som är anpassad efter gästen. 

Den individuella utvecklingen är svår att uppnå i en sådan situation precis som eleverna 

beskriver det. De har svårt att öva de moment som ligger närmast för vidare utveckling 

och ställs ibland inför arbetsuppgifter som ligger utanför deras förmåga att klara av. 

Tiden utgör också ett hinder för den individuella utvecklingen då alla elever måste 

arbeta i samma tempo för att resultatet ska kunna serveras till gästen. Eleverna menar att 

lärarna inte utgår ifrån att de har varierade förmågor att kunna arbeta och lära sig 

snabbt. Yrkessammanhanget kan således endast fungera som lärandesammanhang om 

lärarna utgår ifrån att eleverna har samma utgångspunkter och förutsättningar, samt att 

de behöver utveckla samma saker. 

 

Summering 
I detta undervisningssammanhang måste alla elever förstå de instruktioner som ges vid 

genomgången och omsätta dessa till ett arbetssätt, en tidsplanering och beredskap för 

variation av motsättningar, dessutom ska det ge eleverna en bild av hur resultatet ska se 

ut för att tillgodose lärarnas och gästens önskemål. De elever som inte förstår 

instruktionerna ber inte om hjälp och stöttning, varpå lärandet hämmas redan i första 

stadiet av arbetsgången. Under arbetet i köket frågar de varandra istället för lärarna, 

vilket kan resultera i direktiv som inte faller lärarna i smaken, och som i sin tur påverkar 

omdömet. Yrkessammanhanget ger inget utrymme för individuell träning på så sätt att 

de kan öva de moment de är i behov av. Samarbetsförmåga och självständighet blir 

förmågor som förutsätts för en måluppfyllelse i kursen, vilket inte är i linje med de 

betygskriterier som kursplanen anger. 
 

Lärarens förhållningssätt till eleverna 
Eleverna påpekar att lärarna har svårt att träda ur rollen som yrkesmän. Lärarrollens 

varierande karaktär gör eleverna förbryllade och de upplever inte lärarna som 

handledare. De gör skillnad på lärares förhållningssätt i ett yrkessammanhang och i 

andra sammanhang där lärarrollen har mer av en handledarfunktion. Tidsbristen är den 



31 
 

största orsaken till lärarnas förändrade förhållningssätt. Lärarna lägger all sin fokus på 

att eleverna ska prestera ett resultat och eleverna måste vara självständiga i sin 

lärandeprocess. När eleverna avskräcks ifrån att fråga och be om stöttning i arbetet sker 

en minimal utveckling. Den formativa bedömningens syfte att nå en proximal 

utvecklingszon saknar förutsättningar. Elevernas lärande är helt utelämnat till dem 

själva och de väljer att handleda varandra, vilket ändå kan ha en utvecklande effekt för 

lärandet. För de elever som ännu inte har nått måluppfyllelse i kursmålen är 

förutsättningarna minimala. När ingen ber om handledning kan enbart lärarna bedöma 

huruvida eleven är i behov av handledning eller inte, men elevens egen självskattning 

hämmas av den minimala handledning som sker.  

 

Lärarnas förhållningssätt och undervisningsmetoder förutsätter att alla elever har nått en 

måluppfyllelse och strävar efter en högre kvalité i målen. I situationen där lärarna agerar 

yrkesmän istället för pedagog läggs stor vikt vid samarbete mellan eleverna. Samarbetet 

är nödvändigt för att hela gruppen ska ta sig över mållinjen: att nå ett gemensamt 

resultat. Samarbete anges i kursens betygskriterier som en förmåga för en högre 

betygsnivå. Stort ansvar läggs på de elever som är starka, att ta ansvar för samarbete och 

att handleda de elever som är svagare. Lärarnas intentioner att stärka elevernas 

samarbetsförmåga får ändå den positiva effekten för lärandet av att de kommunicerar 

och hjälper varandra, men de elever som hjälper andra elever hamnar i en ytterligare 

tidsstress när de använder sin tid till att handleda. Dessutom medför ”det gemensamma 

resultatet” som knyter ihop säcken av lärandesammanhanget att eleverna inte ser sitt 

godkända resultat som tillräckligt bra, eftersom det gemensamma resultatet upplevs vara 

det som bedöms. Kommer inte alla elever över mållinjen så blir det konsekvenser för 

varje individ när resultatet är misslyckat. 

 

Lärarna skapar ett yrkessammanhang med intentionen att ge eleverna ett fullgott 

yrkeskunnande, men träder samtidigt ur rollen som lärare eller pedagog. Stressen över 

att alla ska nå det goda resultatet gör att eleverna får titta på medan lärarna ställer 

misslyckanden till rätta. Lärarnas yrkeskompetens reder ut situationen medan eleverna 

blir demonstrerade hur de ska bete sig och hur de ska utföra en handling på rätt sätt. 

Demonstrationen i sig kan ha en god effekt för lärandet, men elevernas känsla av 

oduglighet har i större utsträckning påverkat deras självkänsla och motivation. Lärarna 

förutsätter dessutom i situationen att eleverna har förmågan att utläsa vad i 

demonstrationen som är en viktig yrkeskvalité eller yrkeskunskap.  

 
Summering 
Lärarnas förhållningssätt är således en kritisk aspekt till att lärandet ska utvecklas 

positivt i framåtsträvande riktning. Eleverna upplever att lärarna ger uttryck för att 

genomgångens instruktioner ska utgöra tillräckligt underlag för att eleverna individuellt 

och i samarbete med andra kunna genomföra sin arbetsuppgift för en måluppfyllelse. 

Den förändrade karaktären i lärarrollen påverkar elevernas förtroende till lärarna 

samtidigt som lärarna ger uttryck för att de ska känna till och kunna verka inom den 

yrkeskultur som finns. Föreställningen om att frågor till lärarna påverkar betyget gynnar 

inte elevernas utveckling på så sätt att de inte kan vidga sin proximala utvecklingszon 

utan lärarnas stöttning. 
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Kommunikation kring lärandet 
Kommunikationen är enligt eleverna bristfällig i flera avseenden. För det första 

kommuniceras inte kursmålen i sin specifika betydelse. Snarare kommuniceras hur man 

ska vara när man utför sin arbetsuppgift. Vad arbetsuppgiften syftar till förutom att 

resultera i ett gott resultat är oklart för eleverna. För det andra utgör 

yrkessammanhanget enligt eleverna en problematik, där lärarna inte finns tillgängliga 

för samtal kring lärandet. Flera av eleverna saknar återkoppling och reflektion över sitt 

lärande. De kan själva skatta sig huruvida de når upp till förväntningarna av 

yrkeskvalitéer, men har svårt att bedöma sina yrkeskunskaper. Den kommunikation som 

sker är till största del av negativ karaktär och får den effekten att eleverna känner sig 

osäkra. I de fall där kommunikationen är av positiv karaktär får eleverna oftast ta del av 

den i hel grupp. Tillsammans med lärarna reflekterar eleverna över dagen, vad som gick 

bra och vad som gick mindre bra. Den enskilda elevens utveckling och definitionen av 

vad som gick bra framgår inte. Eleverna är också osäkra om de har samma uppfattning 

som lärarna om vad som bedöms. De tar för givet att det är yrkeskvalitéer som bedöms 

eftersom det är dessa som lärarna förmedlar i sin kommunikation. Under lektionen får 

eleverna återkoppling och feedback av lärarna, men då framförallt att de ligger bra till 

tidsmässigt och att de behöver samarbeta mer. Lärarna kommunicerar också att eleverna 

ska arbeta självständigt utan att ställa frågor vilket resulterar i att lärandet hämmas. 

 

Summering 
Den bristande kommunikationen kring vad som bedöms av lärarna är således en kritisk 

aspekt för lärandet. Målen för kursen är inte tydliga, medan särskilda yrkeskvalitéer 

upplevs vara uteslutande underlag för bedömning. Den tvetydiga uppfattningen leder till 

att eleverna enbart är medvetna om sitt lärande av yrkeskulturen som sådan. Genom att 

nå måluppfyllelse för förekommande yrkeskvalitéer riskerar dessutom eleverna att ha 

den uppfattningen att de når kriterierna för väl godkänt, medan verkligheten är den att 

de kanske inte alls når måluppfyllelse på grund av bristande yrkeskunskaper. 

 

Lärande sett utifrån den proximala utvecklingszonen 

Den potentiella utvecklingsnivån nås inte i det beskrivna yrkessammanhanget där 

undervisningen sker, dels för att eleverna inte får den stöttning och handledning de är i 

behov av och dels för att lärandet sker utanför elevernas förmåga att klara 

arbetsuppgifterna på egen hand. Den problemlösningshjälp och modell eller struktur 

som enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999; Kroksmark, 2011) behövs för att i nästa steg 

kunna utföra något på egen hand saknas. Eleverna måste på egen hand efter enkla 

muntliga instruktioner kunna genomföra sin arbetsuppgift, dock i samarbete med andra 

elever. Den handledning som eleverna ger varandra är inte att jämföra med den som 

lärarna kunnat ge eleverna då läraren är den erfarne, den som kan yrkesutförandet. Det 

lärande som sker av elevernas beskrivningar är snarare att jämföra med Piagets modell 

om att utsätta elever för nya företeelser och problem. Enligt den sociokulturella teorin 

om lärandet (Lindqvist, 1999; Kroksmark, 2011) är därför ingen potentiell utveckling 

möjlig i större grad. Lärarna har dessutom inte kunnat utläsa och förmedla elevernas 

faktiska utvecklingsnivå på ett sådant sätt att de förstår.  
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Diskussion av studiens resultat 
 

I följande kapitel diskuteras dels hur resultatet av studien förhåller sig till litteraturen 

och den tidigare forskning som gjorts men också utifrån egna erfarenheter som 

lärarstudent på två yrkesförberedande program av samma karaktär. I följande diskussion 

utgår jag ifrån att det eleverna upplever är det som är ytters verkligt för dem. Det lärarna 

förmedlar är det som påverkar elevernas verklighet av förekommande bedömning.  

 

Motsättningen mellan kunskap i arbetslivet och programmets 
kursmål 
I likhet med Hanssons (2009) och Emanuelssons (2002) beskrivning så visar studien att 

den formativa bedömningen i ett yrkessammanhang utgår ifrån lärarnas erfarenheter av 

vad som är viktig kunskap i ett yrke. Lärarnas kompetens utgör grunden för de kvalitéer 

som eleven ska uppnå. Problematiken uppstår när lärarna inte förmår att koppla dessa 

yrkeskvalitéer till de kursmål som anges i den lokala kursplanen, precis som 

Emanuelsson uppger. Programmål för yrkesutbildningen anger att utbildningen ska 

formas så att eleven kan arbeta både självständigt och i grupp, samt bidra till ökad 

planeringsförmåga i arbetet (Skolverket, 1999). Kursmålen anger snarare dessa kvalitéer 

för en högre kvalité i måluppfyllelsen (Skolverket, 2000). Att knyta samman 

programmålens definition med lokala kursmål är således upp till varje skola att hantera 

(Utbildningsdepartementet, 2006). På den lokala nivån krävs ett exaktare arbete av 

lärare och rektorer att förenliga beskrivningarna av målen i kursplaner och programmål 

och definiera vad de innebär, och hur de ska uppnås. Om lärarna gör egna tolkningar av 

vad som ska bedömas efter den egna erfarenheten av vad som är viktiga kunskaper i 

arbetslivet, påverkas elevernas lärande negativt. Lärarna förmedlar vad som bedöms 

men knyter inte an detta till kursmålen varpå eleverna är omedvetna om kursmålen, 

vilket också Tsagalidis (2008), Nordström och Möller– Winkvist (2011) och Jonsson & 

Eliasson (2009) kunnat konstatera.  
 

Det kan också diskuteras vilka konsekvenserna blir för varje elev, när eleverna 

följaktligen uppfattar att vissa kvalitéer bedöms utan att veta vad läraren egentligen 

förhåller sig till vid bedömningen. Lundahl och Folke – Fichtelius (2010) samt 

Lindström och Lindberg (2006) menar att samspelet mellan elev och lärare ska leda till 

tydlighet av utvecklingsprocessen, tillika Vygotskij (Kroksmark, 2011) som pekar på 

vikten av en öppen dialog kring lärandet och utvecklingen. Carlgren (2002) menar att 

formativ bedömning ger eleven insyn i vilket underlag som används vid bedömning. 

 

Föreliggande studie visar att eleverna är medvetna om att yrkeskvalitéer bedöms genom 

den formativa bedömning som ges av lärarna. Om vi följaktligen förutsäger att lärarna 

förmedlar att tempo, samarbete och självständighet är viktiga kvalitéer, medan det 

egentligen är kursmålen som lärarna utgår ifrån vid bedömningen. Detta får allvarliga 

konsekvenser för eleverna som försöker utveckla kvalitéer som är minimalt värderade 

vid bedömning av måluppfyllelse. Om vi istället förutsäger att lärarna i högre grad 

bedömer yrkeskvalitéer vid bedömningen så följs inte de riktlinjer som ges i 

kursplanerna, men lärarna försöker ändå på bästa sätt knyta samman kursmål och 
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programmål. Lärarnas intentioner är emellertid inte uppenbara för eleverna. Framförallt 

måste förhållandet mellan måluppfyllelse och kvalité i måluppfyllelse bli tydligare för 

både lärare och elever, om utvecklingen ska nå den proximala zonen. Den bristande 

kommunikationen och återkopplingen bidrar till att eleverna inte vet vad de måste 

kunna för en måluppfyllelse. Precis som Tsagalidis (2008) kommit fram till så ställer 

lärarna också högre krav än vad kursmålen kräver av eleven, vilket kan få 

konsekvenserna att eleverna får ett lägre betyg än vad de egentligen förtjänar.  
 

Jag anser att programmål och kursplaner för yrkesutbildning måste ses över och 

förtydligas för att ge en tydlig beskrivning av vad lärarna ska förhålla sig till vid 

bedömning, det ger också en likvärdighet mellan lärarna när de bedömer. De riktlinjer 

som läroplanen och programmål anger är allt för tolkningsbara och leder till att lärarna 

gör sina egna val. Pettersson (2010) påpekar att bedömning endast får validitet då 

läraren bedömer det som är avsett att bedömas. Jag menar att resultatet visar på brister i 

validiteten av den bedömning som eleverna upplever. Situationen för yrkeslärare har 

visat sig problematisk när det gäller förhållandet mellan kunskapsbeskrivningen i 

kursmål och erfarenheten av vad som verkligen är kunskap i ett yrkessammanhang i 

arbetslivet. Hansson (2009) menar att en fullgod yrkesutbildning måste utgå ifrån hela 

yrkeslärarens kompetens i yrket, vilket utgörs av både ett tekniskt yrkeskunnande av 

yrkeskunskaper och en erfarenhet av yrkeskulturens yrkeskvalitéer. Jag skulle då vilja 

påstå att kursmålen inte är fullt ut anpassade till att fungera som fullgoda kunskaper för 

lärande till ett yrkeskunnande. Begreppet yrkeskunnande behöver definieras och 

integreras tydligare i kursplaner för att utbildningen ska kunna säkra att syftet uppnås. 

Uppenbarligen saknar målbeskrivningarna definitioner av ett yrkeskunnande, och 

lärarna bedömer fler kunskaper än målen anger. Om nu yrkeslärarna ska väga in 

yrkeskvalitéer i utbildningen kanske dessa borde bedömas isolerat från 

yrkeskunskaperna, för att vid den summativa bedömningen kopplas samman. Å andra 

sidan utgörs ju idag betygens högre kriterier utav yrkeskvalitéer som att arbeta 

självständigt och att samarbeta med andra. Yrkeslärare verkar dock ha svårigheter att 

både för sig själva och för eleverna synliggöra skillnaden mellan måluppfyllelse och 

kvalité i måluppfyllelse, vilket enligt Tsagalidis (2009), Nordström och Möller- 

Winkvist (2011) samt Jonsson och Eliasson (2009) förekommer inom fler 

yrkesutbildningar. Lundahl och Folke- Fichtelius (2010) menar att elever som endast är 

mottagare av omdömet via läraren har svårare att nå utveckling. Hur ska då lärarna 

kunna förtydliga vilka kunskaper som bedöms och vad som utgör kvalité i kunskapen? 
 

Kanske borde lärarna i de yrkesförberedande programmen utgå från två skilda underlag 

vid bedömning, ett underlag med de fastställda kriterier för grundläggande 

yrkeskunskaper som finns idag och ett underlag med nationellt utvärderade 

yrkeskvalitéer som krävs för att kunna verka inom yrket. Det skulle innebära att 

hantverket och det tekniska kunnandet bedömdes åtskilt från samarbetsförmåga, 

självständighet och arbetstempo. Kanske kunde det resultera i en ökad tydlighet både 

för lärare och för elever, att veta vad det är som bedöms och ska bedömas samt i vilka 

sammanhang det bedöms. Jag anser att det skulle underlätta för eleverna med avseendet 

att det blir tydligare vad de ska förhålla sig till vid varje undervisningssammanhang, 

med vilken kvalité de ska uppnå målen och hur de kan bli bättre. Korp (2011), 
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Lindström och Lindberg (2006) samt Lundahl och Folke- Fichtelius (2010) påpekar 

vikten av att eleverna måste veta vad som signalerar kvalité i kunskap. Lpf 94 anger att 

skolan ska sträva mot att varje elev tar ansvar för och kan bedöma sina studieresultat 

och sin utveckling (Utbildningsdepartementet, 2006). De två underlagen kan användas 

för den enskilda elevens självskattning och den egna bedömningen av studieresultatet, 

där eleverna själva noterar efter varje undervisningstillfälle hur de upplever att det gått, 

vilka kvalitéer de uppnått, vilka kunskaper de saknade och vad de behöver träna 

ytterligare på. Om Sveriges kommuner och landstings (2011) och Petterssons (2010) 

slutsatser stämmer att elevens egen självskattning påverkar lärandet positivt, borde det 

vara minst lika viktigt att eleverna själva kan reflektera över det lärande som skett vid 

ett undervisningstillfälle. De två skilda underlagen kan också ge en större tydlighet för 

lärarna vid den summativa bedömningen, där helheten av elevens kunnande ska 

utvärderas och slutgiltigt bedömas. Underlagen kan då ställas i förhållande till varandra, 

där det ena visar elevens yrkeskunskaper och det andra visar elevens yrkeskvalitéer 

kopplande till yrkeskunskaperna.  
 
Drivkraften till att utbilda duktiga kockar påverkar det 
individuella lärandet 
För att återigen utgå från den sociokulturella teorin om lärandet där Vygotskij hänvisar 

till att eleverna har en proximal utvecklingszon (Lindqvist, 1999; Kroksmark, 2011), så 

möjliggör inte yrkessammanhanget ett lärande utifrån individuella förutsättningar i 

någon större utsträckning. Elevernas beskrivningar av deras upplevelser av lärarnas 

formativa bedömningar i ett yrkessammanhang kan i allra hösta grad stärka denna 

utläggning. Det lärarna formativt förmedlar att de bedömer får konsekvenser för hur de 

undervisar. Pettersson (2010) anger att undervisning och lärostoff är kopplade till det 

som bedöms. Lärarna har medvetet ett visst förhållningssätt och särskilda 

undervisningsmetoder som tar hänsyn till bedömningen. Eleverna har känslan av att de 

är tvungen att arbeta utan handledning, helt och hållet självständigt, vilket påverkar det 

individuella lärandet genom att eleverna missar förutsättningar till full utveckling. Den 

proximala utvecklingszonen nås enligt Lindqvist (1999) och Kroksmark (2011) genom 

att läraren stöttar eleven i sitt lärande på olika sätt, genom kommunikation och 

stimulans. Min förklaring är att det troligen förekommer ett stort missförstånd mellan 

lärare och elever eller så ställer lärarna orimliga krav på eleverna gentemot de kursmål 

som ska uppfyllas genom yrkessammanhangets undervisning. Lärarnas intentioner att 

förbereda eleverna så väl de bara kan inför yrkeslivet, påverkar elevernas totala 

utveckling. De elever som är starka och har en god kvalité i måluppfyllelsen gynnas och 

motiveras av lärarnas förhållningssätt då strävan efter att nå goda yrkeskvalitéer blir en 

utmaning, men de elever som är i behov av stöttning och handledning erbjuds inte den 

hjälp de har rätt till enligt läroplanen för gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 

2006).  

 

Vad är det då i det specifika yrkessammanhanget som gör att eleverna upplever att det 

enbart är yrkeskvalitéer som bedöms medan det i andra lärandesammanhang upplevs 

vara yrkeskunskaper som bedöms? Resultatet visar att eleverna inte upplever att de har 

möjlighet till att träna de moment de är i behov av, då yrkessammanhanget kräver att 
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undervisningen anpassas efter gästens behov. Det visar sig också vara svårt att göra 

omprövningar av moment som misslyckas eftersom tiden är knapp. Min tolkning är att 

det specifika yrkessammanhanget kräver att eleverna kan hantera alla yrkeskunskaper 

för att undervisningen ska uppnå vad den syftar till, att ge eleven möjlighet att se 

helheten av arbetsflödet i ett restaurangkök till dess mål då gästen serveras maten. I 

andra lärandesammanhang får eleverna möjlighet att träna själva hantverket och det 

tekniska kunnandet som gör att de kan tillaga mat: tillagningsmetoder, 

livsmedelshantering och redskapshantering. Kroksmark (2011) pekar på vikten av att 

lärandet måste ske inom den utvecklingszon som eleven befinner sig i för att eleven ska 

nå en högre kunskapsnivå. Problematiken i det yrkessammanhang som eleverna 

beskriver tolkar jag uppstå genom att eleverna inte har tidigare erfarenheter av och 

färdigheter i alla moment som utförs i ett yrkessammanhang. Å andra sidan har lärarna 

säkerligen som ändamål att eleverna skall få färdigheter i dessa yrkeskunskaper i 

yrkessammanhanget. Resultatet visar att den effekten inte är uppnådd till fullo. Enligt 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 1999; Kroksmark, 

2011) har lärandesammanhanget riskerat att hämma flera av elevernas utveckling. 

Framförallt saknas den viktiga medvetenheten som Carlgren (2002), Korp (2011), 

Lindström & Lindberg (2006), Lundahl & Folke- Fichtelius (2010) likväl Pettersson 

(2002) anser vara viktig för att lärande ska ske. I detta fall handlar det om att 

yrkeskunskaperna utgör en del av lärarnas bedömningsunderlag. 

 

Förutsäg att eleverna haft möjlighet att öva sina färdigheter innan de beprövar sina 

kunskaper i ett yrkessammanhang, om kursen varit förlagd i två skilda sammanhang. 

Hur hade detta kunnat påverka elevernas lärande? Av egen erfarenhet anser jag att fler 

elever haft större möjlighet till utveckling och individuellt lärande. Om de moment som 

ska komma att utföras i ett yrkessammanhang fått prövats, omarbetats och utvärderats i 

ett lärandesammanhang med full handledning, med demonstration och reflektion kanske 

eleverna haft större möjlighet att lära sig individuellt. Jag anser att eleverna också hade 

haft större möjlighet till lärande av yrkeskvalitéer om de haft goda färdigheter i 

momenten som ska utföras under tidspress. Jag kopplar denna egna teori till Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen (Lindqvist, 1999; Kroksmark, 2011), att göra 

utvecklingen möjlig genom att möta eleven i sin befintliga utvecklingszon.  

 

Motsättningar i yrkespedagogiken 
Resultatet visar att den yrkespedagogik som lärarna använder sig av i ett 

yrkessammanhang har påverkat elevernas lärande, då framförallt hur läraren förmedlar 

viktiga kunskaper. Lärarnas erfarenheter av yrket påverkar beteende och sättet att 

kommunicera med sina elever. Lärarna involverar eleverna i den yrkeskultur som yrket 

karaktäriseras av både genom sitt språk och sitt förhållningssätt. Precis som Tsagalidis 

(2008) antyder så förutsätter lärarna i flera avseenden att eleverna förstår yrkeskulturen 

utan att ha direkt erfarenhet av den. I andra pedagogiska sammanhang har lärarna mer 

fokus på lärandet av kunskaper än förståelsen för en yrkeskultur. Lärarna förväntar sig 

att eleverna ska lära sig yrkeskulturen genom hur läraren behandlar eleverna i 

undervisningssituationen, men eleverna upplever snarare att lärarna förmedlar 

otydlighet av vad som gäller vid bedömning. Detta påverkar elevernas lärande genom 

att de inte vet vad de kan, vad de behöver bli bättre på eller hur de ska bli bättre. 
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Hansson (2009) pekar på vikten av att skapa förutsättningar för goda 

inlärningssituationer för fullvärdiga kunskaper, varpå jag ifrågasätter lärandet i det 

yrkessammanhang som undersökts.  Målet med detta sammanhang är enligt eleverna att 

servera gäster mat inom en viss tid, vilket påverkar kommunikationen kring lärandet. 

Framförallt utgör tidspressen ett problem både för lärarna och för eleverna. Situationens 

utgång hänger i en tunn tråd, om arbetet flyter på och alla elever lyckas prestera ett gott 

resultat kan ett gott lärande ske genom kommunikation, reflektion och återkoppling av 

det som skett, men om vägen till resultatet på något sätt stött på hinder så brister tråden 

och eleverna missar många viktiga delar i medvetandet av lärandesammanhanget. 

Elevernas samarbete i yrkessammanhanget påverkar också den egna förståelsen av vad 

som är signifikant för varje elevs utveckling och utvecklingspotential. De upplever att 

de bedöms kollektivt, att varje elevs prestationer påverkar den enskilda bedömningen, 

varpå de inte har någon uppfattning om sin egen insats.  

 

Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) värderar det demokratiska 

förhållningssättet högt i riktlinjerna för bedömning. Eleven ska t.ex. kunna ifrågasätta 

den kunskap som lärs ut av läraren och dessutom få möjlighet till att lösa problem på ett 

individuellt sätt. Eleverna upplever att yrkessammanhanget inte möjliggör några egna 

experiment vid problemlösning eftersom tiden inte räcker till och erfarenheten av 

tidigare kunskaper saknas. De upplever att det är oerhört svårt att ställa ett misstag 

tillrätta när man inte har tidigare kunskap om hur momentet går till. Detta vill jag 

koppla till den problematik jag tidigare nämnt, att eleverna i ett yrkessammanhang ska 

kunna uttrycka en färdighet i kunskapen redan vid första lärandetillfället. Det är också 

svårt för eleverna att ifrågasätta den kunskap som lärs ut eftersom det är läraren som har 

erfarenheten från yrket. De förlitar sig på att lärarna vet bäst och lär ut de kunskaper 

som behövs i yrket. Det goda resultatet uppnås genom att eleverna följer lärarens 

instruktioner av bästa tillvägagångssätt, då det är lärarna som bedömer om resultatet är 

av god kvalité eller inte. Hansson (2009) menar att detta föreligger vara vanligt inom 

yrkesutbildningen, att läraren vill vara förebild till eleverna och visa hur någonting ska 

utföras på rätt sätt. 

 

Komplexiteten i att förhålla sig både som pedagog och yrkeskunnig fackman i ett 

undervisningssammanhang utgör ett dilemma för varje yrkeslärare. Hansson (2009) 

beskriver att undervisningen ska anpassas till att likna ett verkligt yrkessammanhang 

som möjligt. Detta kan vara en orsak till att lärarna har svårt att träda ur rollen som 

fackmän. Läraren ska förhålla sig till kursplaner och betygskriterier, men vet samtidigt 

att yrket kräver mer och i somliga fall andra kunskaper. Konsekvenserna blir att lärarna 

förmedlar andra kunskaper än vad kursplanerna anger att eleven ska kunna för att nå en 

måluppfyllelse. Av egen erfarenhet vet jag att lärarna ofta väljer att utgå ifrån sin egen 

praktik för att vid slutet av utbildningen känna att de gjort vad de kunnat för att utbilda 

yrkeskunniga och duktiga elever. Intentionerna är säkerligen ytterst goda, och de känner 

troligen ett stort ansvar över att förbereda eleverna på vad som komma skall. 

Intentionerna får ibland en annan effekt än vad som förväntas. 
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Slutsats 
Studien visar att läraryrket, då framförallt yrkesläraryrket är mer komplext än det till 

synes kan verka. Ofta diskuteras av verksamma yrkeslärare och utbildare inom 

lärarhögskolan hur fördelaktigt det är att vara yrkeslärare med motiveringen att 

yrkeslärare har gedigna erfarenheter av det som lärs ut inom yrkesutbildningen, vilket 

skulle underlätta både undervisning och bedömning. Studien visar snarare att 

yrkeslärare kan ha svårigheter med att förmedla vilka kunskaper som bedöms, med 

vilken kvalité eleverna ska visa att de nått måluppfyllelse och svårigheter att 

kommunicera varje elevs uppvisade utveckling. Yrkeslärare kan också ha svårigheter 

med att koppla samman kursmål med programmål så att dessa tillsammans ska ge 

eleverna ett yrkeskunnande. Undervisningssammanhanget i undersökt karaktärsämne 

har påverkat elevernas lärande på flera olika sätt. Lärarnas intentioner att socialisera 

eleverna i yrkeskulturen och ge eleverna yrkeskvalitéer kan påverka det individuella 

lärandet, det kan påverka lärarnas förhållningssätt mot eleverna gällande bemötande och 

kommunikation och det kan påverka graden av enskilda samtal mellan elev och lärare. 

Flera av de faktorer som forskning tidigare pekat på vara viktiga för lärandet och 

utvecklingen är svåra att praktisera när undervisningen pågår i ett yrkessammanhang. 

Flera av de fördelar som både verksamma lärare och forskning påvisar med att anpassa 

undervisningen till ett verkligt yrkessammanhang, får andra konsekvenser för det 

enskilda lärandet. Att få ett yrkeskunnande utgörs inte enbart utav särskilda 

yrkeskvalitéer eller förståelse för yrkeskulturen, det utgörs också utav ett tekniskt 

kunnande som framkommit genom individuellt lärande under handledning av läraren. 

Eleverna saknar denna handledning och stöttning i sin lärandeprocess, men pekar på 

flera fördelar med att tidigt i utbildningen socialiseras in i yrkeskulturen som lärarna 

skapar med sin undervisning. Oavsett om lärarna ger bedömningen validitet genom att 

följa riktlinjer i läroplan, programmål och kursplaner vid bedömning, så är det viktigt att 

fundera över om vad de egentligen förmedlar till eleverna. Jag anser att det ligger i 

lärarens professionella förhållningssätt att vara medveten om hur man förmedlar ett 

omdöme och vad man grundar sitt omdöme på. Det vore ytterst intressant att undersöka 

vilka intentioner lärarna har med undervisningen i ett yrkessammanhang och koppla 

dessa intentioner till program- och kursmål. – Har lärarna lyckats förmedla vad de avsett 

att förmedla till eleverna? Detta kan vara förslag på fortsatt forskning inom det 

yrkesförberedande programmet.  

 

Diskussion av studiens metod  
 
Jag ville i denna studie undersöka hur elever på ett yrkesförberedande program upplever 

lärarnas formativa bedömningar i ett specifikt yrkessammanhang som skapats av 

undervisningen i ett karaktärsämne. Vidare ville jag undersöka sambandet mellan 

elevernas upplevelser och lärandet. För att verkligen förstå eleverna utifrån deras egen 

verklighetsbild anser jag att den kvalitativa forskningsintervjun var uteslutande den 

mest lämpliga. Jag har genom samtal och följdfrågor med eleverna kunnat få en 

berättande bild av hur det är att vara elev i ett specifikt undervisningssammanhang. Med 

en kvantitativ enkät hade jag omöjligt kunnat få ett lika vidgat perspektiv på elevers 

upplevelser av bedömning, jag hade snarare fått en uppfattning om i fall detta resultat 
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varit generellt för alla yrkesförberedande program med inriktning Hotell- och 

restaurang. Intervjuerna gjordes enskilt för att undvika att undersökningspersonerna 

undvikit att känna sig exponerade inför varandra. En gruppintervju hade också kunnat 

vara ett alternativ där undersökningspersonerna fått diskutera utifrån innan ställda 

frågeställningar om upplevelserna av lärarnas formativa bedömning, men hade 

antagligen gett mig som forskare en annan beskrivning av yrkessammanhangets 

bedömning.  

 

Intervjuguiden innehöll endast en frågestruktur utan direkta frågor. Detta påverkade mig 

som intervjuare på så sätt att det ibland upplevdes svårt att få svar på mina 

frågeställningar. Intervjusituationen krävde enormt fokus och engagemang från mig som 

intervjuare. Hur och när följdfrågorna ställdes var avgörande för vilken bild jag fått av 

deras beskrivningar. Detta skulle kunnat påverka resultatet då inte alla 

undersökningspersoner fick identiska frågor. Jag anser emellertid att identiska frågor är 

omöjligt att ställa när eleverna har olika upplevelser. Följdfrågorna måste utgå ifrån den 

berättelse som undersökningspersonerna beskriver för att få ett djup i och betydelse av 

berättelsen. Risken finns dock att följdfrågorna kan bli ledande för att överensstämma 

med övriga undersökningspersoners berättelser. Intervjuerna tog också ganska lång tid 

eftersom den ostrukturerade intervjuguiden inte kunde hjälpa mig som intervjuare att 

strikt strukturera samtalen. Jag vill ändå hävda att intervjuerna fortsatt till dess att jag 

fått svar på frågeställningarna och jag försäkrat mig om att jag uppfattat 

undersökningspersonernas berättelser på rätt sätt. 

 

Gällande urval och val av att inte informera eleverna om det exakta syftet, kan 

diskuteras om alla etiska forskningsprinciper följts till fullo. Jag gjorde ett 

ställningstagande som innebär att eleverna egentligen inte fått den information de har 

rätt till innan en undersökning påbörjas. Jag informerade dock om det övergripande 

syftet och att samtalet skulle komma att spelas in och anser därför att jag kunnat följa en 

god forskningsed. Eleverna hade också möjlighet att avbryta sin medverkan direkt efter 

samtalet när det exakta syftet presenterades. Den del som uteslutits i syftet vid första 

informationen behandlar sambandet mellan upplevelserna och effekten av lärandet. 

Mina erfarenheter säger mig att eleverna skulle haft svårt att sätta ord på sitt lärande och 

hur det påverkats av upplevelsen. 

 

Vid transkriberingen av intervjusamtalen upptäckte jag av inspelningen att jag ibland 

missat att följa upp viktig information i direkt anslutning till det som förtäljdes. Jag har 

däremot senare under samtalen ställt följdfrågor till dessa uttalanden. Transkriberingen 

av sex intervjuer tog mycket tid för mig som ensam skribent, men det resultat som 

uppnåtts anser jag att antalet intervjuer var rimligt för att kunna göra en 

sammanställning. Resultatet visar ju således på flera brister gällande elevernas 

utveckling och lärande, varpå antalet intervjuer stärker studiens trovärdighet. Det hade 

varit svårare att diskutera studiens resultat på ett trovärdigt sätt om antalet intervjuer 

varit färre. Vid analysen gjordes en menings-koncentrering (Kvale & Brinkman, 2009), 

vilken fungerade bra för att samordna berättelsen under olika kategoriområden. 

Svårigheten var således att bestämma under vilken kategori ett uttalande eller en 
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beskrivning hörde hemma. Flera av kategorierna var tätt sammanknutna och ställda i 

relation till varandra.  

 

Resultatet är direkt påverkat av den teoretiska utgångspunkt jag valt och hade säkerligen 

sett annorlunda ut om jag analyserat resultatet med andra glasögon. Studien teoretiska 

utgångspunkt har kunnat synliggöra hur elevers upplevelser av formativ bedömning 

faktiskt har påverkat lärandet i ett yrkessammanhang. Vidare vill jag förstärka 

sambandet mellan resultatet och yrkessammanhanget som undersöktes, om ett annat 

karaktärsämne undersökts hade resultatet garanterat sett annorlunda ut. Det är just 

yrkessammanhanget som är så komplext när det gäller bedömning och lärande. Den 

sociokulturella teorin om lärandet, men framförallt den proximala utvecklingszonen bör 

i detta fall också ifrågasättas. Teorin har övervägande visat på kritiska aspekter i såväl 

undervisningen och bedömningen som för elevernas lärande. Genom att enbart utgå 

ifrån ett perspektiv, och ett sätt att se på lärande, så får det konsekvenser för vad som 

synliggörs i resultatet. Jag skulle vilja påstå att det självklart också sker ett gott lärande i 

yrkessammanhanget. Flera av eleverna har uttryckt att yrkessammanhanget som sådant 

är ytters motiverande som lärandesammanhang, de menar att tidspressen utvecklar dem 

och ställer krav på elevernas ansvarstagande. Eleverna har också uttryckt hur viktig 

yrkeslärarnas kompetens är för deras yrkeskunnande. De är fullt medvetna om att 

lärarna har goda intentioner med sin undervisning och sin formativa bedömning. Under 

intervjuerna upplever jag att eleverna haft mycket lättare att berätta om ”dåliga” 

händelser, än de ”bra”. Detta har så klart också påverkat resultatet varpå 

intervjufrågorna kanske kunnat utformas annorlunda. Gällande urval så har inga lärare 

haft möjlighet att berätta utifrån sitt sätt att se på de bedömningar som görs och det 

lärande som sker. Jag anser dock att teorin har kunnat synliggöra en problematik som 

uppenbarligen finns vid lärande i ett yrkessammanhang. Denna kunskap utifrån 

föreliggande teori kan ses som beredskap för utvecklingsmöjligheter eller som en ny 

grund för yrkeslärare att ifrågasätta sin undervisning, sin kommunikation och sin 

lärarroll. Det kan också ses enbart som ett konstaterande byggt på lösa grunder och 

genom ett smalt synsätt. Utveckling bygger enligt mig på en blottlagd praktik där man 

vågar ifrågasätta, se kritiskt på och har ett intresse för att utveckla det som synliggörs.
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     Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Intervjuguiden har använts som ett stöd, där de fetstilta delarna representerar 

de områden som behandlats under alla intervjuer. Resterande text är alternativa 

följdfrågor i fall intervjupersonen behövt stöd i sitt berättande 

 

Berätta hur det känns att bli observerad och bedömd av en lärare när du 

arbetar i köket.  
Vad bedömer läraren? Vad tror du läraren anser vara viktigast att kunna? Hur 

vet du vad läraren anser vara viktigt? Hur visar eller talar läraren om vad 

han/hon bedömer? Vad skulle du lära dig idag? Vad gjorde du bra idag och 

varför? Vad gjorde du mindre bra idag, och varför? Hur vet du vad som gick bra 

och vad som gick dåligt? 

 

Kan du berätta om en dag i köket där allt gått snett. Vad hände då och hur 

förhöll sig läraren till det?  

Beskriv hur det kändes! Varför gick det dåligt? Hur visste du att något gått 

snett? Fick du hjälp att rätta till dina misstag? På vilket sätt hjälpte läraren dig? 

Förstod du varför det blev fel? Visste du efteråt hur du skulle ha gjort? Vad lärde 

du dig av händelsen? Vad var det som gjorde att du lärde dig? Hur hade du velat 

att läraren förhållit sig till ditt misstag? 

 

Kan du berätta om en dag i köket när du känt att du gjort ett riktigt bra 

arbete. Vad hände då och hur förhöll sig läraren till det? 

Beskriv hur det kändes! Hur visste du att du gjort bra ifrån dig? Varför gick det 

bra? På vilket sätt uppmärksammade läraren dig och det du gjorde? Förstod du 

varför det gått bra? Visste du efteråt hur du skulle ha gjort för att det skulle blivit 

ännu bättre? Vad lärde du dig av händelsen? Vad var det som gjorde att du lärde 

dig? Hur hade du velat att läraren förhållit sig till dig när du gjort bra ifrån dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

     Bilaga 2   

 

Arbetsgången i ett yrkessammanhang 
 

8.00 Genomgång av dagen där dagens meny presenteras. Eleverna får enkla 

instruktioner i tillagningsmetoder och receptbeskrivningar. 

 

8.20 Eleverna delas in i arbetsgrupper om 2-3 personer. Varje arbetsgrupp får tilldelat 

ett arbetsområde och en spis (köket är indelat i ”spisar” beroende på vad som ska 

tillredas: Köttspis, fiskspis, bageri och kallskänk). Gemensamt ska arbetsgruppen 

planera sitt arbete i en ”to do lista” (att göra lista) där det framgår en arbetsfördelning 

inom gruppen, en arbetsgång, hålltider i tillredningen eller tillagningen samt ett förslag 

på presentation av maträtten. 

 

8.40 Arbetet startar i köket. Varje elev tar ansvar för sin arbetsuppgift som senare ska 

kopplas samman med övriga arbetsuppgifter inom gruppen och bilda en maträtt. 

Arbetsgruppen ska samarbeta så att alla delarna i maträtten är klara samtidigt och 

motsvarar ett gott resultat. 

 

12.00 Maträtterna presenteras och anrättas på tallrik för att serveras utav 

serveringseleverna till gäst. Arbetsgruppen ansvarar gemensamt för att uppläggningen 

sker effektivt och snabbt för att maten ska serveras varm. 

 

12.45- 13.15 Elevlunch där eleverna äter och bedömer maten som har tillagats 

 

13.15- 14.15  Efterarbete med omhändertagande av överbliven mat samt städning av 

kök och utrustning. Varje spis har dessutom olika ansvarsuppgifter i 

egenkontrollprogrammet (kontroll och dokumentation av kritiska punkter i upptining, 

tillagning, nedkylning och förvaring som genomförs för att säkra kvalité och spårbarhet 

vid livsmedelshantering). 

 

14.15- 14.30 Gemensam reflektion över dagen. Tillsammans med läraren diskuteras vad 

som gick bra och vad som gick mindre bra. I diskussionen utgår man från resultatet. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 
 

     Bilaga 3 

 

Definition av begrepp som använts i studiens resultat och 
diskussion 
 

Yrkessammanhang: Lärandesituation i karaktärsämne anpassad efter att likna det 

verkliga arbetslivet 

 

Yrkeskunskaper: De kunskaper som gör att eleverna kan hantera redskap, maskiner, 

råvaror och metoder i ett restaurangkök 

 

Yrkeskvalitéer: De kunskaper som gör att eleverna kan klara sin yrkesroll, att 

socialiseras in i yrkeskulturen. Yrkeskvalitéer i form av planeringsförmåga, 

självständighet, samarbetsförmåga, kommunikation, arbetstempo och kreativitet. 

Yrkeskvalitéerna utgör grunden för att se helheten i arbetet, eller yrkeskulturen. 

 

Yrkeskompetens: Lärarens kompetenser avsedda att användas i ett pedagogiskt syfte. 

Kompetenserna innefattar erfarna yrkeskunskaper och en yrkeskulturell medvetenhet. 

 

Yrkeskunnande: Elevens tillägnade kunskaper i form av yrkeskunskaper och 

yrkeskvalitéer. 

 

Utveckling: Ökat lärande i form av kvalité i måluppfyllelsen eller uppnådd 

måluppfyllelse. Skillnad i kunnande över tid. 

 

Yrkesroll: Lärarens förhållningssätt till kockyrket. Den personliga anknytningen till 

yrket och bagaget av erfarenheter som format en yrkesman.  

 

Lärarroll: Lärarens förhållningssätt som pedagog. 

 

 
 


