
 

 
 
 
 

 
”KAN DU ANVÄNDA VINKELHAKE, 
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Sammanfattning 
 
 
Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen. Avancerad nivå, 15hp Högskolan i Skövde. 
Titel:             Kan du använda vinkelhake, tumstock och vattenpass? 
Sidantal: 28 
Författare:  Göran Johansson 
Handledare: Susanne Gustavsson 
Datum: Augusti 2012 
Nyckelord: Yrkesutbildning, validering, kunskap, vuxenutbildning, praktisk kunskap. 
 
 
Denna studies syfte var att skapa ett valideringsinstrument för att nivåbestämma och 
validera kunskaper hos vuxna elever inför byggutbildning. Orsaken till att författaren 
valde detta område var en upplevd brist i den egna verksamheten. Eftersom problemet 
som studerades var i den egna verksamheten blev det naturligt att välja 
aktionsforskning som metod. Valideringsinstrumenten som studerades använde sig av 
såväl kvalitativ intervju som praktisk handling. I resultatet redovisas utifrån kunskaps-
begreppen episteme, techne och fronesis vad som kan eller inte kan valideras i intervju 
och praktisk övning samt hur resultatet av en validering kan påverkas av såväl av 
testledarens interaktion med eleven som av testledarens förkunskaper. Resultatet visar 
att den praktiska valideringen i många avseenden visar på större kunskap än en 
kvalitativ intervju men att båda metoderna bidrar med fakta för att kunna validera 
kunskap. 
  
Forskningen kring validering beskriver ett antal begrepp som kan bidra till att 
synliggöra forskningens karaktär och att fördjupa kunskapen om validering. Vidare 
visar tidigare studier att validiteten vid validering är en av de områden där det krävs 
ytterligare studier och kunskap. 
 



Summary 
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practical knowledge  
 
 
The purpose of this study is to create an instrument of evaluation to decide the level and 
evaluate the knowledge of grown pupils before joining a construction course. The 
reason why the author chose this topic was an experienced deficiency in the author’s 
own trade. As the problem studied was occurring in the author’s own trade it was 
natural to chose action research as method. The instrument of evaluation studied used 
both qualitative interview and practical tasks. In the results it is accounted for, based on 
the notions of knowledge know as episteme, techne and fronesis, what is possible and 
not possible to evaluate in an interview and during a practical task as well as how the 
result of an evaluation may be affected by the examiner’s interaction with the pupil as 
well as the examiner’s previous knowledge. The result shows that the practical 
evaluation in many ways reveals the actual level of previous knowledge, more so than a 
qualitative interview, but that both methods contribute with facts that help evaluate 
knowledge. 
         
Research into validation describes a number of concepts that can contribute to the 
visibility of the research in nature and to deepen the knowledge of validation. 
Furthermore, previous studies that validity validation is one of the areas in which the 
need for further studies and knowledge. 
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Bakgrund 
 
Yrkesutbildningens mål är arbete inom det valda yrket. Valet av en yrkesutbildning 
grundas därför troligen ofta i ett intresse för och en viss erfarenhet av ett yrke. 
Yrkesutbildningen för vuxna elever kan i högre grad än yrkesutbildning inom den 
gymnasiala ungdomsutbildningen vara ett medvetet val. En iakttagelse som jag har 
gjort under min tid som lärare inom vuxenutbildningen är att under senare år har de 
elever som påbörjat en byggutbildning genomgående liten eller ingen tidigare 
erfarenhet av valt yrkesområde. Min erfarenhet är att vi lärare på yrkesutbildningen 
möter en generation elever som har helt andra referenser än tidigare. Det händer alltför 
ofta att de sökande inte har en aning om vad det innebär att arbeta som 
bygghantverkare. Detta har säkert flera olika orsaker. En skillnad jag ser från den 
generation jag själv tillhör, är att de ungdomar jag möter i mitt arbete som lärare sällan 
har tillbringat sin fritid med att bygga kojor och lådbilar, något som var ganska vanligt 
när jag växte upp. Det är inte heller många av de yngre eleverna som hjälpt någon 
vuxen med praktiskt hantverk. Elevens uppväxtmiljö har troligen betydelse för den 
erfarenhet och kunskap som finns vid utbildningens start. Flera av eleverna kommer 
dessutom från andra länder. De kan ha med sig praktisk erfarenhet från yrket, men i de 
länder de kommer ifrån används inte sällan andra tekniker och andra material. Detta gör 
att deras kunskaper och färdigheter inte stämmer överens med de krav som ställs på den 
som ska arbeta inom branschen i Sverige. Unga är idag förmodligen dessutom friare i 
sina yrkesval. Inget säger längre att barn ska följa i sina föräldrars fotspår utan har ett 
helt smörgåsbord med yrken att välja mellan.  
 
Denna studie har genomförts på en skola som bedriver byggutbildning för vuxna. 
Uppdragsgivare är såväl Komvux som Arbetsförmedlingen. När skolan startade fanns 
från köparen, som då nästan enbart var Arbetsförmedlingen, ett krav att den som skulle 
bli beviljad en utbildningsplats skulle ha två års erfarenhet från byggbranschen. Detta 
krav formade och satte nivån på utbildningens innehåll och genomförande. 
Utbildningen startade således på en nivå som förutsatte att eleven hade grundläggande 
kunskaper i bygghantverk. Ett exempel på grundläggande kunskap är användandet av 
mätverktyg. Förväntningen på att den elev som intresserar sig för byggutbildning har 
vissa grundläggande kunskaper lever till en viss del kvar hos utbildningsanordnaren och 
dess anställda lärare, trots att kravet på dessa kunskaper numera är borttaget. Detta 
beror bl.a. på att de elever som numera går utbildningen till största delen kommer på 
uppdrag av Komvux vars förkunskapskrav är genomförd grundskoleutbildning.  
 
Tidigare krav inom utbildningen har inneburit att eleven förväntas veta vilka verktyg 
som används, hur de används och varför de används. Idag vet många av de elever som 
börjar sin hantverksutbildning sällan varken vad, hur eller varför. Detta medför ofta att 
det uppstår problem då elever förväntas ha grundläggande kunskaper om mätverktygen 
som används i bygghantverket. Konsekvensen blir att eleverna inte ges de rätta förut-
sättningarna för att klara målen med utbildningen och/eller får det svårare i ett 
inledningsskede. 
 
Det som sker idag är att eleverna i inledningsfasen av sin utbildning gör ett antal 
praktiska övningar, för att introduceras i olika moment inom byggutbildningen. Dessa 
övningar är gemensamma för samtliga deltagare, oavsett senare inriktning. Vid 



2 

genomgångarna som föregår de praktiska övningarna tillfrågas eleverna om sina 
kunskaper och färdigheter i att använda mätverktygen tumstock, vinkelhake och 
vattenpass, då detta är en förutsättning för att kunna genomföra dessa övningar. Dessa 
genomgångar genomförs i mindre grupper, men min erfarenhet är att det är sällan eller 
aldrig som eleverna i en sådan situation vill medge sina faktiska kunskaper eller snarare 
brist på kunskaper. Det innebär att eleven då denne ska utföra de praktiska övningarna 
får stora svårigheter att genomföra dessa på ett tillfredställande sätt. Detta får 
konsekvenser för den framtida utbildningen. Antingen lyckas eleven under 
introduktionsfasen dölja sina bristande kunskaper och då uppdagas det först under 
senare fas av utbildningen, eller också får den lärare som är ansvarig för de inledande 
momenten avbryta övningen för att ha genomgång med den eller de deltagare som 
uppvisar bristande kunskaper och färdigheter. Oavsett om eleven lyckas dölja bristerna 
i introduktionsfasen eller om eleven får backa för att få extra utbildning i användandet 
av mätverktyg eller andra nödvändiga grundkunskaper, så innebär det att man förr eller 
senare blir tvingad till att lägga om och i vissa fall förlänga utbildningen för att eleven 
ska få de kompetenser som är nödvändiga. Att på ett tidigt stadium kunna förstå vilken 
kunskapsnivå eleven befinner sig på är en förutsättning för att kunna erbjuda den mest 
relevanta utbildningen. 
 
Problemet är att det hos den studerade utbildningsanordnaren inte finns tillförlitliga 
instrument och heller inga rutiner för att avgöra vilken reell kunskap eleven har vid 
utbildningens start. En önskan från de lärare som arbetar i utbildningens startskede är 
därför att bättre kunna organisera eleverna i nivåanpassade grupper, utifrån 
förkunskaper, för att möta varje elev på rätt kunskapsnivå. Därför skulle det vara 
mycket värdefullt att ha ett verktyg för att kunna validera varje individs kunskaper på 
ett mer korrekt sätt redan inledningsvis. 
 
Kopplat till studien är det inte svårt att hitta ett otal valideringsverktyg eller tester vad 
gäller de matematiska kunskaper som krävs för att hantera t.ex. tumstocken. Tester som 
prövar kunskap i enhetsbyte mellan millimeter och meter finns att tillgå, likaså 
övningar vad gäller skala. Däremot att hitta praktiska övningar där motsvarande 
kunskaper mäts som färdigheter i att hantera verktygen har vi i dagsläget ingen tillgång 
till. 
 
Att validera personen, dvs. bedöma kunskapen, ger läraren möjlighet att lägga till eller 
dra ifrån utbildningsmoment utifrån vad valideringen visat, samt att kunna gruppera 
deltagarna utifrån nivå, för att på så sätt kunna fokusera på rätt kunskap i respektive 
grupp. Anpassning av utbildningsmoment görs redan i dag i den studerade 
utbildningen, men här sker anpassningen helt och hållet på basis av kursdeltagarens 
egen utsaga om kunskap eller brist på kunskap. Nivågruppering av deltagare utifrån 
kunskaper görs inte alls. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Tiller (2003) skriver att vi i dagens samhälle vanligtvis associerar kunskap med det som 
finns i huvudet, boklig kunskap. Boklig kunskap handlar om att känna till något eller 
veta något om något, och vilket sen kan prövas genom beskrivning. Tillers uttalande 
om kunskapssyn stämmer såtillvida att det finns en västerländsk tradition att dela in 
kunskap i teoretisk och praktisk (Molander 1997) och att teoretisk kunskap i hög grad 
knyts till utbildning. 
 
I en yrkesutbildning är relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap mer given då 
det oftast inte räcker med så kallad boklig kunskap (Tiller 2003) för att faktiskt kunna 
något. I allmänhet krävs både kunskap om något och kunskap i att hantera ett verktyg, 
en uppgift eller en situation. Den prövning av reell kompetens som sker i samband med 
introduktionen till yrkesutbildning kan därför tänkas vara både teoretisk och praktisk 
och den måste dessutom vara valid och trovärdig. För att göra denna process mer 
kvalitetssäker finns det skäl att pröva och granska alternativa former. 
 
Syftet med studien är att undersöka möjligheten att skapa ett valideringsinstrument som 
kan validera elevers förkunskaper inom bygghantverket, i introduktionsfasen av 
byggutbildningen. 
 
Målet är att studien ska bidra till att skapa ett tillförlitligt sätt att validera elevers reella 
kunskaper genom ett valideringsinstrument. 
 
För att förtydliga och styra studiens mål formuleras här tre frågeställningar som 
fokuserar på det prövade instrumentets kvalitet. 
 
Är ett teoretiskt eller ett praktiskt valideringsinstrument att föredra vid validering av 
yrkeskunskaper? 
Påverkar testledarens interaktion med eleven testens resultat? 
Kan tolkningen av testresultat påverkas av bedömarens yrkeskunskaper eller brist på 
denna kunskap? 
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Valideringens motiv 
Att validera innebär att på ett strukturerat sätt ska bedöma och värdera kunskaper som 
en individ har. Dessa kunskaper ska dessutom dokumenteras och erkännas. Att erkänna 
kunskapen kan, i den studerade verksamheten, innebära att eleven får godkänt på ett 
eller flera kursmoment, utan att genomgå utbildningen. 
 
Skolan som studeras har flera motiv till validering. Det första är att det i styrdokument 
anges att en elev kan få kunskaper och kompetenser validerade (Skollagen SFS 
2010:800). Det andra motivet är att skolan på uppdrag av ett valideringsföretag 
genomför validering för att erhålla yrkesbevis för arbete inom byggbranschen. Det 
tredje motivet är att skolan genomför utbildningen med individuella studieplaner som 
bygger på elevens tidigare kunskaper och kompetenser. Längden på utbildningen 
anpassas individuellt för varje elev. 
 
Den studerade utbildningen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. I grunden 
finns som tidigare beskrivits, Skollagen (SFS 2010:800).   Denna lag innehåller 
bestämmelser om att en elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och 
sin kompetens validerad. Eftersom den studerade utbildningen genomförs som 
uppdragsutbildning för Komvux är validering en del av detta uppdrag. Här anges också 
att den som genomgår en validering ska ha möjlighet att få sina kunskaper och 
kompetenser dokumenterade skriftligt. Förutom Skollagen finns Förordning om 
Vuxenutbildning. (Skolverket, 2011:1108). Här regleras hur betyg ska sättas efter 
genomförd validering. För att kunna sätta betyg krävs att eleven uppnått mål som styrs 
av kursplaner. Dessa olika kurser sätts samman till en utbildning, den individuella 
studieplanen. I kursplanerna definieras målet med kursen, vilka kunskaper som eleven 
ska ha tillgodogjort sig efter genomförd kurs. Ett viktigt syfte med valideringen är 
således att jämföra de i valideringen konstaterade kunskaperna med de olika 
kursplanerna som finns som delmoment i utbildningen. Har en elev uppnått de kursmål 
som finns i kursplanen innebär det att denna kurs inte kommer att finnas med i den 
individuella studieplanen. Här är det återigen då nödvändigt att ha ett tillförlitligt 
instrument för att kunna validera en elevs kunskaper, eftersom ett eventuellt betyg sätts 
på grundval av denna validering.  
 
Skolan genomför även, på uppdrag av Meritea, validering för yrkesbevis. Ett 
yrkesbevis är en form av intyg som visar att innehavaren har dels formell grund-
utbildning, dels praktiska färdigheter inom yrket. För elever inom byggbranschen 
utfärdas yrkesbevis av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN. (Byggnadsindustrins 
yrkesnämnd, 2012). Idag finns det personer som tillägnat sig en praktisk kunskap inom 
yrket, men saknar bevis i form av betyg eller intyg på den teoretiska kunskapen som 
krävs för ett yrkesbevis. Validering innebär då att genom prövning av elevens kunskap 
kunna utfärda betyg och därmed ge denne det bevis på teoretisk kompetens som behövs 
för att kunna ansöka om yrkesbevis. Idag krävs av många, framförallt större 
byggföretag, ett yrkesbevis för att få en anställning. Numer genomförs den formen av 
validering hos den studerade utbildningsanordnaren framförallt genom intervjuer 
kompletterade av ett eller flera praktiska moment. Denna validering görs på personer 
som oftast är i arbete men vill ha ett yrkesbevis. 
  
En av de kurser som inleder den studerade skolans byggutbildning är kursen 
Byggkunskap – BYT1201. Ett av kursmålen i BYT1201 är: ”Eleven ska kunna använda 
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verktyg och känna till maskinell utrustning.” (Skolverket, 2010). Beroende på vilka 
kunskaper och färdigheter en elev besitter kan längden på denna kurs variera. För att 
skatta den troliga utbildningstiden behövs här ett valideringsverktyg. Det beskrivna 
målet är ett exempel på kursmål där ett valideringsverktyg skulle skapa större validitet, 
dvs. att en validering mäter det som ska mätas i bedömningen av de kunskaper som 
eleven har vid utbildningens start. I utbildningen finns det ytterligare ett antal kurser 
med mål där validering kan ske. Vissa av dessa kursmål skulle kunna valideras med 
teoretiska valideringsinstrument, medan andra kräver bedömning i praktiskt arbete. I 
min studie handlar det om att undersöka möjligheten att skapa ett valideringsinstrument 
som ska användas för att nivåbestämma målgruppen elever som har inga eller ringa 
förkunskaper. Eftersom nivån på de olika grupper som ska valideras för yrkesbevis och 
de som ska valideras för utbildning, är så olika, kan de valideringsinstrument som är 
framtagna för yrkesbevisvalidering inte användas för nivåbestämning av elever inför 
grundutbildning.  
 

Tidigare forskning om validering av 
yrkeskunnande 
 
Kring bedömning i utbildning finns en hel del internationell forskning. Dylan Wiliam, 
har både själv och tillsammans med andra publicerat åtskilligt inom detta område. Han 
skriver bland annat att man måste fokusera på i vilken utsträckning en uppgift eller 
bedömning verkligen avslöjar en individs kunskaper inom området (Wiliam 1992). 
Detta kan associeras till att en individ kan ha olika grader av eller kvaliteter av viss vald 
kunskap. Det är sällan möjligt att göra bedömningen att någon kan något respektive inte 
kan något, istället kan det handla om i vilken grad eller på vilket sätt man kan något. 
Med de kunskapsbegrepp som används i föreliggande studie är det till exempel inte helt 
tillfredsställande att kunna veta hur ett verktyg ska användas om man inte kan använda 
det. Likaså kan resultatet av användningen till exempel en mätning bli mer eller mindre 
korrekt beroende på kunskapens kvalitet. Ytterligare en kvalitet är att kunna hantera ett 
verktyg i mer komplexa situationer och när alla nödvändiga förutsättningar inte är 
uppfyllda Wiliam (2011) hänvisar även till David Ausubel som redan 1968 sade att den 
viktigaste faktorn som påverkar inlärning är vad eleven redan kan. Erfarenheten är 
således enligt Ausubels teori en utgångspunkt för den kunskap som utvecklas eller 
prövas. Om en utbildning ska genomföras med utgångspunkt i elevens kunskapsnivå är 
det relevant att erfarenheten och kunskapsnivå kan identifieras. Utöver kunskapsnivå 
kan kunskapen dessutom delas in i olika typer eller aspekter av kunskap. Wiliams och 
Ausebel visar därmed på det komplexa i att värdera vad någon kan eller inte kan, och 
dessutom att värdera kvalitativ nivå på den specifika kunskapen.  
 
När det gäller validering och valideringsverktyg inom praktisk utbildning finns det idag 
inte särskilt många studier. En forskare som dock gjort ett antal sådana studier är Tova 
Stenlund. Hennes doktorsavhandling, ”As valid as it can be?” (Stenlund, 2011) 
behandlar validering som fenomen och i praktisk handling. Hon har även tillsammans 
med Per Andersson vid Linköpings universitet genomfört en studie som handlar om 
förekomsten av validering i ett nordiskt perspektiv (Andersson & Stenlund, 2012). 
Anledningen till bristen på forskning har troligen sin bakgrund i att validering är en 
relativt ny företeelse inom den formella utbildningen. Dessutom är forskningen om och 
i yrkesutbildning generellt sett inte särskilt omfattande. 
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Stenlund studerar modeller för validering. I avhandlingen (2011) beskrivs att 
validiteten, det vill säga att verkligen mäta det som är avsett att mäta generellt kan 
ifrågasättas i de modeller som studeras. Stenlund menar det är viktigt att uppmärk-
samma kvaliteten just i form av validitet när man gör den här typen av bedömning. Ett 
område hon ser som kan påverka validiteten är hur både den som validerar och den som 
valideras upplever eller värderar betydelsen av de olika kunskaperna och färdigheterna 
som ingår i valideringen. Hon konstaterar vidare att man skulle kunna förbättra graden 
av validitet, men för att åstadkomma det krävs ytterligare studier inom området. 
 
I den nordiska studien om validering (Andersson & Stenlund, 2012) konstateras att det 
är framförallt i Sverige som forskning kring validering bedrivs. De goda exemplen som 
beskrivs är framförallt validering för att stärka och inkludera utsatta grupper, till 
exempel personer med utländsk bakgrund. Studien visar dock att det finns problem, på 
såväl samhälls- som individnivå. På samhällsnivå är det strukturella problem som 
hänförs till ekonomi. På individnivå kan det röra sig om kommunikationssvårigheter 
och misstänksamhet mot utbildningssystemet som utgör hinder för en fungerande 
validering. Kommunikationssvårigheter kan röra sig om rent språkliga svårigheter om 
individer som valideras kommer från en annan språkbakgrund och därmed sakna 
tillräckliga kunskaper i det språk som valideringen genomförs på. Författarna menar att 
det kan finnas en tidigare negativ erfarenhet av formell utbildning som gett dålig själv-
känsla och misstro mot utbildning. Detta i sin tur påverkar resultatet av valideringen 
negativt (Andersson & Stenlund, 2012).  
 
Andersson och Stenlund (2012) beskriver två olika bedömningsmodeller inom 
valideringsområdet. De talar om divergent och konvergent bedömning. Enligt den 
divergenta metoden så bedömer man vad individen kan, medan den konvergenta 
modellen bedömer om en individ har vissa kunskaper. Författarna beskriver att 
instrumenten för divergent bedömning kan vara intervjuer och självskattningar, medan 
instrumenten i konvergent bedömning kan bestå av prövningar och bedömningar. De 
menar dock att dessa två metoder är ytterligheterna och att ofta används en blandning 
av de olika metoderna. I studien framkommer det att de studerade validerings-
verksamheterna nästan uteslutande följde den konvergenta metoden, att kontrollera 
kunskap och kompetens mot mål och kriterier.  
 
Min studie använder i huvudsak den konvergenta modellen. Valideringsverktyget ska i 
första hand skatta en elevs kunskaper utifrån kursmål, dvs. syftet är att ta reda på om en 
elev har vissa kunskaper eller kompetenser. Valideringsverktygets metod här kommer 
att vara praktisk prövning med lärarbedömning. Verktyget kommer även att innehålla 
en del som mera motsvarar den divergenta bedömningens verktyg, intervjun. Här sker 
en bredare kartläggning av elevens tidigare formella och informella kompetenser, dvs. 
vad individen lärt sig. Vissa grundläggande kunskaper som ska valideras kan inte 
hänföras direkt till yrket utan handlar om kunskaper som kan ha förvärvats i samman-
hang som inte är byggrelaterade, t.ex. måttsystem. Dessa kunskaper kan inte knytas till 
kriterier i kursmål men är nödvändiga för att uppnå dessa mål, se vidare avsnittet ”Den 
studerade aktionen” i Metod.  
 
Fejes & Andersson (2005) skriver i sin studie om att en validering av kunskap kan ge 
bruksvärde och/eller bytesvärde. Med bruksvärde menas att kunskaper som visas i en 
validering kan sättas i ett sammanhang där just dessa kunskaper är användbara. 
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Bytesvärdet består i att man kan byta den validerade kunskapen mot ett betyg eller 
motsvarande. I denna studie handlar valideringen om just detta bytesvärde. Kan eleven 
visa kunskaper som motsvarar kursmålen i BYT 1201 har denne möjlighet att byta till 
sig ett betyg. 
 
Forskningen kring validering beskriver ett antal begrepp som kan bidra till att 
synliggöra dess karaktär och att fördjupa kunskapen om den. Vidare visar tidigare 
studier att validiteten är ett av de områden där det krävs ytterligare studier och kunskap. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Här kommer jag att beskriva begreppet validering, dess innebörd och användning i den 
studerade verksamheten. Här beskrivs även vilka kunskapsbegrepp som används i 
denna studie, vilka utgör studiens teoretiska verktyg.  

Valideringens teori – begrepp, teorier om kunskap 
 
Någon som sysslat med validering sedan 1998 är Meritea. Meriteas uppgift är att 
”arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet, 
hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring”. 
(www.meritea.se/om_meritea/)  På Meriteas hemsida finns att läsa om validering: 
 

Validering är flöde av aktiviteter. Beroende på valideringens syfte planeras processens innehåll 
och genomförande. Ju mer precist man önskar bedöma och värdera kunskaper och kompetens, 
desto fler aktiviteter krävs. För att garantera likvärdig validering, oavsett vem som validerar och 
valideras, krävs en tydlig struktur för varför, när, hur och av vem bedömning ska göras. Det är 
viktigt att det är definierat hur resultatet sedan värderas och dokumenteras. Validering syftar till att 
bekräfta faktisk kunskap och kompetens. Vid validering tas ingen hänsyn till hur kunskaper 
förvärvats. Resultatet av allt man lärt sig är det viktiga, inte hur man lärt sig - vid skolbänken, i 
arbetslivet eller på fritiden.  (www.meritea.se/detta-ar-validering/definition/).  

 
Just denna strukturerade bedömning av elevens kunskaper, som nämns ovan är något 
som många gånger saknas i utbildningssammanhang. Det mer vanliga är att alla elever 
undervisas i de olika momenten oavsett om man kan det eller inte. Även om läroplanen 
beskriver betydelsen av individualisering och att ta hänsyn till erfarenhet så är formell 
utbildning sällan organiserad med start i prövning av reell kompetens för att kunna 
uppnå måluppfyllelse utan att följa delar av utbildningen. Processen är dock komplex.  
Ju mer precis man vill vara i sin värdering av en persons kunskap, desto fler aktiviteter 
krävs troligen. Dessutom krävs precision i själva uppgiften så att den verkligen mäter 
det som är avsett, med andra ord den kunskap som ska värderas.  

Definitioner av kunskap 
 
Kunskap kan definieras på olika sätt. Aristoteles talade om tre olika kunskapsformer. 
Den första är episteme, vetande, som närmast kan översättas med vetenskaplig kunskap. 
Den andra är techne, kunnande, som definieras som en praktisk kunskapsform. Den 
tredje är fronesis, klokhet. Detta är likaså en form av praktiskt kunnande som leder 
fram till att man gör gott för andra människor (Gustavsson 2000).   
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Gustavsson (2000) beskriver Aristoteles uttryck episteme som den teoretiskt-
vetenskapliga kunskapen. Han menar att det är denna kunskap är den enda form av 
kunskap som under lång tid har räknats. Definitionen av denna kunskapsform har dock 
genomgått en utveckling. Från att vara en enda sanning kan man idag se att den 
vetenskapliga kunskapen alltmer kan förstås utifrån olika kunskapstraditioner. Det 
innebär att vetenskaplig kunskap kan ha olika perspektiv och att den kan leda till olika 
slutsatser beroende på teori. En typisk kunskapsteoretisk fråga är hur man ska veta att 
kunskapen är säker och inte bara en gissning. Vissa filosofer menar att sann kunskap 
kan bevisas med matematik och logik, medan andra menar att det är empirisk 
erfarenhet som ger enda säkra svaret vilket innebär att en förutsättning för att bevisa 
något är att det går att observera. Även Tiller (2003) diskuterar denna teoretisk-
vetenskapliga kunskap och han benämner den boklig kunskap. 
 
Den praktiska kunskapen, techne, är en kunskapsform som först sentida filosofer ägnat 
någon större uppmärksamhet (Gustavsson 2000). Först under efterkrigstiden började 
filosofer ställa frågor kring den praktiska kunskapen och hur den förhöll sig i 
förhållande till den vetenskapliga. Men det dröjde ända fram till 1980-talet innan denna 
kunskapsform eller sätt att se kunskap fick någon större betydelse i samhället. Praktisk 
kunskap kan beskrivas som att man vet hur något ska genomföras. Men det räcker inte 
med detta, att veta hur man gör, man måste även förstå det man gör. Gilbert Ryle 
beskriver hur denna praktiska kunskap kan delas i två former, vanemässig praktik och 
intelligent praktik. Det vanemässiga är något man gör enbart av vana och rutin, medan 
den intelligenta praktiken involverar medvetandet och tänkandet, det man är ständigt 
beredd att förbättra och modifiera genom att reflektera och lära nytt. Denna distinktion 
har senare använts i forskning kring praktisk yrkeskunskap och dess karaktär. 
Gustavsson (2000) beskriver att kunskap som är praktisk ibland kallas tyst kunskap. 
Med detta menar man att kunskapen saknar ett språk men är möjlig att gestalta i en 
praktik. Det innebär till exempel att det är möjligt att kunna använda ett verktyg utan att 
kunna beskriva hur det går till. 
 
Tiller (2003) och Alexandersson (2001) använder båda uttrycket handens kunskap för 
att beskriva den praktiska kunskapen. Kunskapen består i hur man använder händerna 
till att åstadkomma det som ska produceras. Man gör utan att tänka, händerna utför med 
automatik de rörelser och de moment som krävs för att få fram ett resultat. Detta 
resonemang kan givetvis relateras till andra handlingar än de som utförs med händerna 
det vill säga allt praktiskt arbete. Här beskriver Tiller och Alexandersson kunskapen 
med ord som kan liknas vid det som Ryle (1999) kallar vanemässig praktik, att man gör 
något utan att reflektera i handling. Denna vanemässiga praktik kan naturligtvis 
genomgå förändring och utveckling genom reflektion om handling. 
  
Den tredje formen av kunskap, fronesis eller klokhet, kan tolkas om svar på frågor om 
syfte, mål och mening med det man gör. Aristoteles använder uttrycken gott omdöme 
och måttfullhet. Gustavsson (2000) menar att praktisk klokhet handlar om en förmåga 
att möta konkreta situationer med både fantasi och lyhördhet. Han menar vidare att 
fronesis är när man tillämpar den allmänna kunskapen på konkreta situationer med gott 
omdöme. Om man relaterar detta till kunskap i och om mätinstrument så kan fronesis 
eller praktisk klokhet förstås som att hantera instrumentet i en ny ovan situation eller i 
en särskilt komplex situation där man måste ta hänsyn till flera faktorer. 
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För att behärska enkla mätinstrument i en praktisk situation behöver eleven viss 
faktakunskap. Det är nödvändigt att känna till metersystemet och grundläggande 
matematiska begrepp och metoder för att genomföra mätning med tumstock. Denna 
kunskap kan liknas vid den kunskap som Aristoteles kallar episteme och som Tiller 
(2003) kallar boklig kunskap. Men för att man ska kunna uttala sig om en elevs 
kunskap i mätverktyg räcker inte information om faktakunskap utan det behövs 
information om elevens förståelse för och färdighet i att använda mätinstrumenten, 
jämför med Aristoteles uttryck techne. Förståelsen kan innebära att man vet hur 
mätverktyget bör användas och färdigheten kan bestå i att faktiskt använda 
mätinstrumentet på det sätt det är avsett att användas. Förståelse har i detta fall en 
dubbel betydelse, eleven måste ha en förståelse för mätinstrumentens användning, men 
det är även viktigt att eleven har en förståelse för betydelsen av att förstå instrumentet, 
då en felaktig användning kan få stora konsekvenser i utbildningen och det framtida 
yrket.  
 
Praktisk klokhet utvecklas då man praktiserar färdigheter. De elever som kommer till 
utbildningen har i vissa fall praktiserat sin kunskap dessutom till en grad som utvecklat 
en förtrogenhet, i vissa fall när det gäller verktyg som används, vissa andra elever har 
förtrogenhet i yrket genom yrkeserfarenhet utan formell utbildning. Eleven som 
uppvisar praktisk klokhet eller förtrogenhet har utvecklat en förmåga att använda både 
den bokliga och den praktiska kunskapen med fantasi och lyhördhet för vad varje 
situation kräver. Denna förtrogenhet behöver likaväl valideras för att kunna 
dokumenteras och bevisas. Konsekvensen är att eleven troligen behöver en kortare 
utbildning. En elev kan besitta tyst kunskap (Tiller 2003), kunskapen finns men 
förmågan att uttrycka den i ord saknas. Det innebär att kunskapen kan uttryckas som 
praktisk färdighet av olika kvalitet. Kunskapen kan iakttas och bedömas genom att 
observera handlingar och dess resultat. I valideringssammanhang är tyst kunskap 
central. Dels är den central för att valideringen faktiskt ska kunna identifiera kunskap 
som inte är helt enkel att förmedla, dels för att det finns en problematik i att all kunskap 
inte kan kommuniceras. Omvänt kan det även vara så att eleven har en boklig kunskap, 
kan uttrycka den i ord men när det kommer till praktisk kunskap så saknas denna. 
 
 
Studiens teoretiska verktyg är de ovan redovisade kunskapsbegreppen. Enligt 
Andersson & Stenlund (2012) finns det ett validitetsproblem med validering genom att 
valideringen mäter något annat än vad som är avsett. Detta kan bero på instrumentet, 
men också på den som utför prövningen. Genom att analysera det framtagna 
instrumentet genom en kunskapsteori är det möjligt att identifiera om instrumenten 
(intervju och praktisk övning) förefaller mäta de typer av kunskap som efterfrågas i 
målet på ett kvalitativt sätt. 
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Metod 
Här kommer jag att beskriva den i studien använda metoden, urvalet till studien, 
studiens genomförande, studiens validitet samt forskningsetik. 
 

Aktionsforskning 
I denna studie använder jag aktionsforskning (Rönnerman 2004). Aktionsforskning 
brukar beskrivas som ett sätt att utveckla en verksamhet. Centralt i denna typ av 
forskning är att det är en praktiker, en person aktiv i den studerade verksamheten, som 
genomför aktionen. Som praktiker ställer man ett antal frågor till den studerade 
verksamheten, planerar och genomför en handling där man följer processen och sedan 
reflekterar över vad som sker i denna process. Vanligtvis följs aktionen av en forskare, 
som utför analysen av aktionen. I detta examensarbete har jag dubbla roller. Jag 
genomför aktionen och jag studerar processen med vetenskapliga metoder. Det innebär 
att metodkapitlet beskriver två parallella processer där jag i ena processen är praktiker 
och genomförare av en aktion och i den andra processen dokumenterar och analyserar 
aktionen utifrån studiens syfte. 
 
Processen i en aktionsforskning kan beskrivas som en cirkel eller spiral. 
 

 
 Fig1. Aktionsforskningens cirkel. Efter Rönneman (2004) 
 
 
Aktionsstudier är alltid praktiknära och tar sin utgångspunkt i ett behov av förändring. 
Ibland talar man om en arbetsplatsorienterad handling. (Rönnerman 2004). Denna 
studie är just arbetsplatsorienterad, eftersom syftet med studien är att ta fram ett 
valideringsverktyg som ska användas på arbetsplatsen, samt att det problem som 
identifierats och där aktionsforskningen genomförts är på den aktuella arbetsplatsen. 

Agera 
 Planera 

 

Reflektera 
 
 

Observera 
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Det identifierade behovet analyseras och en förändring planeras. Därefter genomförs 
den planerade förändringen samtidigt som den observeras. Reflektionen utgörs av en 
analys av aktionen med utgångspunkt i studiens syfte och med stöd i vald teori. 
 
Aktionsforskning skiljer sig från den mer traditionella forskningen genom att den kan 
utföras i den egna verksamheten. Tanken är att man skall följa sin egen process, 
förändring och utveckling. Nyttan med forskningen faller till största delen tillbaka på 
den studerade verksamheten och de praktiker som agerar i den. Syftet med 
aktionsforskning är i första hand inte att föra resultatet vidare utan att skapa förändring 
och förbättring och utveckling inom den egna verksamheten (Rönnerman 2004). Dock 
kan man utifrån en aktionsforskning ofta generalisera och dra slutsatser som skulle 
kunna gälla även för andra verksamheter än den egna. 
 
Aktionsforskning innebär alltså att både pröva och studera en process som har sin 
utgångspunkt i ett erfaret problem av kvalitativ karaktär. Däremot kan datainsamlingen 
bestå av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den process som prövas och 
studeras kallas för aktion. För att studera aktionen bestäms en eller flera 
datainsamlingsmetoder. 
 
I aktionsforskningen är det praktikern, d.v.s. den som arbetar i verksamheten, som 
ställer frågorna, prövar och samlar data. En forskare analyserar och studerar vanligtvis 
resultatet. Det finns även en alternativ modell, som framförallt används i England och 
USA (Rönnerman 2004). Denna modell kallas praktikerforskning, där den som arbetar i 
verksamheten både är praktiker och forskare. Detta är både en styrka och en svaghet i 
metoden. Styrkan i detta är bland annat att forskaren är känd av de personer som 
studeras och därför agerar och reagerar mer som man brukar göra. Bell (2000) skriver 
att aktionsforskning som angreppssätt passar när det handlar om att lösa ett speciellt 
problem som kräver speciell kunskap. Svagheten kan även vara att känna 
verksamheten. Inte sällan blir man hemmablind, man har sett samma sak så många 
gånger att man egentligen inte inser vad som kan vara ett problem. Om kollegor är 
inblandade i forskningen kan lojalitet eller antipati påverka hur man tolkar resultatet.  

Urval 
Studiens syfte handlar om att hitta ett verktyg för att bedöma kompetens hos elever när 
de påbörjar utbildningen. Urvalet utgjordes av de elever som startade sin utbildning de 
veckor som studiens datainsamling genomfördes. Aktionen genomfördes under två på 
varandra följande veckor, och då det startade fyra elever båda dessa veckor blev 
aktionen en undersökning med åtta elever.  
 
 
Aktionen 
 
Aktionen i denna studie består av framtagande och prövande av ett 
valideringsinstrument. Valideringsinstrumentet består av muntlig intervju och praktiskt 
prov. Båda dessa moment studeras genom åtta observationer vardera. 
 
Det muntliga provet bestod i att jag formulerar frågor och ställde till eleven i form av 
en kvalitativ intervju. Med kvalitativ intervju avses här en intervju som ska samla 
information om elevens faktiska kunskaper, i denna studie relaterat till den aktuella 
kursen BYT1201, (Trost 2005). I den här studien valdes kvalitativ intervju för att få 
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reda på vad eleverna vet om de vanligaste mätverktygen vinkelhake, tumstock och 
vattenpass hur de används och varför. Frågorna är konstruerade så att eleven med ord 
ska beskriva en praktisk användning av olika verktyg, eleven ska förklara ett antal 
begrepp som är centrala för yrket, samt besvara ett antal frågor som är koncentrerade på 
matematiska begrepp, se bilaga 1. 
 
Den praktiska delen av valideringen innebar att eleven fick genomföra tre olika 
övningar. Övningarna spelades in på video för att även kunna observeras i efterhand. 
Den första övningen var att kontrollera räta vinklar, den andra att mäta och dela detta 
mått i tre lika delar och den tredje övningen bestod i att rita en våglinje och en lodlinje 
samt att lägga en regel horisontellt med hjälp av underlägg. Till dessa tre övningar 
fanns sex olika verktyg att välja mellan, tumstock, vinkelhake, vattenpass, smygvinkel, 
vinkelmätare och ett ritsmått. 
 
En observation används för att ”utifrån” betrakta vad som händer. En utgångspunkt för 
observationen är att se vad som sker, hur eleven gör, beter sig och så vidare 
(Rönnerman 2004). I denna studie handlar det om att observera elevens verktygsval och 
hur eleven handhar respektive verktyg. 
 
 

Genomförande av aktionen 
Genomförandet av aktionen skedde i flera olika steg. Steg ett var att definiera vilka 
kunskaper, både bokliga och praktiska som skulle ingå i valideringsverktyget. Här 
valdes ett av kursmålen i kursen BYT1201 – Byggkunskap, nämligen att kunna 
använda verktyg och känna till maskinell utrustning. (Skolverket 2010). Det andra 
steget var att ta fram det muntliga valideringsinstrumentet som genomfördes som 
kvalitativ intervju. Här formulerades ett antal öppna frågor som syftade till att validera 
kunskap om verktygsanvändning (Bilaga 1).  Nästa steg var att utforma det praktiska 
valideringsinstrumentet. Detta innebar praktiska mätövningar där eleven själv fick välja 
rätt instrument utifrån vad som skulle utföras och sedan genomföra uppgiften. Att det 
fanns flera verktyg än vad som behövdes var för att validera elevens kompetens i 
förhållande till kursmålet att använda verktyg (Bilaga 2). När detta var genomfört så 
påbörjades själva aktionen att intervjua eleverna och sedan låta dem genomföra det 
praktiska provet.  
 
Intervjuerna skedde i enrum där jag som forskare ställde frågorna till eleven. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Varje intervju tog cirka 30 minuter. 
Efter avslutad intervju fick eleven genomföra den praktiska övningen. Denna filmades 
och filmerna användes sedan för att samla in data för analys. Den praktiska övningen 
inleddes med att eleven fick förklarat för sig att den skulle genomföra tre olika moment, 
samt inför varje moment dess mål. Till varje moment skulle ett eller flera av de 
framlagda verktygen användas. Som praktiker använde jag mig uteslutande av verbal 
kommunikation, inte kroppsspråk, för att förklara de olika övningarna.  
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Datainsamling från den studerade aktionen 
Data för att kunna analysera det muntliga provet är svar från de åtta genomförda proven 
och vilken kompetens eller frånvaro av denna som kan utläsas.  
 
I det praktiska provet är det handhavandet som är grund till prövningen. Genom att 
observera och studera det praktiska provet på samma sätt som vid intervjuerna vilken 
kompetens eller avsaknad av kompetens som den studerade uppvisade. Provet filmades 
för att kunna upprepa observationerna.  

Analys  
Analysen genomfördes i flera steg. Först analyserades intervjusvar och film var för sig 
för att få fram om testpersonerna uppvisade kunskap eller inte. I nästa steg analyserades 
den uppvisade kunskapen mot de teoretiska begrepp som redovisats under rubriken 
Definitioner av kunskap. Analys gjordes till sist även av intervjuns och filmens 
användbarhet som valideringsverktyg. 
 
De inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger och skrevs ner. Under detta arbete 
kunde det insamlade empiriska materialet jämföras och analyseras. Trost (2005) skriver 
att en av fördelarna med att spela in intervjuer är att man kan lyssna till tonfall och 
ordval upprepade gånger efteråt och man kan skriva ut intervjun och läsa vad som 
ordagrant sagts.  
 
Vid analysen av intervjuerna analyserades dels de faktiska svaren på frågorna dels 
frågornas funktion. Fråga 2, 3, 6, 8, 9, 11-13 är formulerade för att validera fakta-
kunskap. Här analyserades svaren för att se om frågornas formuleringar ger sådana svar 
att testledaren kan bedöma huruvida eleven har dessa faktakunskaper. Övriga frågor är 
koncentrerade kring handhavande och vilka konsekvenser ett eventuellt felaktigt 
handhavande av verktyg kan få. Här analyserades svaren dels utifrån frågans tydlighet 
och dels utifrån frågans innehåll. Behövde frågorna förtydligas? Gick det att utifrån 
svaren avgöra om förtydligandet behövdes på grund av frågekonstruktionen eller på 
grund av kunskapsbrist? När det gällde innehåll analyserades huruvida man utifrån 
svaren kunde uttala sig om kompetens att handha verktygen, det vill säga om 
kunskapen handlar om episteme, teoretisk-vetenskaplig kunskap eller om det handlar 
om techne, praktisk kunskap (Gustavsson 2000). Intervjuerna analyserades även utifrån 
ett kommunikationsperspektiv. Behövde intervjuaren förtydliga frågor, omformulera 
frågor eller på annat sätt återge frågan i annan form? Gick det utifrån ord eller språk 
konstatera att den intervjuade hade ett annat modersmål än svenska? Berodde felaktiga 
svar på kommunikationssvårigheter, som Andersson & Stenlund (2012) beskriver.  
 
Vad som observeras är val av verktyg, väljer eleven det optimala verktyget för 
övningen? Handhavande; använder eleven verktyget som det är avsett att användas? 
Även data kring provets funktion samlades in. I vilken grad behövde forskaren 
förtydliga och förklara hela eller delar av de ingående momenten? 
 
Filmerna studerades ett antal gånger. Här studerades det faktiska utförandet av 
testuppgifterna. Kunde eleven utifrån initiala instruktioner genomföra övningarna eller 
behövdes ytterligare instruktioner? Om ytterligare instruktioner var nödvändiga, 
berodde detta på instruktionernas utformning eller kompetensbrist hos eleven? Detta 
analyserades genom att studera om eleven kunde utföra övningen endast med hjälp av 
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omformulering eller om det krävdes byte av vokabulär och/eller förklaring av termer. 
Jag analyserade även om man utifrån övningarna kunde uttala sig om praktisk kunskap, 
kan man med hjälp av dessa tre grundläggande övningar bedöma kunskap och vilken 
kunskap är det som går att bedöma i relation till kursmål? Liksom i intervjuerna handlar 
det om att analysera huruvida kunskapen som visas är en teoretisk-vetenskaplig 
kunskap eller praktisk kunskap (Gustavsson 2000). Finns det i övningarna inslag av 
slump eller är de så utformade att det klart går att bedöma kunskap? Går detta att 
avgöra? Analys gjordes även av filmerna utifrån begreppet fronesis, praktisk klokhet. 
Fanns det moment där eleven studerade verktygen och uppgiften, prövar och upptäcker 
att det inte stämmer för att sedan efter att ha reflekterat, löser uppgiften? 
 
Särskild uppmärksamhet riktades sedan på om det som framkommit i de kvalitativa 
intervjuerna överensstämde med de kunskaper eleverna uppvisade i praktisk handling. 
Vilka skillnader finns avseende resultat? Kan ett korrekt resultat vid det praktiska testet, 
men avsaknad vid intervju, bero på att det praktiska testet lyfter fram och synliggör det 
som Tiller (2003) beskriver som tyst kunskap? Beror dessa skillnader på validerings-
instrumentets art? Går det att bedöma vilken av dessa två resultat som är verklig 
kompetens? Kan man göra en validering enbart med en av dessa två verktyg eller är en 
kombination av dessa att föredra? 
 

Trovärdighet och giltighet  
 Aktionsforskning utgör enligt vissa ett alternativ till traditionell akademisk forskning. 
Folkensson (Rönnerman 2004) menar att man som aktionsforskare inte är bunden av 
regler för hur forskning ska genomföras. Denna typ av forskning har blivit kritiserad för 
att inte äga särskild stor giltighet utanför den egna verksamheten. Hon skriver vidare att 
akademiska begrepp som rör validitet endast är begränsat användbara för 
praktikerforskaren. En annan åsikt som hon framför är att man bör ta hänsyn till i 
vilken grad de nya kunskaperna ger de inblandade nya insikter om sin situation och att 
detta ska vara vägledande för validiteten snarare än den traditionellt akademiska 
definitionen av begreppet. 
 

Forskningsetik 
Det finns fyra huvudkrav som bör uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2002) och det är: 

1. Informationskravet: den som genomför undersökningen ska informera de 
inblandade om dess syfte.  

2. Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen har själva rätt att bestämma 
över sin medverkan. I denna studie fick varje deltagare erbjudande om att 
deltaga och kunde välja att tacka nej. 

3. Konfidentialitetskravet: Alla som deltar i undersökningen skall ges största 
möjliga konfidentialitet och uppgifter om personer ska förvaras så att andra inte 
kan läsa dem. Resultaten från studien har lagrats digitalt på dator med lösenord. 
Datorn har då den ej använts förvarats i låst rum. 

4. Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in får bara användas för den avsedda 
studien. 

 
De deltagande eleverna informerades muntligen om att de erbjöds att delta i försök vad 
gäller olika valideringsövningar. Deltagarna fick information om att resultatet inte 
kommer att användas som underlag för bedömning i deras egen utbildning utan enbart 
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är till för att hitta övningar som mäter kunskaper och färdigheter på ett mer tillförlitligt 
sätt än vad som görs idag i den studerade utbildningen. 
  
I denna studie gjordes de praktiska proven i direkt anslutning till intervjuerna. Det 
praktiska provet filmades med elevernas medgivande. 
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Resultat 
Här kommer jag att redovisa resultatet av studiens aktion. Resultatet av observation av 
frågorna redovisas inledningsvis, därefter resultatet av observation av praktiskt prov. 
Efter detta redovisas sambedömning av frågor och praktiskt prov. 
 

Resultat utifrån observation av intervjufrågor 
 
Fråga 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11-13 är frågor som är faktainsamlande. Här svarar de intervjuade 
oftast med korta svar. Frågorna kring metersystemet besvaras med siffror eller med 
svaret ”Vet inte”.  Här finns således tre kategorier av svar: 
 

1. Eleven svarar rätt 
2. Eleven svarar, men svaret är felaktigt 
3. Eleven svarar inte eller svarar att hon/han inte vet. 

 
Angående gradantal på en rät vinkel varierar svaren något. Några elever svarar med 
siffror, någon visar med händerna i luften hur en rät vinkel ser ut, utan att ange 
gradantal och ytterligare några svarar ”Vet inte”. Här tillkommer en ny dimension av 
svar, nämligen att använda gester för att synliggöra en viss kunskap. Eleven har därmed 
en uppfattning om begreppet rät vinkel, men saknar kunskap om gradantal och svarar 
därmed fel även om det finns kunskap om begreppet vinkel. 
 
Frågorna 11 och 12, att förklara begreppen lodrät och vågrät, besvaras mer omfattande. 
Här behöver eleverna flera ord för att förklara begreppen. ”Lodrätt är ju uppifrån och 
ner” är det en elev som säger. En annan förklarar ordet vågrät som ”Vågrät är ju också 
vertikalt”. Flera av eleverna tar även till händerna för att förklara orden. Här kan 
urskiljas tre typer av svar. 
 

1. Eleven svarar rätt och använder lägesbegrepp 
2. Eleven svarar rätt men använder vardagliga begrepp 
3. Eleven svarar fel 

 
Dessa frågor visar hos eleverna en boklig kunskap (Tiller 2003) eller teoretisk- 
vetenskaplig kunskap (Gustavsson 2000). Utifrån svaren på frågorna är det möjligt att 
uttala sig om elevens kunskaper i metersystemet, gradantal för en rät vinkel, 
lägesbegrepp samt verktygens namn. 
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De övriga frågorna, 4, 5, 7, 10, 14,15 handlar om att förklara varför eller till vad eller 
hur man använder verktyg. Här blir det naturligt att eleverna svarar med fler ord och 
längre meningar. Vad som är gemensamt för nästan alla är att de inte använder 
adekvata uttryck och formuleringar, det saknas ett fackspråk. På fråga 4, vikten av rät 
vinkel uttrycker en elev: ”…om det är en massa böjda vinklar blir det ju ingen bäryta”.  
Fråga 15, vattenpassets användning beskriver en elev så här: ” Att det där vattnet ska 
vara i mitten, då är det rakt så det blir rakt”. Här kan svaren kategoriseras som: 
 

1. Korrekt beskrivning av verktygens användning med fackspråk. 
2. Korrekt beskrivning av verktygens användning men avsaknad av fackspråk 
3. Felaktig beskrivning av verktygens användning. 

 
Här blir det svårare att uttala sig om en elevs praktiska kunskap eller techne 
(Gustafsson 2000) Detta beror på att en elev kan beskriva ett förlopp verbalt men 
fortfarande går det inte att uttala sig om huruvida den faktiskt kan utföra handlingen 
praktiskt eller om det handlar om en teoretisk-vetenskaplig kunskap, episteme. Det kan 
också bero på att det är svårt att verbalt beskriva en praktisk handling. Man kan inte 
med hjälp av frågorna avgöra om det handlar om tyst kunskap som endast delvis kan 
beskrivas med ord eller om det handlar om en boklig kunskap utan kunskap att 
genomföra handlingen i praktik (Gustafsson 2000). Ett exempel på detta är uttalandet 
om vinkelhakens handhavande: ”Att den ska va jämt med trät, det ska inte glipa.” Detta 
kan vara en kunskap som är boklig likaväl som praktisk. 
 

Den studerade utbildningen har som mål att utbilda hantverkare. En snickare som i ord kan 
beskriva hur man använder de mätinstrument som ingår i studien, är oanvändbar på en 
arbetsplats om han eller hon inte praktiskt kan använda dessa i praktiken. Blåsan i libellen i 
vattenpasset kan mycket väl vara i mitten om inte mätinstrumentet ligger an korrekt. Studiens 
syfte är att hitta valideringsinstrument för att validera kursen BYT1201. Ett av kursmålen är 
kunna använda verktyg och känna till maskinell utrustning. Därför är det inte av vikt att 
instrumentet mäter allt det som en snickare ska kunna, utan ska fokusera på just det kursmål 
som är aktuellt. 

 

Resultat utifrån observation av praktiskt test 
Det praktiska testet innehåller tre övningar. Huvudsyftet med den första övningen var 
att validera kunskap i att använda vinkelhake, den andra i att använda tumstock, 
division samt vissa begrepp; längd, bredd och tjocklek. Den tredje övningen var 
vattenpassets handhavande. 
 
Eleven får som utgångspunkt sex olika verktyg att välja mellan, där tre av verktygen 
inte var relevanta för någon av övningarna. 
 
Inför varje övning ges en muntlig instruktion om vad som ska utföras enligt bilaga 2. 
 
Övning ett, att kontrollera vinklar på en bräda syftar till att validera kunskap i att 
använda vinkelhake på ett korrekt sätt. Samtliga åtta elever valde utan större tvekan 
vinkelhaken på uppmaningen att först välja rätt verktyg. När det kom till att använda 
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denna visar de upp en större variation. Tre elever kontrollerar helt korrekt brädans 
ändvinklar, medan de övriga uppvisade felaktigt handhavande. När det gällde att 
kontrollera strecket på regeln och om detta var i vinkel visade samma tre elever riktigt 
handhavande. Här kan vi urskilja två olika resultat: 
 

1. Eleven använder verktyget korrekt 
2. Eleven kan inte använda verktyget korrekt  

 
Här kan man utifrån observation av övningen uttala sig om elevens praktiska kunskap. 
Här går det att utifrån kursmålen i BYT1201 avgöra om eleven har ett korrekt sätt att 
använda ett av de vanligaste verktygen inom branschen. 
 
Övning två gick ut på att mäta en regel och sedan dela denna sträcka i tre lika stora 
delar, samt att mäta regelns bredd och tjocklek och ange svaren i mm. Syftet här är att 
validera handhavande av tumstock samt fackspråk avseende längd, bredd och tjocklek. 
Alla åtta elever greppar, på uppmaningen att mäta regelns längd, tumstocken. En elev 
har sedan problem med att veckla ut verktyget. Alla åtta elever har korrekt uppfattning 
om hur längden mäts. Dock svarar eleverna i olika enhet, en del i centimeter och en del 
i millimeter. Efter uppmaning räknar alla utom två elever om måttet till millimeter. 
Ingen av eleverna tvekar heller på var bredd och tjocklek ska mätas, men samma två 
elever har problem med att ange måtten i millimeter. En elev räknar om måttet 9,2 cm 
till 920 mm, men rättar sig själv snabbt och säger ”92 mm menar jag”. Samtliga elever 
klarade att dela det uppmätta längdmåttet i tre lika stora delar.   Även här kan jag 
kategorisera utifrån tre kriterier: 
 

1. Eleven kan använda tumstock, definiera begrepp, mäta, dividera och svara med 
rätt enhet 

2. Eleven kan utföra några av de ingående momenten men svarar t.ex. i fel enhet. 
3. Eleven utför övningen i huvudsak felaktigt. Endast enstaka rätta svar eller 

moment går att urskilja. 
 
Denna övning fungerar väl för att kontrollera begreppsförståelse avseende längd, bredd 
och tjocklek. Likaså visar den om en elev har kunskaper i metersystemet och 
användning av ytterligare ett vanligt verktyg, tumstocken. Här kan jag alltså se såväl 
boklig kunskap som praktisk kunskap, episteme och techne (Gustavsson 2000). 



19 

 
Den tredje övningen gick ut på att med hjälp av ett vattenpass rita våg- och lodlinje 
samt att lägga en regel i våg. Här valideras handhavande av vattenpass samt uttrycken 
vågrät och lodrät. Sex av åtta elever klarar uppgiften att rita linjerna med hjälp av 
vattenpasset. En av de elever som inte klarar uppgiften att rita linjerna väljer dessutom 
först fel verktyg, han tar upp smygvinkeln. Denna elev får sedan uppmaning att lägga 
regeln i våg och då tar han upp vattenpasset samt utför uppgiften korrekt. Återigen ser 
jag såväl boklig som praktisk kunskap i en och samma övning. Här kan jag även 
observera en elev som uppvisar praktisk klokhet (Gustavsson 2000). Eleven börjar med 
att mäta ut två punkter från tavlans nederkant, stannar upp och betraktar punkterna. 
Efter att ha tänkt efter så suddar han ut punkterna och tar istället upp vattenpasset. De 
två kategorier som observationerna delas in i här är: 
 

1. Eleven ritar korrekta linjer, samt lägger regeln i våg 
2. Eleven klarar inte att rita korrekta linjer eller lägga regeln i våg 

 
Här visar observationerna av övningen att den bristen på kunskap vad gäller uttrycken 
vågrät och lodrät troligen förhindrar några av eleverna att visa eventuell kunskap i att 
hantera vattenpasset. Detta blir särskilt tydligt när en elev klarar att lägga en regel i våg, 
utan att ha kunnat dra en vågrät linje. Alltså visar övningen här praktisk kunskap, 
techne men att eleven saknar den bokliga kunskapen vad gäller uttryckets innebörd. 
 
När man observerar de praktiska övningarna utifrån ett kommunikationsperspektiv ser 
man en olikhet. Inför varje övning ges en muntlig instruktion om vad som ska utföras. 
Vissa elever behöver få instruktionerna upprepade i korta sekvenser under övningens 
genomförande medan andra elever genomför den utan behöva upprepningar. Detta kan 
säkert ha ett antal olika orsaker. Någon elev har kommit så långt att den har utvecklat 
en praktisk klokhet (Gustafsson 2000) och kan utifrån sin kunskap tolka uppgiften och 
använda sin praktiska kunskap och applicera den på den aktuella situationen. Men här 
finns ett antal felkällor som inte går att verifiera. Har eleven uppmärksamhets-
svårigheter? Finns det minnesproblem? Viktigt att vara uppmärksam på eventuella 
språksvårigheter som Andersson och Stenlund (2012) nämner. I de fall en elev har en 
annan språkbakgrund kan detta vara ganska tydligt, men det kan även röra sig om 
dialektala språkskillnader och användning av fackuttryck. 
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Praktiskt prov eller intervju? 
 
Studerar man resultatet av praktiska proven och intervjuerna blir det tydligt att det med 
stor sannolikhet går att validera en elevs bokliga kunskaper (Tiller 2003) utifrån såväl 
intervju som praktiskt prov. I båda fallen kan man avgöra om en elev har kunskaper i 
metersystemet, vinklars utseende, verktygsnamn samt vanligt förekommande uttryck. 
För att bedöma handhavande av verktyg visar övningarna en klar överlägsenhet jämfört 
med intervjun. I intervjuerna kan flera av eleverna översiktligt redogöra för olika 
verktygs användningsområden men det går inte att uttala sig om kvaliteten på 
användningen. Intervjun räcker inte som underlag för att validera denna praktiska 
kunskap (Gustavsson 2000). I denna studie är det inte av vikt att särskilja om denna 
praktiska kunskap är vanemässig eller intelligent på grund av att de kursmål som 
valideras kan nås utan denna distinktion. (Ryle 1990) Denna skillnad har större 
betydelse vid validering av vissa, i den studerade utbildningens, andra kursmål. 
 
Vid intervjuerna kan man välja att be om förtydligande och förklaringar och på så sätt 
få ytterligare information som kan vara av vikt vid valideringen. Här kan man även få 
överskottsinformation som kan vara av betydelse för elevens fortsatta utbildning, utan 
att den är relevant för valideringen i sig.  
 
När man studerar de praktiska övningarna blir det tydligt att testledaren spelar roll för 
resultatet. Att ge eller inte ge hjälp på vägen, att bekräfta eller inte bekräfta om en elev 
är ”på rätt väg” ger olika utfall. Att använda gester när man förklarar övningar kan även 
ge ledtrådar till svaren. Att be en elev rita en horisontell linje med eller utan en samtidig 
gest med handen kan ge olika resultat. Detta innebär att det naturligtvis har betydelse 
för resultatet om testledaren har gett ledtrådar till svaret.  Eleven kanske inte kan skilja 
på lod och våg, vilket begrepp som är vilket, men genom gesten får den svaret. 
  
Här redovisas tre tabeller med valideringsresultat för vinklar och vinkelkontroll, 
måttsystem och mätverktyg, samt vattenpassets användning och begrepp kring detta. 
Texten i tabellen från intervjuerna är utdrag från vad eleven har sagt, utifrån uttalanden 
som kan hänföras till kunskap eller brist på denna. Kolumnerna som redovisar praktiskt 
test är forskarens observationer under test, från anteckningar skrivna under och efter det 
praktiska testet samt från studie av filmmaterialet från samtliga åtta testpersoner. 
Tabellerna visar om valideringsinstrumentet visar korrekt kunskap, delvis korrekt 
kunskap eller avsaknad av kunskap. 
 
Ljusgrå markering innebär korrekt kunskap. 
Mellangrå markering innebär delvis korrekt kunskap. 
Mörkgrå markering innebär avsaknad av kunskap. 
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Valideringsresultat för vinklar och vinkelkontroll 
 

Rät vinkel, antal grader/utseende 
(kopplat till intervjufrågor respektive 
övning) Verktyg för vinkelkontroll Vinkelhakens handhavande 

Elev Intervju, fråga 1 Praktisk övning 1,3 Intervju, fråga 2 Praktisk övning 1 Intervju, fråga 5 Praktisk övning 1 

1 

Näe 

Kommer ej så 
långt i övningen, 
ställer sig frågande 
till användningen 
av vattenpass. Näe 

Väljer 
vinkelhaken utan 
tvekan Näe 

Kan inte korrekt 
hantera 
vinkelhaken 

2 
Det är en vinkel 
som är rak? 90 grader 

Vet inte vad 
verktyget heter 
men vet hur det 
ser ut. 

Väljer 
vinkelhaken utan 
att tveka. 

Osäker på 
handhavandet. 

Hanterar 
vinkelhaken helt 
rätt. 

3 En rak vinkel. 90 grader Vinkelhake 

Väljer 
vinkelhaken utan 
tvekan 

Att den ligger 
kant i kant med 
arbetsstycket 
ordentligt 

Hanterar 
vinkelhaken helt 
rätt. 

4 
Rät vinkel? Ja dä 
äe som vinkelhake 

Kommer ej så 
långt i övningen, 
ställer sig frågande 
till användningen 
av vattenpass. Vinkelhake 

Väljer 
vinkelhaken 

Att det blir rakt? 
Att man inte vad 
ska jag säga, att 
man håller den 
imot. 

Hanterar 
vinkelhaken 
ovant och och 
tittar på fel ställe 

5 

En rät vinkel är en 
90 gradersvinkel 
förhoppningsvis 90 grader 

Det beror på 
har jag en 
vinkelhake som 
är 90 grader tar 
jag den gärna 
men man kan 
ju ta en 
brytvinkel 
också 

Väljer 
vinkelhaken 

Att man har den 
på rätt håll.  

Hanterar 
vinkelhaken helt 
rätt. 

6 

En sån. Han visar 
diffust med fingret 
i luften. 90 grader  Vinkelhake 

Väljer 
vinkelhaken 

Att den ska vara 
jämt med trät, det 
ska inte glipa. 

Hanterar 
vinkelhaken 
ovant och och 
tittar på fel ställe 

7 
Eleven visar 
tydligt i luften. 90 grader  

Vinkeljärn? Har 
inte ordet. 

Väljer 
vinkelhaken 

Att man är noga 
och att det blir 
rakt. 

Hanterar 
vinkelhaken helt 
rätt. 

8 

En rät vinkel är 
ju….typ en planka 
är ju i rät vinkel. 90 grader 

Du har ju 
vinkeljärn, 
tumstock och 
penna du kan 
använda 
mycket, en 
bok. 

Väljer 
vinkelhaken 

Jag har ett 
naturligt ögonmått 
att det är spikrakt. 
På större bygge 
använder jag 
vattenpass. 

Hanterar 
vinkelhaken 
ovant men med 
korrekt resultat 

Tabell 1. Valideringsresultat vinklar 



22 

Valideringsresultat för måttsystem och mätverktyg 
 

Verktyg för mätning: Tumstock Måttsystemet m - mm Användande av mätverktyg 

Elev Intervju, fråga 6 
Praktisk 
övning 2 

Intervju, 
fråga 8 – 9 

Praktisk 
övning 2 

Intervju, fråga 
10 

Praktisk 
övning 2 

1 

Mätare 

Väljer 
tumstock 
utan 
tvekan 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar i cm, 
omvandlar 
utan tvekan 
t mm på 
anmodan Kan ej svara 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

2 Tumstock. 

Väljer 
tumstock 
utan 
tvekan. 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar i cm, 
omvandlar 
med viss 
osäkerhet 
till mm på 
anmodan 

Att rita på rätt 
ställe, att hålla 
reda på 
millimetrarna 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

3 Tumstock. 

Väljer 
tumstock 
utan 
tvekan 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar rätt i 
mm 

Att den ligger 
kant i kant 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

4 

Vinkelhake och 
vattenpass och 
så. Omformulerar 
frågan. Jaaa 
måttband 

Väljer 
tumstock 

Har ingen 
koll. Svarar 
10 på bägge 
frågorna. 

Svarar i cm 
men kan 
inte 
omvandla till 
millimeter 

Att det blir rätt 
att man kollar 
noga 

Hanterar 
tumstocken 
ok men kan 
inte korrekt 
avläsa 
värden. 

5 

Jae, tumstock 
eller 
millimeterstock, 
använder gärna 
millimeter. 

Väljer 
tumstock 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar rätt i 
mm 

Att man mäter 
på samma 
ställe och 
använder 
samma 
måttstock. 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

6 Tumstock. 
Väljer 
tumstock 

Otch matte! 
EEE 
hundra.Kan 
mm/dm och 
mm/m 

Svarar rätt i 
mm 

Att man 
vecklar ut 
den, man 
mäter på rätt 
sida. 

Hanterar 
tumstocken 
ok men 
ovant. 

7 Tumstock. 
Väljer 
tumstock 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar rätt i 
mm 

Att man är 
noggrann. 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

8 
Tumstock och 
måttband 

Väljer 
tumstock 

Kan mm/dm 
och mm/m 

Svarar rätt i 
mm 

Att va rädd 
om 
tumstocken 
så den inte 
går sönder 

Kan korrekt 
hantera 
tumstock 

Tabell 2. Valideringsresultat mätning 
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Valideringsresultat för vattenpass med tillhörande begrepp 
 

Begreppet lodrät Begreppet vågrät 
Verktyg för kontroll av 
lod/våg Handhavande av vattenpass 

Elev 
Intervju, 
fråga 11 

Praktisk 
övning 3 

Intervju, 
fråga 12 

Praktisk 
övning 3 

Intervju, 
fråga 13 

Praktisk 
övning 3 Intervju, fråga 15 

Praktisk 
övning 3 

1 

Näe 
Klarar ej rita 
lodrät linje Näe 

Klarar ej rita 
vågrät linje Vet inte 

Plockar upp 
vattenpass Vet inte 

Kan ej 
använda 
vattenpass 
för att rita 
våg- 
repektive 
lodlinje. 

2 

Gör en 
vertikal 
rörelse med 
handen i 
luften 

Ritar med 
viss tvekan 
en vågrät 
linje 

Gör en 
horisontell 
rörelse med 
handen i 
luften 

Ritar en 
våglinje utan 
tvekan Vatten pass 

Plockar upp 
vattenpasset 

Att titta på 
bubblan 

Använder 
passet på 
ett godkänt 
vis 

3 
Det har jag 
hört 

Ritar en lod 
rät linje utan 
tvekan 

Gör en 
horisontell 
rörelse med 
handen i 
luften 

Ritar en 
våglinje utan 
tvekan Vatten pass 

Plockar upp 
vattenpasset 

Att du lägger det 
korrekt och 
använder 
långpass. Att du 
får glaset i 
mitten. 

Använder 
passet på 
ett godkänt 
vis 

4 

Ja det är ju 
lite olika 
snedder det 
är lite svårt 
att visa 

Klarar ej rita 
lodrät linje 

Olika vinklar 
men det är 
svårt att visa 
exakt 

Klarar ej rita 
vågrät linje Inget svar 

Plockar upp 
smygvinkeln 

Att det där 
vattnet ska vara i 
mitten, då är det 
rakt så det blir 
rakt. 

Kan ej 
använda 
vattenpass 
för att rita 
våg- 
repektive 
lodlinje. 

5 

Vertikalt det 
är ju längs 
med, och 
lodrät är ju 
uppifrån 
och ner. 

Ritar en lod 
rät linje utan 
tvekan 

Vågrät är ju 
också 
vertikalt, 
horisontellt 
det är ju 
också 
längsmed. 

Mäter först 
från tavlans 
underkant,anv
änder sedan 
passet. 

Ett 
vattenpass  
eller så kan 
man 
använda ett 
lod. 

Plockar upp 
vattenpasset 

Vilken vinkel det 
beror ju på vad 
man ska göra 
med det, vill man 
ha något i lod så 
får man gärna 
använda det på 
rätt håll inte sätta 
det i lod om man 
inte mäter vågrät 
hela tiden. 

Använder 
passet på 
ett godkänt 
vis 

6 

Man hänger 
ett lod i ett 
snöre. 

Ritar en lod 
linje med 
vattenpasset 
på fel håll 
efter att ha 
fingrat på 
smygvinkeln 

Det är andra 
hållet mot 
lod 

Ritar en 
våglinje  

Vattenpass 
och ett 
snöre med 
tyngd i. 

Plockar upp 
smygvinkeln 

Att du lägger 
plant. Bubblan 
ska vara i mitten 

Använder 
passet på fel 
sätt när han 
lodar. 

7 

Eleven 
beskriver 
här både 
lod och våg. 

Ritar en lod 
rät linje utan 
tvekan 

Redan 
besvarat 

Ritar en 
våglinje utan 
tvekan Vattenpass 

Plockar upp 
vattenpasset Noggrannhet. 

Använder 
passet på 
ett godkänt 
vis 

8 

Spikrakt 
fast inte 
diagonalt. 

Ritar en lod 
rät linje utan 
tvekan 

Gör en 
horisontell 
rörelse med 
handen i 
luften 

Ritar en 
våglinje utan 
tvekan Vattenpass 

Plockar upp 
vattenpasset 

Luftbubblor som 
är specialgjorda 
för att få så bra 
vinkel som 
möjligt. Plan yta 
o bara justera 
med små puttar. 

Använder 
passet på 
ett godkänt 
vis 

Tabell 3. Valideringsresultat vattenpass 
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Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka möjligheter att skapa ett valideringsinstrument som kan 
nivåbestämma elevers förkunskaper inom bygghantverket, i introduktionsfasen av 
byggutbildningen.  
 
Tre övergripande slutsatser kan dras. Den första berör i vilken utsträckning det 
framtagna valideringsinstrumentet kan visa på kunskaper, såväl episteme – vetenskaplig 
eller boklig kunskap som techne – kunnande eller praktisk kunskap och som fronesis – 
klokhet eller att omsätta en tidigare kunskap i en ny situation. Den andra slutsatsen 
handlar om betydelsen av interaktion mellan eleven och den person som ansvarar för 
valideringen. Den tredje slutsatsen visar att resultatet av valideringen kan påverkas av 
tolkarens fackkunskaper. 
 
Vid jämförelse av resultaten på intervju och praktisk test visar de åtta medverkandena 
att det många gånger kan vara svårt att sätta ord på den kunskap man har i synnerhet 
när det gäller handhavande av verktyg. Aristoteles talade om kunskap utifrån uttrycken 
episteme och techne (Gustafsson 2000). Techne kan översättas som praktisk kunskap, 
Tiller (2003) och Alexandersson (2001) använder handens kunskap. I resultatet blir det 
tydligt att den praktiska valideringsformen är överlägsen intervjun när det gäller att 
validera denna typ av kunskap. Om man jämför resultaten av handhavande av 
verktygen är det vid tretton tillfällen som de åtta eleverna visar upp icke godkänt 
resultat vid intervju för att sedan vid praktiskt test genomföra provet med godkänt 
resultat.  
 
Vid analys av de praktiska övningarna blir det tydligt att testledaren vid några tillfällen 
får gå in och ställa kompletterande frågor, framförallt gäller detta måttsystemet. Detta 
ger en antydan om att ett valideringsinstrument borde innehålla såväl praktiska 
övningar som inslag av intervju. Den genomförda studien visar att validering av 
kunskaper för nivåbestämning i byggutbildning för vuxna kräver såväl kunskaper i 
intervju som validering i praktisk handling. Vid formulering av frågorna är det viktigt 
att ta hänsyn till elevens språkliga bakgrund. Brist på förståelse av orden i frågan kan 
leda till felaktiga svar. I praktisk handling kan testledaren genom kroppsspråk, gester 
och uttalanden ge vägledning till lösningen av uppgiften och på så sätt påverka 
resultatets validitet.  
 
Validering av kunskaper utifrån intervjuer kan bli olika beroende på kunskap hos den 
som validerar svaren. ”Att det där vattnet ska vara i mitten, då är det rakt så det blir 
rakt” eller ”att du lägger plant, bubblan ska va i mitten” eller ” att man håller den 
(vinkelhaken) imot”, dessa svar kan för en yrkeslärare tolkas som praktisk kunskap i att 
hantera ett vattenpass medan för en oinvigd, svaret troligen är totalt oförståeligt. Även 
när man studerar de praktiska övningarna kan tolkningen skilja sig åt beroende på om 
den som validerar har yrkeskunskaper eller inte. En valhänthet kan för den oinvigde 
kanske tolkas som felaktigt handhavande medan en person med yrkeskunskaper kan 
skilja valhänthet från avsaknad av kunskap i praktiskt användning. 
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Validitet och reliabilitet hos instrumenten 
 
Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten hos ett mätinstrument innebär enligt Trost 
(2005) att mätningen vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat om man gör om den 
under liknande former. Enligt Kvale (2009) finns det här vissa svårigheter vid kvalitativ 
forskning. Trots att frågor med samma innehåll ställs kan svaren bli olika beroende 
bland annat på tonfall och gester både hos den som intervjuar och den intervjuade. 
Detta faktum torde gälla lika mycket i samband med intervjuer och praktisk prövning 
vid validering. I denna studie kan gester och kroppsspråk hos intervjuaren vara ett 
dilemma då det är lätt att genom gester förtydliga uttryck som horisontell och vertikal. 
De gånger den intervjuade tvekar i sitt svar skulle ett förtydligande från den som 
intervjuar hos den som intervjuas tolkas som att denne inte svarat rätt och därför ändrar 
sin utsaga. 
 
Validiteten, eller som det också kan kallas giltighet, innebär om jag verkligen mäter det 
som jag har för avsikt att mäta. Vid den kvalitativa intervjun eftersträvas att få veta vad 
den intervjuade menar med, eller hur han eller hon uppfattar någonting, exempelvis en 
företeelse enligt Trost (2005). Genom att studera de frågor som ställts kan man ganska 
enkelt avgöra trovärdigheten hos en kvalitativ undersökning menar Trost (2005). De 
studerade personerna har vid genomgång av de praktiska momenten fått förklarat vilket 
eller vilka kunskaper som varje övning ska mäta, för att undvika missuppfattningar om 
vad som var syftet med varje delmoment. 
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Diskussion 
Här kommer jag att diskutera resultatet av den genomförda aktionen, samt den använda 
metoden. 
 

Metodiskussion 
Aktionsforskningen som metod ger möjlighet att studera den egna verksamheten med 
delvis andra ögon. Detta ger både fördelar och nackdelar. Det är en fördel att vara känd 
i verksamheten då detta oftast skapar en mer avspänd atmosfär. Nackdelen kan vara att 
man när man analyserar resultatet kan man som forskare i egen verksamhet ha svårt att 
bortse från kända bakgrundsfakta om elever som skulle kunna påverka resultatet men 
som egentligen inte kommit fram i den aktuella aktionen. Man kan ha svårigheter att 
hålla sig objektiv eftersom man som forskare i egen verksamhet inte sällan har en 
relation till den eller de som studeras.  
 
Den aktuella studien hade kunnat genomföras på ett antal olika sätt. Istället för att 
forskaren genomförde hela studien skulle man kunna ha använt sig av kollegor för att 
genomföra aktionen och enbart agerat forskare. Framförallt filmerna skulle kunna ha 
studerats och bedömts av eller tillsammans med kollegor. Rönnerman (2004) beskriver 
förförståelsens problematik. En del förutsättningar kan tas som självklara vilket kan få 
till följd man som forskare begränsar sitt synfält och blir blind för hur man skulle kunna 
lösa de problem som studeras. 
 
I den aktuella studien är forskaren och praktikern samma person. Här skulle man kunna 
ha använt sig av andra lärare som praktiker. Skillnaden häremellan är dock 
svårbedömd. Skulle resultatet av testerna blivit annorlunda om den som ledde testerna 
inte var densamme som skulle bedöma resultatet?  
 
En kritisk aspekt på studien är att eleverna vet att de är med i en studie för att ta fram 
ett valideringsinstrument. De kanske skulle ha ansträngt sig mer om det hade varit fråga 
om en validering för betyg och inte en validering för nulägesbestämning 
 

Resultatdiskussion 
Här kommer jag att diskutera resultatets tre aspekter, i vilken utsträckning det fram-
tagna valideringsinstrumentet kan visa på kunskaper, att den som validerar genom 
interaktion med den som valideras kan få fram ytterligare kunskaper samt att resultatet 
av valideringen påverkas av tolkarens fackkunskaper. 
 
Om instrumentet visar kunskaper, den första aspekten så kan man i resultatet se att 
intervju i första hand är användbar när det handlar om att validera episteme, boklig 
kunskap. Handhavande av verktyg, techne, är omöjligt att validera utifrån intervjun 
enbart, då det inte med säkerhet går att avgöra om det handlar om just techne eller om 
det faktiskt är episteme. Har eleven läst till sig hur man borde göra eller kan eleven 
faktiskt göra det som avses? Även tyst kunskap är omöjlig att fånga upp vid en interjvu, 
just för att den är tyst. Den går inte att beskriva i ord men blir tydlig i praktisk handling, 
den praktiska delen av valideringsinstrumentet. Filmerna visar att en praktisk validering 
har kvaliteter som är överlägsna intervjun. Här har jag möjlighet att avgöra om eleven 
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har den praktiska kunskapen eller inte, vilket blir tydligt när jag studerar tabellerna i 
resultatet ovan. 
 
Analysen av filmerna från de praktiska övningarna visar betydelsen av testledarens ord 
och kroppsspråk, den andra aspekten. En gest kan ge eleven ledtråd till en lösning av ett 
visst problem, men har man då lockat fram en kunskap som fanns eller har man givit 
svaret? Troligen är det väl så att när det gäller begreppen horisontell och vertikalt har 
man givit svaret, för svårigheten med dessa begrepp är att veta vilket begrepp som är 
vilket. Å andra sidan kan man med enkla ord och frågor locka fram kunskap. När elever 
svarar i centimeter och den som validerar ber att eleven ska omvandla till millimeter 
har man inte gett svaret utan istället ställt en fråga där svaret avslöjar kunskap eller brist 
på kunskap i sortomvandling. För mig blir det tydligt att en ordlös validering får ett 
resultat som innehåller färre svar än om jag interagerar med den som valideras. 
 
När jag analyserar den tredje aspekten och studerar min analys av intervjuerna blir det 
tydligt att jag tolkar svar. Som jag nämnt ovan tolkar jag ”bubblan är i mitten” som 
kunskap i att använda vattenpasset. Här ser jag inte det som en nackdel att man genom 
sin yrkeskunskap kan tolka svar och handlingar som kunskap, i synnerhet om man ser 
till det kursmål som valideras. Här är ju målet att eleven ska visa kunskap i att hantera 
diverse verktyg. Det som bedöms är alltså handhavandet. Hur skulle någon som inte har 
yrkeskunnande avgöra om en elev hanterar de i valideringen ingående verktygen? 
 
En lärdom jag dragit av studien är att intervjufrågorna bör utvecklas ytterligare samt att 
testa dessa i ett antal provintervjuer innan de används för validering. Ytterligare en 
faktor som syns tydligt i filmerna är svårigheterna att genomföra varje validering på 
exakt samma sätt, med samma gester, samma tonfall och samma språkbruk. Här 
behövdes eftertanke och koncentration, det är svårt att säga ordet horisontell utan att 
samtidigt göra en horisontell rörelse med armen. 
 
 Man kan dock här diskutera om detta i alla delar är nödvändigt att göra och säga exakt 
lika alltid. I studien framkom det att det kan finnas kommunikationssvårigheter 
(Andersson & Stenlund, 2012) och detta blev tydligt först när jag fick omformulera 
instruktioner för att eleven inte förstod. 
 
Min slutsats utifrån den genomförda studien är att ett praktiskt valideringsinstrument 
har överlägset störst möjlighet att validera praktisk kunskap jämfört med intervjun. Då 
denna studie endast fokuserat på en av de i utbildningen ingående kurserna kan det vara 
av betydelse att innan ett slutligt valideringsinstrument utformas, först definiera om och 
i så fall vilka andra kurser som bör ingå i en sådan validering för att därefter avgöra om 
praktisk validering är att föredra eller om en kombination av båda metoder är att 
föredra.  
 
Resultatet visar att man som pedagog behöver såväl teoretiska som praktiska instrument 
för att kunna validera kunskap i yrkesutbildning. Att fånga upp den tysta kunskapen 
låter sig inte göras genom intervjuinstrumentet, då denna kunskap här fortsätter att vara 
tyst. Att bedöma elevers kunskaper i praktisk yrkesutbildning fordrar ett brett urval av 
instrument och bedömningsmetoder för att säkerställa att alla former av kunskaper kan 
mätas. 
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Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom området skulle kunna vara att utveckla valideringsinstrument för 
ytterligare kurser inom den studerade utbildningen eller att förfina det i denna studie 
framtagna valideringsinstrumentet. Ett annat förslag är att genomföra en liknande 
forskning som denna men särskilja rollerna på så sätt att forskaren, testledaren och 
bedömaren är olika personer för att utesluta att forskaren tolkar innehållet i svaren och 
inte enbart studerar instrumentet och dess validitet. 
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Bilaga 1. 
 
Intervju frågor  
 
 
Vad vill jag veta? 
 
Yrkeslivserfarenhet? 
Ålder? 
Kön? 
Svenska språket? 
 
Vad vet eleven om tumstock, vattenpass och vinkelhake och varför man använder dessa? 
 
Har eleven kunskap om hur man använder de tre mätverktygen? 
 
Detta är frågor jag haft framför mig under intervjuerna. 
 

1. Vad är en rät vinkel? Beskriv med ord! 
2. Vad kan man använda för verktyg för att rita ut en rät vinkel? 
3. Hur många grader är en rät vinkel? 
4. Varför är det viktigt att få något i rät vinkel? 
5. Vad är viktigt att tänka på när du använder en vinkelhake? Handhavande. 

 
6. Vad använder man oftast när man mäter som bygghantverkare? Beskriv med ord! 
7. Varför är det viktigt att kunna mäta rätt? 
8. Hur många millimeter går det på en decimeter? 
9. Hur många millimeter är en meter? 
10. Vad är viktigt att tänka på när du använder tumstock? Handhavande. 

 
11. Vad är lodrät? Vertikalt? Beskriv med ord! 
12. Vad är vågrät? Horisontellt? 
13. Vad kan man använda för verktyg för att få något i lod och våg? 
14. Varför är det viktigt med lod och våg? 
15. Vad är viktigt att tänka på när du använder vattenpass? Handhavande. 



 

Bilaga 2 
 
Praktiska övningar 
 
 
Här använder jag en regel 45*95* 900mm, ena änden i rät vinkel och andra änden lite ur 
vinkel. På regeln finns ett streck ritat i rät vinkel. På bordet finns ett antal distanser gjorda av 
mattbitar med olika tjocklekar. 
På bordet ligger 6st verktyg, 3 av dessa går inte att använda till denna övning. 
 
1. 
Du ska kontrollera om regelns ändar är i vinkel. 
Du ska också kontrollera om strecket på regeln är vinkelrät. 
Vilket verktyg använder du?  
Vad kom du fram till?  
 
2. 
Du ska mäta regelns längd och dela måttet du fick fram i tre lika delar. 
Vad använder du för verktyg?  
Hur lång blir varje tredjedel?  
Hur bred är regeln?  
Vilken tjocklek har regeln?  
 
3. 
Här använder vi en whiteboard. Jag visar ett utgångsläge, en punkt på tavlan. 
Du ska rita en lodlinje/vertikallinje och en våglinje/horisontallinje som korsar varandra i 
punkten på whiteboarden. 
Vad använder du för verktyg?  
Vilka vinklar får du? (Om de har fått till ett kors eller en vinkel)  
Nu lägger jag regeln på högkant på bordet och lägger i ena änden under några underlägg så 
den lutar lite. (Så att den inte är i våg). 
Du ska med hjälp av underläggen få regeln att ligga i våg. 
 
 
 
 
 
 
 


