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Sammanfattning  

Abstract 

Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka vad yrkeslärare grundar sin bedömning och 
betygssättning  på i yrkesämnet, hur de väljer att dokumentera denna och även hur relevanta Skolverkets 
styrdokument är för dem i det arbetet. Studien har undersökt vad 5 stycken olika yrkeslärare på en gymnasieskola 
upplever att de går efter vid densamma via en strukturerad intervju enligt de etiska principer som gäller. 
Fallstudien visar att det läggs stor vikt vid processen och att yrkeslärarna inte bara ser slutresultatet som 
avgörande vid betygssättningen. De kriterier som yrkeslärarna går efter påminner mycket om det som krävs ute i 
arbetslivet, det vill säga självständighet, problemlösningsbenägenhet och talang. Nämnas kan att talang inte finns 
med som ett kriterium i skolverkets läroplan. De fyra F:en, fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet genomsyrar 
lärarnas sätt att se på eleven i yrkesämnet. Yrkesutbildningen, som ska förbereda eleverna för det kommande 
yrkeslivet försöker också, bland annat genom praxisgemenskap ge eleven inblick i det kommande arbetslivet. De 
situationerna är också bedömningssituationer som yrkeslärarna använder sig av vid kommande betygssättning. 
Det framkommer i fallstudien att yrkeslärarna inte är helt tillfreds med styrdokumenten vad gäller bedömning 
inom yrkesämnet. Det krävs stor profession av yrkesläraren inom både hantverket och läraryrket för att kunna följa 
de riktlinjer som läroplanen ger. Här måste yrkesläraren själv skapa miljöer för att kunna göra bedömningarna 
genom ett friutrymme för att den realism som krävs inom yrket ges. Tankar för fortsatt forskning gäller ifall 
branschen ska få ännu mer att säga till om för att det ska bli realistiskt inom yrkesutbildningarna eller att konceptet 
mästare-gesäll tas upp under större övervägande. 
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1. Inledning 

 

Sedan några år arbetar jag som yrkeslärare inom ämnet hantverksteknik och har under 

senare tid funderat över hur yrkeslärare på gymnasiet upplever att de gör när de bedömer 

och betygssätter sina elever. Att bedöma och betygssätta är två olika saker även om 

bedömningen är nödvändig för en rättvis betygssättning. När jag löpande bedömer en 

elev så gör jag det vid varje tillfälle som jag träffar eleven i de ämnen som jag 

undervisar i. Det är viktigt att vara klar över i vilket syfte man gör sin bedömning 

(Skolverket, 2011a, s. 6). Den formativa bedömningen som sker vid dessa tillfällen är 

till för att eleven skall kunna vidareutvecklas, stödja och stärka elevens lärande. 

Eleverna påverkas mycket av lärarens bedömning. De tolkar och använder denna 

återkoppling som bedömning innebär och det är viktigt att lärarna inser att deras 

bedömning och kommentarer får konsekvenser (Korp, 2011, s. 116). Den formativa 

bedömningen ska hjälpa eleven framåt till insikt (Korp, 2011, s. 43). En elev som till 

exempel har svårt för att mäta och därigenom inte kommer vidare i kursen kan jag 

hjälpa genom att jag formaterar undervisningen så att den möter elevens omedelbara 

behov bättre. Jag ger eleven lättare mätuppgifter och visar hela tiden hur eleven ska 

tänka och stegrar svårighetsgraden allt eftersom. Hela tiden följer jag eleven och 

individanpassar undervisningen så att den följer elevens nivå i rätt takt så att eleven till 

slut kan nå målet. Den summativa bedömningen är när jag bedömer resultatet av elevens 

arbete, tänkt att resultera i ett omdöme, betyg eller utlåtande (Korp, 2011, s.42). Den 

summativa bedömningen är inte utvecklande i sig. 

 

När man, som jag, studerar samtidigt som jag undervisar så kommer jag i nära kontakt 

med Skolverket och dess riktlinjer, styrdokument och allmänna råd. Jag diskuterar dem 

med kurskamrater och håller dem på så sätt aktuella och upplever att jag själv arbetar 

efter de regler och riktlinjer som Skolverket anför men hur gör yrkeslärare i allmänhet? 

Hur uppfattar de Skolverkets riktlinjer och hur mycket hjälp anser de att de får av  dem? 

Bedömning av elever är inte alltid lätt och självklart. Som lärare har man hjälp av 

Skolverket och styrdokumenten som kan och ska vara ett bra stöd (Skolverket. 2011c, 

s.12).            
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På en yrkesutbildning får eleven lära sig från grunden och arbetar efter utbildningens 

mål och skolans riktlinjer. Eleven kanske börjar sin utbildning med stora svårigheter att 

nå målen men klarar efterhand av att ta till sig kunskaperna och gör framsteg. Hur 

bedömer och betygssätter läraren detta? Ser läraren bara till det slutliga resultatet eller 

väger han eller hon in resan dit? Tas det hänsyn till elevers eventuella svårigheter i 

bedömningen? Enligt läroplanens riktlinjer ska läraren alltid utgå från varje elevs behov, 

erfarenhet, tänkande och förutsättning (Skolverket, 2011d, s.10).  Läraren skall bedöma 

varje enskild elevs kunskaper utifrån de nationella kunskapskrav som beskrivs för varje 

program (Skolverket, 2011d, s. 15) samt utifrån denna bedömning sätta ett betyg som 

avspeglar elevens kunskaper. 

 

Kunskapskraven i läroplanen (Skolverket 2011d, s.15) består av en komplett 

redogörelse för vad eleven ska kunna, alltså vad som krävs för att uppnå respektive 

betygssteg. De kunskapskrav som finns i bokform är de studieinriktade programmens 

och gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, 

naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska samt svenska som 

andraspråk. Detta innebär en något brokig referensförklaring. (Se Skolverket 2013a).  

 

En elev som kämpar varje dag, kommer på alla lektioner, gör stora framsteg men ändå 

inte riktigt klarar kriterierna för att få ett E, hur tänker läraren då? Är det så i 

verkligheten att läraren ger ett F och helt förbiser den enskildes förutsättningar? 

Bedömer läraren denne elevs personliga framsteg så stora att han eller hon sedan ger ett 

godkänt betyg med tanke på detta? Det är en sak att ge riktlinjer från Skolverkets håll 

men en annan sak hur de riktlinjerna tolkas och värderas. Allt beror på hur läraren 

arbetar, uppfattar styrdokumenten och ser på den kunskap som eleven erhåller. Det finns 

skillnader mellan påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap 

(Gustavsson, 2002, s.26). Påståendekunskap är en teoretisk kunskap där innehavaren av 

denna kunskap inte alltid har utfört och varit med om det som kunskapen gäller men  

kan förmedla den. Förtrogenhetskunskapen kan förklaras med att individen genom både 

erfarenhet och förståelse har skaffat sig sådan kunskap att denne blivit förtrogen med 
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densamma. Fakta och färdighetskunskap kan sammanfattas med att kunskapen redan har 

genomgått en process och därför känns bekant (Gustavsson, 2002, s. 44). Vad är det då 

som yrkeslärarna bedömer och betygssätter? Förtrogenhet? Är det rimligt att tro att en 

elev på ett yrkesgymnasium kan ha erhållit förtrogenhetskunskap i ett yrke? Talang? Är 

talang en färdighetskunskap?  Jag vill förtydliga att talang inte är ett begrepp som 

Skolverket har inskrivet i sina krav eller riktlinjer men är så vanligt förekommande i 

diskussioner lärare emellan på yrkesutbildningar att jag gärna vill ta med det i mitt 

examensarbete som en av frågorna.  

 

Funderingarna och frågorna är många och jag ska i denna fallstudie undersöka några av 

dessa funderingar med hjälp av tidigare forskning och de resultat som framkommer här i 

form av lärarintervjuer. 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

I och med att den nya läroplanen för GY11 trätt i kraft ska det på yrkesprogram endast 

tas hänsyn till det färdiga resultatet i slutlig bedömning och betygssättning. På 

studieinriktade utbildningar kan eleven göra ett eller flera skriftliga eller muntliga prov 

och därigenom möjliggöra för läraren att vid ett flertal tillfällen samla underlag för den 

slutgiltiga bedömningen och betygssättningen. På en yrkesutbildning är det praktiska 

arbetet en stor del av bedömningen. Skolverket skriver att läraren ska göra en allsidig 

bedömning i förhållande till de nationella kunskapskraven (Skolverket, 2013b, s.1) och 

(Skolverket, 2011d, s. 15). Med det menas att läraren ska göra bedömningen utifrån det 

som eleven presterar och den information och det underlag som läraren erhållit gällande 

eleven. I detta skall även den kunskap som eleven skaffat sig på annat sätt än den 

vanliga undervisningen räknas in. Jag är intresserad av att undersöka yrkeslärares tankar 

och uppfattningar angående bedömning, dokumentationen av eleverna inför densamma 

och även det eventuella stöd de upplever att de får av Skolverkets riktlinjer på en 

gymnasieskola med olika yrkesutbildningar. 
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2.1 Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkeslärarna bedömer sina elever och 

vad de grundar sin bedömning och betygssättning på och hur de relaterar kring 

Skolverkets riktlinjer. 

 

2.2 Mina frågeställningar:  

1. Hur relevanta och realistiska är Skolverkets riktlinjer vid bedömning inom GY11 för 

yrkeslärare och deras elever? 

2. Vilka kriterier använder sig yrkeslärare av i sin bedömning i yrkesämnet? 

 

2.3 Målsättningen är att få fram ett resultat som ökar vår kunskap om hur yrkeslärare 

ser på bedömning, hur de går tillväga samt även ge insikt i de eventuella svårigheter 

som kan möta en yrkeslärare vid bedömning. 

 

 

 

3. Litteraturbakgrund 

 

3.1 Regelverket kring bedömning och betygssättning 

 

Som lärare skall man alltid arbeta för att eleven ska få de möjligheter som finns att 

vidareutveckla sig (Skolverket, 2011d, s. 10). Tanken är att alla ska nå målen 

(Skolverket, 2011c, s.12).  Läraren går efter de krav och riktlinjer som Skolverket har 

satt upp.  Eleven har rätt att få undervisning som gör att denne kan klara de nationella 

mål som utbildningen har. De överordnade riktlinjerna är följande:    
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Skollagen innehåller generella bestämmelser och grundläggande 

bestämmelser om de grundläggande skolformerna. Riksdagen beslutar 

om skollagen. 

Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan 

och konkretiserar skollagens bestämmelser. Regeringen beslutar om 

gymnasieförordningen.  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna beskriver verksamheternas 

värdegrund samt mål och riktlinjer för arbetet. Regeringen beslutar om 

läroplanen.  

Regeringen beslutar om examensmålen för de nationella programmen 

efter förslag från skolverket. Regeringen beslutar om ämnesplaner för de 

gymnasiegemensamma ämnena efter beslut från skolverket.  

Skolverket beslutar om ämnesplaner för övriga ämnen (Skolverket, 

2011c, ss. 14-15).     

 

 

Läraren ska skapa lämpliga bedömningssituationer och utifrån det välja arbetsformer 

som passar dessa. När läraren planerar så är det viktigt att ta hänsyn till 

progressionsbegreppen. Läraren ska se till att eleverna får möjlighet att utveckla sig 

inom kunskapskraven, även när de har uppfyllt kravet för betyget A (Skolverket, 2011a, 

s. 28). 

Läraren får vid sin bedömning av eleven använda sig av all tillgänglig information för 

att kunna sätta ett så korrekt betyg som möjligt. (Skolverket, 2011a, s. 6). Detta innebär 

att eleven ska få tillgodoräkna sig både resultat på prov, muntliga prestationer och 

kunskap som inte förmedlats via skolan men som eleven ändå innehar (Skolverket, 

2012b, s.1). Ifall eleven inte närvarar eller sköter sig på lektionerna kan läraren få svårt 

att göra en rättvis bedömning men frånvaron eller uppförandet i sig skall inte hindra 

eleven från att få ett bra betyg emedan det är slutresultatet som ska bedömas 

(Skolverket, 2013b, s.1). Om det helt saknas underlag för läraren att göra sin bedömning 
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av eleven på grund av frånvaro sätts inget betyg i det aktuella ämnet utan markeras med 

ett streck (-) (Skolverket, 2013c, s.1). Betygsskalan ser ut som följer: 

 

A: Eleven uppfyller kunskapskraven helt. 

B: Eleven uppfyller kunskapskraven helt till nivå C och till övervägande 

del A. 

C: Eleven uppfyller kunskapskraven till denna nivå helt. 

D: Eleven uppfyller kunskapskraven helt till nivå E och till övervägande 

del C. 

E: Eleven uppfyller kunskapskraven till denna nivå helt. 

F: Eleven uppfyller inte kunskapskraven till E. 

Ifall läraren saknar bedömningsunderlag ges ett streck i betyg. Detta skall 

användas endast i fall där det står utom allt tvivel att skolan gjort allt för 

att eleven skall kunna få ett betyg. Detta skall även kunna styrkas 

redovisningsmässigt (Skolverket, 2011b, s.6) 

 

Kunskapskraven för exempelvis betyget C i hantverk -introduktion årskurs 1 lyder: att 

eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete och utför det med viss säkerhet. 

Beroende på materialens egenskaper och den planerade slutproduktens kvalitet och 

utformning väljer eleven efter samråd med handledaren vilket material som ska 

användas. Sen ska eleven utförligt kunna motivera sina beslut beroende på ekonomi och 

miljö ( Skolverket, 2013a).   

I yrkesämnena lär sig eleven inte bara ämnet i sig utan utbildas också för att vara redo 

för arbetsgivarnas krav. Som exempel värdesätter arbetsgivare bland annat ett bra 

ordningssinne. Att hålla tider och följa regler är också väldigt viktigt (Skolverket, 

2011b, s.17).  
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Som lärare kan det vara svårt ibland att fatta rätt beslut gällande både undervisning, 

bedömning och betygssättning. Det är omöjligt för lärarna att komma ihåg vad varje 

elev har presterat vid respektive moment. Där är dokumentationen ett bra sätt att 

använda som hjälpmedel. Dokumentationen i sig är sen att betrakta som allmän 

handling när betygen väl är satta i statliga och allmänna skolor (Skolverket, 2012a, s. 

20). 

 

3.2 Forskning kring bedömning och betygssättning 

 

Forskningen inom allmänpedagogik visar på förändrade mönster i skolan och 

förändring som sker inom bedömning över tid. I dag omfattar den svenska forskningen 

fler perspektiv, objekt och metoder och producerar därmed också en mer varierad bild 

av bedömningen i skola och undervisning. Forskningen inom bedömning, speciellt inom 

yrkesutbildningarna, de mer informella bedömningarna och deras relation till de 

formella är ännu dock väldigt sparsam (Forsberg & Lindberg, 2010, ss. 113-114). 

Lärarnas behov av redskap vid sin bedömning är sådana saker som kan lyftas fram 

(Forsberg & Lindberg, 2010, s. 114). Det händer mycket i den svenska skolan idag 

gällande både pedagogiken, bedömningen och Skolverkets syn på densamma och 

forskningen om bedömning förändras hela tiden. När det gäller den forskningen så 

märks det att själva bedömningen i sig är ett angeläget ämne för pedagogiken (Forsberg 

& Lindberg, 2010, s.59).  Skolverket reagerade på att eleverna i Sverige sedan 2000-

talet har försämrat sina resultat jämförelsevis med andra länder. Många av eleverna 

avbröt studierna och hamnade i ungdomsarbetslöshet. Detta lade grunden till den nya 

reform som gymnasieskolan och den obligatoriska skolan genomgick 2011 (Skolverket, 

2011c, s. 11).  

 

Ahlstrand (2009) undersöker i sin studie vad 4  olika lärare inom teater, idrott och hälsa, 

hotell och restaurang samt träteknik tittar på när de gör sina bedömningar inom den 

praktiska kunskapstraditionen vilka sen leder till ett slutbetyg. Det framkommer att 

lärarna ser mycket till själva processen och elevens självständighet vid bedömningen. 
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Talang, förkunskaper och förmågan att göra kopplingar till yrket är också saker som 

yrkeslärarna tittar på i sin bedömning (Ahlstrand, 2009, s.38). Många lärare upplever att 

det finns oklarheter med styrdokumenten och finner det lokala frirummet 

otillfredsställande. De använder sig istället av gamla strukturer när det gäller 

organisation av undervisning, bedömning och betygssättning (Ahlstrand, 2009, s. 17). 

Hon upplever även att yrkeslärare menar att bedömningen sitter i ryggmärgen och att 

många lärare inte dokumenterar så mycket (Ahlstrand, 2009, s. 36). 

 

Sandström (2012) ställer frågan om sex stycken yrkeslärare inom bygg och anläggning 

gör sin bedömning utifrån sin yrkesroll eller efter de kriterier och kunskapskrav som 

föreligger. Han drar slutsatsen att när yrkeslärare gör sin bedömning vilar den på deras 

yrkeskunskap. Många bedömningssituationer på yrkesutbildningarna hämtar sina 

problem ur yrkets vardag (Sandström, 2012, s. 24). Yrkeslärarna menar, enligt 

Sandström, att det är viktigt att eleverna, genom sina lärares professionalism inom 

hantverket, är redo för arbetslivet när de slutar sin utbildning (Sandström, 2012, s. 17). 

Hans studie visar också att yrkeslärarna framhåller två nyckelkvalifikationer framför 

andra och det är initiativförmåga och problemlösningsförmåga (Sandström, 2012, s. 

19). 

 

Eriksson (2011) menar att det är av stor vikt att läraren i sig är väl medveten om vad 

som gäller i läroplanen och kursplanen för att kunna göra en riktig bedömning av vad 

som ska bedömas och inte det du själv tror och anser är viktigt och väsentligt (Eriksson, 

2011, s. 25). Det finns annars en risk att läraren bedömer utifrån det han eller hon 

tycker. Forskning visar att bedömningen i sig är ett bra sätt för att öka elevernas 

utveckling. Det bygger på att eleverna ska vara aktiva i undervisningssituationen (Black 

i Eriksson, 2011, s. 30). När det gäller dokumentationen gällande eleven så krävs det 

idag för att läraren ska kunna ge eleven och dennes föräldrar en rättvis bild av elevens 

kunskapssituation (Eriksson, 2011, s. 35). 

 

Yrkeslärarens roll vid bedömning är lite knepigare än läraren för ett studieinriktat 

program när det gäller reliabilitet. Eftersom eleven ska bedömas löpande efter sitt 
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skolarbete så kan det spela roll vilken erfarenhet läraren har. Det är inte bara en 

slutprodukt som ska bedömas utan allt som eleven gör. En av de viktigaste reglerna för 

reliabilitet inom bedömning är ju att det inte ska spela någon roll vem som bedömer 

(Korp, 2011, s.91). Läraren på ett studieinriktat program har ett slutprov där svaren är 

givna. Yrkesläraren måste lita på sin profession och erfarenhet vid bedömningen vilket 

gör att reliabiliteten inte kan ses som speciellt hög eftersom alla yrkeslärare har olika 

erfarenheter och kunskaper i sitt yrke. 

 

Kunskap kan inom skolan delas upp i 4 olika delar. De benämns allmänt som de fyra 

F:en. Korp (2011) ger en beskrivning på dem enligt följande:  

 

 Faktakunskaper, det vill säga information och regler som kan mätas i "mer eller 

mindre" även om det inte skiljs mellan ytlig och djup faktakunskap. 

 Förståelsekunskap, att begripa och uppfatta meningen eller innebörden i ett 

fenomen. "Förståelse" är en teoretisk kunskapsform. 

 Färdigheter, en praktisk kunskapsform. Det innebär att ha kunskap om hur 

någonting ska göras och också kunna göra det. 

 Förtrogenhetskunskap, ungefär samma sak som tyst kunskap. Individen har en 

känsla för det aktuella ämnet och känner när något ska avbrytas eller påbörjas 

(Carlgren, 1994 i Korp, 2011, s.48). 

 

När yrkeseleven blir bedömd i sitt yrkesämne, alltså sitt karaktärsämne, sker detta på ett 

annorlunda sätt kontra eleven på ett studieinriktat program. Eleven behöver närvara och 

fysiskt visa de färdigheter som denne erhållit. Det är själva handlingen som yrkesläraren 

först måste förmedla och sedan bedöma hos eleven (Tsagalidis, 2009, s. 51). På 

studieinriktade utbildningar skriver eleven i allmänhet prov för att ge läraren underlag 

att göra sin bedömning och betygssättning utifrån. På yrkesutbildningar vill läraren 

inom elevens personliga dimension se denne visa nyckelkvalifikationer som 

självständighet. Inom den kognitiva dimensionen önskas planeringsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Inom den sociala och interaktiva dimensionen vill läraren se 

samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft (Tsagalidis, 2009, s. 95). När 
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eleven fått alla tekniker att fungera kan det kallas för handlag för yrket (Tsagalidis, 

2009, s. 129). 

 

Förr var det vanligare att elever gick i lära hos yrkesfolk, mästare och fick sin utbildning 

direkt på arbetsplatsen. Då fanns gesäller, som stod över lärlingen och mästare, som 

stod över gesällen. Gesällerna fick vara med i det dagliga arbetet och lärde sig bland 

annat genom praxisgemenskap. De fick arbeta tillsammans med mer eller mindre 

erfarna hantverkare och sida vid sida genom ett legitimt perifert deltagande, alltså 

genom lärlingens utveckling av sin identitet, utveckling, förhållningssätt och värden lära 

sig yrket. Genom att delta både praktiskt och iakttagande så kunde de tillägna sig den 

sociala praxisen (Nielsen & Kvale, 2000, s. 114). Gesällerna kunde leda lärlingarna i 

mångt och mycket men det var mästarna som gjorde bedömningen (Nielsen & Kvale, 

2000, s. 119). Lärlingen gjorde som mästaren (mäster) gjorde, blev satt direkt in i det 

riktiga arbetet och blev under tiden bedömd. Kunskapen som lärlingen fick var 

erfarenhetskunskap (Gärdenfors, 2010, s.103). Detta sker nu också på våra 

yrkesutbildningar så gott som det nu går att göra utan att det är en riktig produktion ut 

till marknaden. Yrkeslärarna har till uppgift att skapa de situationer som behövs för att 

kunna göra bedömningar av eleverna i ett yrkesutövande skede. När det gäller kunskap 

så kan den knytas till olika situationer och verksamheter. Den sanna och säkra 

kunskapen som benämns episteme, den teoretiska som hör ihop med det reflekterande 

och undersökande och den praktiska kunskapen som i sig kan indelas i två kategorier: 

Den skapande, hantverksmässiga techne, och den etiska, som också är knuten till det 

politiska livet, fronesis, För yrkesläraren, hantverkaren är det främst kunskaperna 

techne, praktisk produktiv kunskap och fronesis, praktisk klokhet som står främst 

(Gustavsson, 2002, s.13).  

 

 

4. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i min forskning eftersom den är 

induktiv och bygger på de praktiska resultaten Bryman, 2001, ss. 21-24). Jag benämner 
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den som en fallstudie eftersom generaliserbarheten är begränsad på grund av så få 

respondenter men kan generera nya studier. Det började med att jag skrev ned ett antal 

öppna frågor som till viss del liknade varann för att få fram en bild av lärarnas tankar 

kring bedömningen. Jag använde en strukturerad intervjumetod vilket innebär att jag 

sen ställde frågorna exakt likadant till alla respondenter (Bryman, 2001, s. 123). Det 

förekom inga följdfrågor. Min undersökning vill skapa en förståelse för hur dessa lärare 

har tänkt. Genom denna metod kan jag få höra vad yrkeslärarna tycker och säger att de 

gör. Hur lärarna beskriver på vilket sätt de bedömer elever och vilka tankar och 

uppfattningar de har om Skolverkets riktlinjer. 

 

4.1 Undersökningspersoner och urval 

Studien vänder sig till 5 behöriga yrkeslärare inom yrkesgymnasiet, både kvinnliga och 

manliga i åldern 40-60 år. Alla yrkeslärare arbetar på samma skola. Jag använde mig av 

bekvämlighetsurval och frågade rektorn på den aktuella skolan, en gymnasieskola i 

Mellansverige,  ifall jag fick intervjua ett antal yrkeslärare angående bedömning och 

betygssättning, styrdokumenten och deras syn på det (Bryman, 2001, ss. 312-313). Jag 

fick genast klartecken och kunde sätta igång. Jag valde att intervjua yrkeslärare som 

undervisade i olika utbildningar. När jag valde ut de fem respondenterna så besökte jag 

fem olika utbildningar på skolan och frågade helt sonika den läraren som mötte mig 

först på respektive avdelning ifall han eller hon kunde tänka sig att bli intervjuad. Jag 

gjorde så för att inte på något sätt påverkas, genom att själv välja, ifall personen verkade 

trevlig, otrevlig, äldre, yngre utan frågade helt enkelt slumpmässigt den lärare som 

råkade vara först på plats. Alla yrkeslärarna svarade ja utan att tveka. 

 

4.2 Figur 1. Här följer en beskrivning av undersökningspersonerna och urvalet: 

Informant Ålder Kön Behörighet 

1 42 år Man Behörig 

2 60 år Man Behörig 
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3 57 år Kvinna Behörig 

4 40 år Man Behörig 

5 50 år Man Behörig 

figur 1 

 

4.3 Intervju 

Frågorna till intervjun samt sammanställning av desamma återfinns i resultat. 

 

4.4 Undersökningsprocedur 

Empirin inskaffades genom muntliga intervjuer med yrkeslärare inom gymnasiet genom 

en, som förut nämnts, strukturerad intervju. Frågeområdena rör vad yrkeslärarna har för 

tankar och åsikter angående bedömningen och betygssättningen av eleverna i 

yrkesämnet. Intervjun tar också upp hur pass mycket stöd yrkeslärarna upplever att de 

har eller får av styrdokumenten. Alla intervjuer genomfördes på samma sätt. 

Intervjuerna skedde under en tidsintervall på två veckor och genomfördes med bara 

respondenten och mig närvarande. Lärarna fick information gällande etik vilket jag 

återkommer till i avsnittet etiska överväganden.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Jag spelade in alla intervjuer (Bryman, 2001, s. 310-311). Direkt efter varje intervju 

lyssnade jag på det inspelade och skrev ned allting så att inget skulle missas.. När jag 

sedan valde ut de citat som jag redovisar, har jag gått efter principen att de ska ha något 

att göra med frågan jag ställt eller syftet och frågeställningarna min fallstudie handlar 

om. Det i intervjuerna som inte har bäring för studien, har jag sållat bort. I min 

forskningsredovisning under rubriken resultat finner läsaren detta urval av 

respondenternas svar.  
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4.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets etiska principer ska den som intervjuar informera respondenten 

om följande. 

 

 Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera informanten om 

forskningens syfte (Forskningsetiska principer, 1990, s.7). 

 Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma 

ifall de vill medverka eller ej (Forskningsetiska principer, 1990, s. 9). 

 Konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla medverkande ges maximal 

konfidentialitet och deras personuppgifter skyddas så att ingen obehörig kan ta 

del av dem (Forskningsetiska principer, 1990, s. 12). 

 Nyttjandekravet, vilket innebär att alla uppgifter som samlas in endast får 

användas i forskningsändamål (Forskningsetiska principer, 1990, s.14). 

 

Jag började med att informera informanterna om vad intervjun skulle handla om och 

vad som förväntades av dem och att deras deltagande var frivilligt. De hade all rätt att 

avbryta om de så ville. Därefter bad jag om deras samtycke, vilket jag fick i samtliga 

fall. Efter detta informerade jag om att jag tänkte spela in intervjun och berättade också 

att denna inspelning skulle raderas efter att jag skrivit ut den samt att inga namn eller 

personuppgifter skulle finnas åtkomligt för någon annan. Jag berättade också att deras 

svar endast skulle användas för forskningsändamål. Alla respondenter samtyckte villigt 

till att intervjuas. Med härledning av konfidentialitetskravet talar jag inte om exakt vilka 

utbildningar det rör sig om. 
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5. Resultat  

 

Resultatkapitlet disponerar jag enligt följande: 

Jag har valt att ta med varje fråga i intervjun för att läsaren, på ett direkt sätt, ska kunna 

se vad varje respondent svarat men valt att bara ta med de kommentarer som jag anser 

har något med frågeställningarna att göra. Ibland flyter respondenterna ut i sina svar och 

glider in på annat. De kommentarerna har jag valt att inte ta med. Respondenternas svar 

som här citeras är skrivna så som respondenterna svarat. Jag börjar med att ställa frågan 

och tar sedan med citaten från respondenterna i intervjuföljdens ordning. Därefter 

skriver jag en reflektion på vad respondenterna svarat så att läsaren, ifall den så önskar, 

kan gå direkt hit från respektive fråga ifall denne inte önskar läsa alla svar.  

 

Utifrån den kvalitativa metoden jag använt i denna forskning blev resultatet följande: 

 

5.1 Intervjufrågor 

 

5.1.1. Vad väger du in i din bedömning av en yrkeselev? 
 

Svaret på första frågan kan sammanfattas med att det är processen till ett resultat och 

även resultatet i sig som läraren tittar mest på och lägger vikt vid i sin bedömning av 

eleven. Det framkommer med tydlighet att yrkeslärarna ser mycket till hur eleverna 

klarar av situationerna där de måste ta beslut. Hur en elevs förmåga att se det som 

eventuellt är fel och självständigt kunna lösa problemet. Elevens utveckling genom 

utbildningen tas också in i bedömningen. Några tar även hänsyn till elevens sociala 

förmågor som attityd och inställning. 

 

Så man ser vad de har med sig lite grand för kunskaper, så att, jag skulle 

vilja säga att det viktigaste för mig som sätter deras slutbetyg egentligen 

är att ha varit med ifrån början och sett helheten och en utveckling från 

årskurs ett till årskurs tre. Resultatet givetvis är ju, är ju, men, men ändå 
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så det där, det där sista resultatet kanske inte är det som väger tyngst utan 

det är vägen dit helt enkelt. (1) 

 

Egentligen allt det en elev gör. Till exempel den sociala biten kan ju vara 

mycket viktig. (2) 

 

Jag väger in initiativförmåga, praktisk klokskap, självständighet, kvalitet. 

I omvänd ordning. (3) 

 

Naturligtvis är det processen. Hur dom kommer från A till B och hur 

dom resonerar. Om dom kan fatta egna beslut. Färdigt resultat och ifall 

dom kan reflektera över sitt objekt och säga att det här kunde jag ha gjort 

på det viset och jag kunde kanske använt det materialet istället eller så. 

(4) 

 

Dom här mjuka värderingarna som attityd och inställning, nyfikenhet, 

flexibilitet och sen dom andra rena fakta att ta tillvara, att ta fram 

information, bearbeta information. Att lösa problemet och komma vidare 

och inte stå stilla. (5) 

 

 

5.1.2. Hur följer du Skolverkets riktlinjer angående resultatbaserad 

betygssättning? 
 

Yrkeslärarna svarar här att de inte följer Skolverkets riktlinjer fullt ut utan ofta förlitar 

sig på sin egen erfarenhet. De noterar att det är många moment att betygssätta vilket 

kräver dokumentation. Proven som eleverna gör, produkter som de tillverkar och 

problembaserade situationer, ligger också till grund för den resultatbaserade 

betygssättningen. Baserat på lärarens sunda förnuft får eleven som har talang ett 

godkänt betyg även om denne inte är i skolan så mycket. De använder sig av kryphål i 

Skolverkets regler för tolkning av desamma.  Det framkommer att de tycker att det 
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saknas en viss realism i tidsaspekterna som Skolverket har lagt fram. De tiderna är inte 

logiska ur en yrkesverksam synpunkt och bör förändras. Lärarna står med benet i varsin 

värld, lärarens och yrkesmannens och slits mellan riktlinjerna i den ena mot logiken i 

den andra. Det framgår att yrkeslärarna bedömer och arbetar även efter sin yrkesvana i 

sin lärarroll. Någon upplever det svårt ibland få ihop bedömningen efter tolkning av 

Skolverkets riktlinjer jämförelsevis med hur verkligheten ser ut. 

 

Suckar... Ja, jag måste ju vara ärlig och säga att jag följer den ju inte fullt 

ut, precis. Nu ska jag betygssätta hur många olika moment som helst , 

vilket jag försöker att göra men det kräver ju också den dokumentationen 

så jag kanske sätter mig var tredje fredag brukar jag sitta och skriva ned i 

ett dokument vad var och en av eleverna har gjort för så mycket kan jag 

komma ihåg tillbaks' vad dom har gjort och sen använder jag ju det här 

dokumentet sen när det ska betygssättas för då ser jag att han gjorde det 

och han gjorde det och han har varit borta och mycket av dom här 

sakerna...som...jag ser om dom har genomfört dom momenten som dom 

ska genomföra som kursen innehåller så att säga men det går aldrig att 

komma ihåg det i huvudet. Dom följs ju men kanske inte till punkt och 

pricka för det är för många. (1) 

 

Den följer jag nog rätt så, jag kan säga att jag följer den strikt, gör jag 

men ändå så finns det alltid kryphål i skolverkets paragrafer. En som har 

lätt för sig kanske inte kommer till skolan men han klarar av alla prov. 

Han har jättelätt för sig och då får han kanske ett...då är det ju ett E då. 

En kille då som kämpar och kämpar och är här varje dag men har svårt 

att komma upp till ett E, då är det svårt att jämföra. Då kommer det 

sunda förnuftet in. Talang. (2) 

 

Handen på hjärtat, inte alls. Jag måste ta hänsyn till hur lång tid en sak 

har tagit att göra och det vill ju inte riktigt Skolverket. Dom ser ju till 

den färdiga produkten. Du måste ju sätta det i relation till arbetslivet. Om 
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du gör en produkt och den tar två månader att göra så måste man betala 

280.000 för den fast den är av ett billigare material och det funkar ju 

inte., så du måste ju lägga in att den tar två dagar att göra. Det måste ju 

vara en realistisk tidsaspekt tycker jag, så därför så tycker jag att dom har 

fel i det och jag kör precis efter alla års erfarenhet jag har betygssättning 

så tittar jag på det som yrkesman. (3) 

 

Det kan jag inte säga. (4) 

 

Kanske inte det bästa. Den ger för mycket utrymme för att man ska tolka 

och ibland går det inte ihop med verklighet i lektions salen. Särskilt inom 

yrkesutbildningar, tycker jag. Där hinner man inte reflektera hela tiden. 

Det står väldigt mycket reflektion, reflektion och hitta metoder för att 

eleven ska kunna uttrycka sig. Alla elever har inte den där förmågan att 

kunna uttrycka sig verbalt eller skriftligt och deras prestation och det är 

svårt, särskilt inom den korta stund man har dem och det blir lite 

svårarbetat. Ibland känns det som målen och betygssättningen är lite...är 

inte i "sync" med verkligheten. Men man försöker tillsammans med 

arbetslaget sätta ihop en röd tråd om vad vi ska värdesätta, vad vi ska 

lyfta, vad vi ska prioritera, vad vi ska jobba.  (5) 

 

5.1.3. Hur upplever du stödet av styrdokumenten i din bedömning av yrkeselever? 
 

Yrkeslärarna anser att de är bra. Det ser dock ut som om en del inte riktigt vet vad 

styrdokument innebär utan ger intrycket av att de tror det är ett enda dokument. De är 

inte säkra på att det Skolverket efterfrågat är det som branschen i sig verkligen vill ha. 

Några konstaterar att de gör sin egen tolkning och förlitar sig på sin egen yrkeskunskap 

och erfarenhet. Stödet av styrdokumenten upplevs också som luddigt men lärarna 

utnyttjar det positivt och anpassar sin egen verklighet och formar sin miljö 

(undervisning, lärarmiljö) så att den både passar styrdokumenten och dem själva.  
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Jag kan titta och se vad... vad dom har rekommenderat och så ser man ju 

att det här är ju precis det jag tänker och sen finns det vissa saker som jag 

kanske inte tänker, också, men det är klart att jag har ett stöd i...i det 

formuläret. Man kanske skulle ha frågat fler yrkeslärare vad dom tycker 

är viktigt för eleverna än just bara vad Skolverket har skrivit. Jag är inte 

riktigt säker på att det Skolverket efterfrågar är det branschen kräver eller 

vill ha. (1) 

 

Dom tycker jag är bra. Har man missat engelskan då får man inte ett 

slutbetyg. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att vi har kurser på 

yrkesämnet som är tvunget för att du ska få din examen. Det är viktigt. 

Förut var det inte det. Då var det bara svenska, engelska, matte. Jag 

tycker det är synd. Har man missat engelskan då får man inte ett 

slutbetyg. På en yrkesutbildning ska man nog tänka om lite granna. 

Klarar man inte dom...då har man ingen yrkesexamen. (2) 

 

Får säkert jättestort stöd om jag går ned och grottar in mig i det men jag 

förlitar mig på min yrkeskunskap. (3) 

 

Jag tycker att dom är bra. Jag tycker man får mycket hjälp av Skolverket, 

tycker jag så vi använder dom. (4) 

 

Luddigt! Men det kanske är bra att det är luddigt så man kan tolka det 

och anpassa det till den verklighet vi, vi har. Man kan ta sitt erfarenhet 

och sin kunskap tillsammans med sina kollegor och bygga en ny miljö 

som passar styrdokumenten om inte styrdokumenten passar oss. (5) 
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5.1.4. Efter vilka kriterier skulle du vilja att Skolverket formar sina regler för 

bedömning av yrkeselever?  

 

Saker som handlag, fakta, färdighet och förståelse är något som lärarna anser att 

Skolverket skulle forma kriterierna, avsedda för bedömning av yrkeselever, efter. 

Förtrogenhet tror de inte är möjligt att uppnå i skolan. Några av yrkeslärarna upplever 

att de själva får skapa de kriterierna för att kunna göra en bra bedömning av eleverna. 

De nuvarande kriterierna upplevs vara formade efter studieprogram och inte 

yrkesprogram och är således inte hantverksmässiga. Där upplevs det svårt att följa 

Skolverkets kriterier. Några av yrkeslärarna upplever att de saknar ett betyg som ligger 

närmare den blivande arbetssituationen som till exempel närvaro och flit. Duglighet 

inom yrket som ett helhetsbetyg, ett samlat betyg av tre års yrkesstudier baserat på hela 

utbildningstiden är något som bör tillföras utbildningen enligt dem. För själva 

resultatbedömningen utgår lärarna efter kvaliteten på den slutliga produkten, 

handlingen, men också efter tiden det tagit att göra den. Yrkesutbildningarna är enligt 

lärarna ett mellanting mellan skola och arbete. De efterlyser mer vägledning. 

 

Det...det är ju ett, ett handlag som vi beskrivit tidigare och så kommer 

man ju till dom här, eh...berömda "F:en". Och det är ju fakta, färdighet 

och förståelse. Men dom tre tycker jag är...är viktiga. Och sen så pratar 

man om förtrogenhet och det tror inte jag att man kan uppnå i skolan. Jag 

tror inte att man kommer så långt att man är förtrogen med sitt yrke efter 

tre år. Vi har ju inte dom direkta kriterierna. Såga av biten på det här 

sättet så får du ett A. Såga av biten på det här sättet så får du ett F, 

utan...det är ju vi som måste skapa det själva fast vi ju har lite hjälp men 

en tycker att en hyggligare bild i dom olika kurserna.  

Det finns ju elever som inte passar in i ramen någonstans för den där 

bedömningen som finns och hur bedömer man en sån elev? Dom hamnar 

ju inte på ett studieprogram utan dom hamnar ju på ett yrkesprogram för 

att dom är duktiga hantverksmässigt men sen ska vi då bedöma dom 

utefter dom kriterierna som kanske inte är hantverksmässiga. Där är det 

svårt att följa Skolverkets kriterier. Då känner man som yrkeslärare som, 
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vad ska man kalla det, som professionell bedömare då att den här killen, 

han kommer ju klara sig alldeles utmärkt men enligt Skolverket kan jag 

inte sätta något betyg på honom för han har inte uppfyllt alla kriterier. 

Man kan göra ett tillägg i betygs skalan. Typ, han är en A5:a...och då står 

5 för att man kanske inte har klarat den teoretiska delen så jättebra men 

A står för att han är jävligt duktig praktiskt. (1) 

 

Helhet. Man ska se på helheten efter tre år. Ett enda moment säger inget 

om vad eleven gör. men alla moment tillsammans, när man väl går ut, 

det är en helhetsbild, så jag skulle vilja ha ytterligare ett betyg, en 

helhetsbedömning. Inte bara dom här betygen, just den kursen och den 

kursen utan sammantaget på ett yrke skulle jag vilja ha en samlad. (2) 

 

Individuellt! Hur har den här eleven klarat sig utefter...utefter hennes 

förutsättningar, måste man ju också ta hänsyn till, naturligtvis, men 

naturligtvis ska den eleven som gör dom bästa sakerna på den kortaste 

tiden ha det högsta betyget. Är det en människa som har väldigt svårt för 

sig så kan man inte ge, även om den svettas så det rinner om den så kan 

jag inte ge den högsta betyg. Jag tycker att Skolverket är fel ute. När det 

gäller resultatbedömning så tycker jag att man inte ska kunna sätta betyg 

i blindo utan att man måste se, man måste se, och framförallt då hur lång 

tid en sak har tagit att göra. Där tror jag att dom har missat. (3) 

 

Jag tycker nog att det måste va' nån' mellanting mellan skola och 

arbetsliv kan jag känna så någonstans kan jag tycka att det är närvaro och 

flit skulle va' me'. Närvaro och, för det är ofta det som gör att man får ett 

jobb efteråt och att man kan sköta sitt jobb. Ingen närvaro= ingen CSN 

med en gång, varje månad. (4) 
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Ibland skulle man vilja ha lite vägledning. Lite detalj i styrdokumentet 

men okej, det får man söka sig i kollegor eller med hjälp av rektorn eller 

dom kring utbildningen. (5) 

 

5.1.5. Hur påverkar en elevs sociala uppförande vilket betyg du kommer sätta på 

eleven? 
 

Några av lärarna säger att det inte spelar någon roll utom att det kan underlätta vid 

bedömningen att eleven varit närvarande tillräckligt mycket så att bedömningen blir 

korrekt. Andra säger att det är av stor betydelse hur eleven uppträder som underlag för 

bedömning. Yrkeslärarna gör dock bedömningarna av eleven ständigt, varje dag, och 

bygger elevens betyg på den bedömningen. Detta talar läraren också om för eleven så 

denne är medveten om att företagen, när de ringer och frågar om rekommendationer, får 

precis det svaret som eleven har visat sig stå för under utbildningen. 

 

Har jag en elev som är här varje dag och presterar efter bästa förmåga 

och svarar när man, på tilltal så, så är det ju lättare att sätta ett betyg på 

den eleven för att jag har ju skapat mig en uppfattning om vad han kan. 

Ordning och uppförande. Ja, jag kan sakna ett sånt betyg ibland men det, 

det berättar jag för eleverna för det visar ju sig när företagen ringer hit 

och dom vill ha rekommendationer då och då är jag helt ärlig och säger 

som det har varit. (1) 

 

Ingenting, för det sociala är någonting som man varken har ärvt eller vad 

det är för någonting. Det finns ju elever som hela tiden då ja, idag har ju 

alla ADHD och det, då är det ju lite svårt. Dom hoppar omkring i 

bänkarna men det har ju inget med huvudsakerna, att prestera det han ska 

göra. Så det har ingen betydelse. (2) 

 

Inte alls. (3) 
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Väldigt lite skulle jag säga. Eh...sen kanske det finns lite olika nivåer i 

helvetet där. En del kommer man närmare och en del kommer man inte 

riktigt lika nära men det har inget att göra med betyget för min del. (4) 

 

Mycket. Mer än man vill. Vi baserar väldigt mycket på beteende, det gör 

vi. Även om det står att det måste inte göra det. Det är väl närvaro också. 

Är man borta för mycket då...det påverkar betyget. Skolverket säger, det 

ska inte göras men...det gör det. (5) 

 

 

 

5.1.6. Dokumenterar du din bedömning? (I så fall, kan du beskriva hur du går till 

väga?) 
 

Alla lärare dokumenterar kontinuerligt hur eleven presterar så att de har ett samlat 

underlag vid den slutliga betygssättningen. Ingen av lärarna har något gemensamt 

dokument utan alla har sin egen typ av dokumentering. Några dokumenterar var tredje 

vecka, andra varje vecka. Vid dokumentationen görs även en bedömning i formativt 

syfte. Vid varje slutdokumentering av ett arbete, en produkt, görs en summativ 

bedömning. Tillgång till hjälp för dokumentationen finns inte färdig, ibland inte heller 

läroböcker för varje ämne, så yrkeslärarna gör den själva med ett instuderat stöd av 

styrdokumenten. De samarbetar ibland med en kollega vid bedömningen och 

dokumenterar detta.  

 

Ja, det gör jag ju. Jag dokumenterar den dels i ett dokument per elev var 

tredje vecka kanske och för att själv ha det och backa tillbaks till när man 

ser vad eleverna har gjort under ett helt år. Och samtidigt så gör vi en, en 

bedömning. Då kallar vi den för formativ då, den jag gör där och så gör 

vi även en summativ bedömning per produkt för att där sätter vi ju ett, ett 
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resultat på produkten dom har gjort som sedan vägs ihop med den andra 

bedömningen som jag har gjort under hela tiden. Det är ett word 

dokument som finns ute i cyber rymden och ingen annan kommer åt. (1) 

 

Jag skriver upp vad, hur långt dom har kommit och vi har ju alltid 

slutprov eller prov hela tiden så det är en dokumentation så, det, ja vi 

dokumenterar hela tiden. Kontinuerligt varje vecka. Annars är det ju 

svårt. När man har ämnen där det inte finns, vi har ju ämnen här då där 

det inte finns böcker till. Finns inte, varken Liber eller någon har tagit 

fram utan vi får ju själva då...Där kommer ju kruxet. Då måste man läsa 

styrdokumenten ordentligt för att då blanda in saker och ting. (2) 

 

Jag dokumenterar all bedömning och det gör jag när jag har eleven 

bredvid mig och den saken som ska bli bedömd och kanske en kollega. 

Så berättar jag eller vi hur vi tänker och det vi förväntade oss. Precis det 

vi har gått igenom när eleven fick uppgiften. Har den nått det här 

resultatet och sen hur jag tänker. och så skriver jag ett delbetyg. På varje 

moment i kursen sätter jag ett delbetyg så att jag har någon slags 

genomsnitt sen när jag ska ge det slutgiltiga betyget. (3) 

 

Ja, jag skriver fortlöpande i ett word dokument om saker som har hänt 

och som jag värdesätter på olika vis. (4) 

 

Inte så mycket som jag skulle önska. En gång i veckan sen är resten i 

huvudet. (5) 
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5.1.7. Hur ska talang, handlag för yrket, värdesättas i betygs sättning enligt din 

uppfattning? 

 

Alla yrkeslärare är av samma uppfattning att talang, handlag, är något som är oerhört 

viktigt och ska betygssättas. De anser att utan talang är det svårt att bli en bra 

hantverkare eller kunna uträtta bra saker inom yrket där handlag är viktigt. Talangen ska 

värdesättas i betyget och genom feedback till eleven. 

 

Jag tror att...det är egentligen det som är det viktigaste, hur man ser vad 

de har för handlag. (1) 

 

Talangen är rätt så viktig i just ämnen där du själv ska skapa någonting 

med dina händer. Talang måste finnas. (2) 

 

Högt, naturligtvis. Är man en begåvad, kreativkonstnär ska man 

naturligtvis ha betyg efter det. (3) 

 

Jag förstår inte riktigt frågan där för talangen är ju det som är 

betygsgrundande där tänker jag, eller...Jag tycker att det är det som är 

själva kärnan i...det är ju det som ett betyg avgör. (4) 

 

Den ska värdesättas i betyget och värdesättas i form av feedback. (5) 

 

 

5.1.8. Anser du att det går att bedöma en elev i yrkesämnet bara på elevens slutliga 

resultat? Ja eller nej. 
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Några av lärarna anser att det inte går att bedöma bara efter det färdiga resultatet. Någon 

säger att det går att bedöma endast efter det färdiga resultatet. 

 

 

Nej. (1) 

 

Ja. (2) 

 

Nej! (3) 

 

Då säger jag nej. (4) 

 

Nej. (5) 

 

 

5.1.9 Underfråga. Vad upplever du att du egentligen bedömer hos en elev? 

Slutresultatet eller elevens utveckling? Vad tittar du på? 
 

 

Yrkeslärarna anser att endast ett slutresultat inte är bedömningsbart utan det är resan dit 

som är viktigast. Alla lärarna var inte ense ifall det gick att bedöma en elev på 

slutresultatet på fråga 8 men på frågan om vad läraren upplevde att denne bedömde så 

blev svaret att det bland annat var elevens utveckling som var viktigast. Elevens 

fallenhet för yrket och dennes förutsättningar att bli en bra yrkesman. Endast 

slutresultatet svarar inte på frågan om vad en elev har lärt sig och hur eleven gjorde för 

att åstadkomma slutresultatet. De upplever att de bedömer eleven efter dennes 

utveckling, fallenhet och förutsättning och självständighet. Inte bara efter slutresultatet. 
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Färdighetsmässigt ute vid maskinerna, ja det är klart jag tittar på , så är 

det ju och det är där jag gör mycket av min bedömning också. Inte bara 

slutprodukten, för det kan vara en elev som har fått ganska mycket hjälp 

för att komma till slutprodukten och den slutprodukten kan ju se ungefär 

likadan ut som den som har gjort det helt själv och då kan man ju inte 

göra samma bedömning på eleverna. (1) 

 

Jag bedömer elevens utveckling som det mest...ja, det gör jag. Det andra 

är någonting som vi då har till hjälp men nej. (2) 

 

Jag tycker nog att jag ser om dom har fallenhet för yrket. 

Förutsättningarna för att bli en bra yrkesman. (3) 

 

...Slutresultat kan ju va'... Det har tagit väldigt lång tid men han kanske 

inte har lärt sig ett jäkla skit. Han kanske har fått ihop det där men vet 

inte varför så...ett slutresultat kan va' ett bra resultat men det säger inte så 

jättemycket om vad eleven har lärt sig och vad han kan. Det är ett nej på 

det för det är polletterna som ramlar ned på vägen som gör att man kan 

vissa saker. (4) 

 

Hela bilden. Allt hänger ihop. (5) 

 

 

5.1.10 Figur 2  

Jag jämför svaren på denna fråga med fråga 1 som löd: Vad väger du in i din 

bedömning av en yrkeselev? 
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Respondent Fråga 1 Underfråga 

Nr: Vad väger du in i din 

bedömning av en 

yrkeselev? 

Vad upplever du att du 

egentligen bedömer hos en 

elev? Slutresultatet eller 

elevens utveckling? Vad 

tittar du på? 

1 Helheten och utvecklingen. 

Kanske inte bara resultatet 

utan resan dit. 

Färdighetsmässigt ute vid 

maskinerna. Inte bara 

slutprodukten. 

2 Egentligen allt eleven gör, 

till exempel den sociala 

biten. 

Elevens utveckling 

3 Initiativförmåga, praktisk 

klokskap, självständighet 

och kvalitet. 

Fallenhet för yrket och 

elevens förutsättningar. 

4 Processen och hur eleverna 

resonerar. Färdigt resultat 

och förmågan till 

reflektion. 

Processen och det eleven 

lärt sig under vägen. 

5 Attityd, inställning, 

flexibilitet. Förmåga att ta 

fram information och 

bearbeta den samt lösa 

problem och gå vidare. 

Hela bilden. Allt som 

eleven gör för det hänger 

ihop. 

figur 2 
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5.1.11 Reflektion 
 

Resultaten visar att yrkeslärarna vid bedömning och betygssättning ser till både det 

färdiga resultatet och resan dit. Att se vilken grad av praktisk klokskap och talang 

eleven har spelar också roll. Likaså hur eleven hanterar olika situationer och använder 

sin kunskap samt dennes utveckling i yrkesämnet. Resultatet visar också att yrkeslärarna 

tycker styrdokumenten i stort sett är bra men de upplever att de måste göra tolkningar av 

desamma på respektive program så  undervisningen blir så yrkesmässig, 

branschliknande som möjligt. De efterlyser större klarsyn från Skolverket gällande 

yrkesutbildningarna så att de utformas efter yrkesprogram och inte studieprogram. 

Lärarna upplever att de har stöd av styrdokumenten men att det fattas en del för att 

yrkesutbildningarna ska upplevas som lika understödda som de studieinriktade 

utbildningarna.  

 

6. Diskussion 

6.1 Brist gällande betygssättning 

Min tolkning är att lärarna ser en brist gällande möjlighet att betygssätta en elev för hela 

sitt kunnande. De flesta lärarna ser ju eleven från år ett till år tre och under den tiden 

hinner det rinna mycket vatten under broarna. Elever som är inspirerade, kanske 

hemifrån, och har lätt för sig, seglar i allmänhet igenom yrkesutbildningen smidigt och 

enkelt med goda betyg och har även utmärkta förutsättningar att få anställning direkt 

efter skolan.  

 

6.2 Ordning och uppförande 

Elever som är skoltrötta väljer ofta yrkesutbildningar i tron och förvissningen om att det 

är mindre studier i dem. (Numera går det ju alldeles utmärkt inom yrkesutbildningar att 

läsa upp till högskolebehörighet även om det inte framkommit lika tydligt i 

informationen till allmänheten). När eleverna kommer till gymnasiet så har de därför 

ofta en attityd till undervisningen som kan ta ett tag att ändra. Lärarna i studien upplever 

här att det vore bra ifall det fanns något på schemat som förr i tiden hette ordning och 
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uppförande. I lågstadiet brukar man varje morgon hälsa på fröken eller magistern i syfte 

att lära sig lite "hyfs" och goda manér. Kanske skulle det läggas in några 

undervisningstimmar i vett och etikett? Sättet att bemöta andra människor och 

därigenom även själv bli bemött på ett bra sätt är något som gagnar alla. När eleven 

kommer ut till en arbetsplats och inte kan uppföra sig så blir det rapport direkt till 

läraren numera. Detta skulle kanske kunna undvikas ifall det fanns någon form av 

beredskap undervisningsmässigt i detta. Hur lärarna agerar och reagerar vid bedömning 

och betygssättning av en elev som inte sköter sig varierar. En del anser att det inte 

spelar någon som helst roll och andra menar att det spelar mycket stor roll.  

 

6.3 De fyra F:ens betydelse i bedömning 

Vad händer då när en elev missköter sig, inte kommer i tid eller inte kommer alls på 

lektionerna. Ja, svårigheten för läraren att kunna göra en korrekt bedömning ökar ju 

avsevärt och det innebär ju i sig att eleven inte får samma möjlighet att erhålla ett 

korrekt betyg. Eleven kanske är duktig men eftersom denne aldrig är på lektionerna utan 

kanske bara kommer för att avlägga, göra ett slutprov, så beror det på lärarens 

inställning till detta hur elevens betyg kommer att se ut. För yrkeslärarna är det viktigt 

att se att eleven har förstått hur, varför och när, den ska göra momenten. Eleven ska, 

redan från början av terminen, delges information om vad som kommer utgöra underlag 

för bedömningen och även, ifall det finns möjlighet, vara delaktiga i valet av olika 

bedömningsformer (Skolverket, 2013b, s.1). Förståelsekunskap påstås ha kvalitativ 

karaktär, i motsats till fakta, alltså att förstå innebörden i något. Färdighetskunskapen är 

när vi har sådan kunskap om något att vi kan genomföra det. Förtrogenhetskunskapen  

är ihopkopplad med upplevelser och syns i bedömningar. Fakta är färdiga att lära in 

(Gustavsson, 2002, ss. 23-24). Resultatet visar att de fyra F:en. Fakta, förståelse, 

förtroende och färdighetskunskap är aktuella. Först när eleven kan använda sig av den 

kunskap denne inbringat, när eleven nått förståelse, kan kunskapen kallas produktiv 

(Gärdenfors, 2010, s. 36). För att kunna bedöma och betygssätta efter dessa kunskaper 

krävs det att läraren ser eleven under en lång period så att alla moment kan följas. 

Slutresultatet är ju bara en del av det hela och visar ju egentligen bara en färdig produkt, 

vilket inte bevisar hur mycket eleven har tagit till sig av undervisningen eftersom det 

inte framgår hur mycket hjälp eleven har fått för att frambringa produkten. Sålunda ser 
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jag en svårighet, med härledning av vad yrkeslärarna i denna studie svarat, att bedöma 

bara efter ett slutligt resultat.   

 

6.4 Bedömning inom yrkesämnet  

Korp (2011) skriver att bedömningen ska relatera till verkligheten utanför skolan. Det 

kan ifrågasättas hur yrkeslärarna ska få detta att gå ihop till exempel när det gäller 

resultatbaserad betygssättning. Respondenterna i studien säger att Skolverkets riktlinjer 

inte riktigt går ihop med verkligheten bland annat när det gäller tidsaspekten. Där kliver 

yrkeslärarna förbi styrdokumenten och ser på bedömningen från en yrkesmans syn 

istället. En respondent (1) uttrycker vanmakt för att han inte kan sätta ett betyg på en 

elev för att denne inte uppfyller Skolverkets kriterier. Yrkesläraren vet att eleven 

kommer klara sig alldeles utmärkt i arbetslivet för eleven har kunskapen om yrket men 

fallerar på kriterierna som kanske inte är skrivna i första hand för de eleverna som 

räknas till de  hantverksmässiga utan att vara teoretiker. Det finns ju lokala programråd 

vars uppgift är att stödja yrkeslärarna och utbildningarna med sitt kunnande och sin 

erfarenhet så att utbildningarna ska kunna närma sig branschen (Skolverket, 2011b, s. 

7). Frågan är ifall riktlinjerna inom de kontakterna skulle kunna göras tydligare. 

Gustavsson (2002) anser att problemet vid bedömning, pedagogiskt sett, är ifall man ska 

lägga tonvikten vid det färdiga resultatet eller vid processen dit och även hur man ska 

tolka förhållandet däremellan (Gustavsson, 2002, s. 44). Denna frågeställning och 

funderande kring densamma märks också i studiens resultat där respondenterna ändå 

menar att vägen till slutresultat är viktig, kanske rentav viktigare än själva slutresultatet. 

Forskningen av idag gällande bedömning fokuseras inte så mycket på elevernas sociala 

utveckling som på elevernas och lärarnas uppfattningar och erfarenheter, dock mest om 

elevernas prestationer och resultat (Forsberg & Lindberg, 2010, s. 56). Jag kan notera 

att betyget ska sättas, inte bara med tanke på den aktuella terminen utan hela den tiden 

som eleven gått på utbildningen (Skolverket, 2012b, s.1) men detta kan bli lite 

problematiskt för de elever vars lärare bara har dem i en årskurs. En del yrkeslärare 

cirkulerar och följer sin klass i tre år medan en del alltid har samma årskurs. Det 

framgår ju i studien att en respondent (1) har möjlighet att se klassen från alla årskurser 

men ifall de övriga har samma möjlighet framgår inte. Jag kan fundera på ifall detta är 

något som ska tas upp till en större diskussion. Skulle eleverna tjäna på att de har 
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samma lärare under tre år? Skulle det i så fall bara gälla de yrkesinriktade 

utbildningarna? 

 

6.5 Praxisgemenskap 

Fördelen med en yrkesutbildning är att eleverna kan utbildas genom så kallad 

praxisgemenskap. Det är lättare ute på en arbetsplats men dagens yrkeslärare försöker i 

möjligaste mån efterlikna dessa situationer. Inom Skolverket används inte detta ord och 

yrkeslärarna får här lita till sin profession. Numera väljer eleverna själva det yrke som 

de vill utbilda sig i och kan då få hjälp av den erfarne yrkesmannen tillika yrkesläraren 

att i olika arbetssituationer placeras ihop med en erfaren hantverkare, till exempel vid 

APL (arbetsplatsförlagt lärande), och genom att göra momenten ihop med denne lära sig 

genom praxisgemenskap hur de olika momenten ska genomföras (Nielsen & Kvale, 

2000, s. 43). Därigenom ökar också elevens förståelse för yrket och motivation för 

skolarbetet vilket i sig underlättar för läraren vid bedömning och betygssättning. När det 

gäller vikten av yrkeslärarens profession och även själva bedömningen kan jag jämföra 

mina resultat med resultatet i studien av Sandström (2012) som skriver att samtliga 

respondenter ansåg att deras bakgrund som yrkeslärare spelade en avgörande roll för 

bedömningen i yrkesämnet samt att yrkesläraren är det som eleven vill bli. Att ha en 

yrkesidentitet underlättar att skapa en elev och lärarrelation där eleven har förtroende 

för läraren och dennes yrkeskunskaper (Sandström, 2012, ss. 24-26).  

 

6.6 Talang 

Vad tittar yrkeslärarna på när de bedömer och betygssätter eleven? Vad är det de 

egentligen bedömer och betygssätter? Med stöd av de lärarna i denna studie säger så är 

det talang, handlag för yrket, självständighet och utveckling som lärarna främst ser på. 

Talang finns inte ens inskrivet i betygskriterierna så det är ju ganska intressant att det 

finns med som en klar bedömningsfaktor. Här kan jag då ställa mig frågan: Vad är en 

yrkesutbildning och vad krävs av den elev som går den för att lyckas maximalt? Med 

härledning av resultatet så ser jag att just ordet talang, även skicklighet, 

hantverksmässighet, handlag och praktisk klokskap, finns med som orsak till att en del 
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elever får bättre betyg än andra. Du kan alltid lära en människa att stå vid en maskin och 

trycka på en knapp men du kan inte lära en människa att ha talang. Antingen finns det 

eller inte. En intressant teori vore kanske att jämställa talang med hörsel. För den elev 

som har hörselskada finns hjälpmedel att få och detta ska inte påverka betyget men hur 

gör läraren när eleven inte har talang? Vilka hjälpmedel finns att tillgå för de elever som 

har svårt att nå målen i yrkesämnet? Inom till exempel alla hantverksyrken är det stort 

fokus på teknisk skicklighet, personlig prägel, kvalitet och design (Skolverket, 2013a) 

men just ordet talang finns inte med. Kanske är det så att det ordet kan användas i ett 

nedvärderande syfte vid bristen på talang. I lärarnas planering av bedömningssituationer 

är det viktigt att ta hänsyn till progressionen i förmågorna. Eleverna ska stimuleras att 

utveckla sina förmågor och det framgår även av progressionsbegreppen i 

kunskapskravens beskrivningar, alltså de ord som skiljer graden av betyg i 

kunskapskravet (Skolverket, 2011a, s. 13). Även Ahlstrand (2009) konstaterar i sin 

studie att talang och även elevens förmåga att tillämpa sina kunskaper är något som 

yrkeslärarna tar med i sin bedömning (Ahlstrand, 2009, s.38). 

 

6.7 Stödet av styrdokumenten 

När det gäller stödet av styrdokumenten så får man som lärare ibland ha ett ganska stort 

frirum och det krävs för att kunna forma undervisningen så den passar både syftet med 

utbildningen (att få eleven färdig och kunna klara målen) och att eleverna ska formas så 

de är förberedda inför den bransch de ska arbeta i. Skolverket (2011b) beskriver att vi 

utifrån styrdokumenten ska bestämma oss för vad som är viktigast. Efter det kan vi välja 

olika uppgifter eller bedömningssituationer där vi låter eleverna visa vad de kan och inte 

kan (Skolverket, 2011b, s. 11). Någon respondent (5) i studien upplever dock stödet 

från styrdokumenten som luddigt. Detta kan kanske förklaras med att både 

gymnasieordningen, läroplanerna och examensmålen, som konkretiserar 

bestämmelserna av skollagen, hänger ihop med ämnesplanerna men alla dokument har 

var sitt dokument. För att undvika dubbelregleringar upprepas till exempel inte det som 

står i skollagen i gymnasieförordningen. Examensmålen uttrycker bara det som gäller 

för det programmet och ifall läraren inte har koll på detta så kan det leda till problem. 

Alla dokument behöver sålunda användas (Skolverket, 2011c, s. 15). Skolans värld och 

yrkeslivets värld är ibland två ganska vitt skilda begrepp och det krävs av yrkesläraren 
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att han eller hon kan knyta ihop säcken, undervisningen, så att eleven får ut det mesta av 

den. En yrkesutbildning syftar till att utbilda eleven till ett yrke och förbereda 

densamme för yrkeslivets utmaningar och göromål. Yrkesläraren har till uppgift att ge 

eleven den hjälp och det stöd som denne behöver för att klara målen. Arbetslivets krav 

och skolans mål och uppdrag ställer själva bedömningen i ett ganska svårt läge eftersom 

de delvis har olika mål (Tsagalidis, 2009, s. 161). Det framkommer av studien att 

lärarna inte är helt nöjda med stödet av styrdokumenten vad gäller bedömning. De 

ifrågasätter ganska starkt ifall styrdokumenten egentligen speglar det som branschen 

efterfrågar och upplever att de själva får anpassa sin undervisning för att bemöta de 

svårigheter som kan uppstå. Skolverket (2011d) skriver 

 Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på 

medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på 

skolans arbetsformer och arbetsorganisation (Skolverket 2011d, s. 7).  

Dessa ord säger kanske inte så mycket om vad lärarna ska göra utan är mer en 

markering att skolverket är medvetet om att saker måste göras. Yrkeslärarna i studien 

upplevde att Skolverket skulle ha frågat dem vad de tycker är viktigt för att utbildningen 

ska bli så komplett som möjligt. När det till exempel gäller hur lång tid ett skolarbete 

får ta, måste yrkesläraren kliva in och ta ett eget beslut baserat på sin yrkeskunskap och 

utnyttja sitt frirum för att skapa en undervisning som möter kravet både från 

styrdokumenten och branschen. Yrkeslärarna står med en fot i varje läger vilket verkar 

kunna bli frustrerande ibland. De upplever, vad jag tolkar, att de inte har klara riktlinjer 

utan får göra sina egna riktlinjer och försöka anpassa dem så att de kan tolkas inom 

ramen för vad styrdokumenten säger.  I vissa fall kanske lärarna upplever det vara 

problematiskt att tolka kunskapskraven. Det finns i så fall hjälp att få genom 

kommentarmaterial för dessa krav, dock bara i grundskolans ämnen (Skolverket, 2013c, 

s. 2).  

 

6.8 Dokumentation 

Det framgår att alla yrkeslärare dokumenterar sin bedömning men alla gör det på olika 

sätt. Det finns inget färdigt system utan alla gör olika. Det finns ingen information om 
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hur den skriftliga redovisningen ska gå till (Eriksson, 2011, s. 17) så där får läraren själv 

hitta sitt system, vilket lärarna i denna fallstudie gjort. Nämnas kan att dessa handlingar, 

när eller om de lämnas över till elev eller förälder, omgående blir allmänna handlingar 

(Skolverket, 2012a, s. 20). Finns det något här som Skolverket kan utveckla för att 

underlätta för lärarna eller tillhör det lärarens egen profession att avgöra hur det ska gå 

till? 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

 

I min fallstudie kan jag konstatera att yrkeslärarna har ett avsevärt större friutrymme, 

tvingas använda sig av det, för att kunna skapa realistiska miljöer i sin undervisning för 

att kunna bemöta både kravet från huvudmannen samt kraven från branschen. Kraven 

från branschen är inte fastställda men finns där likaväl. Ifall inte eleverna får lära sig 

sakerna som krävs ute i arbetslivet så har de ingen möjlighet att bli anställningsbara när 

de slutfört sin utbildning. Detta ställer krav på yrkeslärarnas kompetens både vad gäller 

yrkets krav (som hela tiden förändras) och huvudmannens krav. Det skulle vara 

intressant att få reda på hur Skolverket tänker och resonerar angående dessa tankar. I 

tider då allting ska stramas åt, framförallt ekonomin på många håll, finns det inte 

möjlighet för lärarna till fortbildning inom yrket. För att inte utbildningarna ska stagnera 

så krävs att lärarna får den utbildning som krävs för att eleverna ska bli medvetna och 

upplärda inom de senaste rönen. Var, om inte på utbildningen i skolan, ska eleverna få 

chansen att lära sig? Finns det möjlighet att, med hjälp av Skolverket, sammanföra 

branschen och skolan ännu mer för att möjliggöra detta? Är detta något som branschen 

vill? Det kan tyckas vara yviga tankar och funderingar som inte riktigt följer temat 

"fortsatt forskning" inom denna fallstudie men orsaken till att jag tar upp det är just 

yrkeslärarnas behov att få tydliga riktlinjer vad gäller utövandet av deras yrkeskunskap 

kontra Skolverkets regler och riktlinjer. Är det så att vi ska ta ett steg tillbaka till 

mästare och gesäll med tanke på den negativa utveckling som råder för tillfället 

gällande ansökningar till yrkesutbildningar? Ska Skolverket tänka om helt? Spännande 

tankar men tyvärr inga svar som vi får ta del av i denna fallstudie. Jag skulle gärna se 

fler studier om detta på andra skolor och också gärna studier där elever får komma till 

tals angående hur de upplever eventuella andra studiemöjligheter. 
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