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Förord 
Bedömning präglar det mesta av det vi gör och lär oss, inte minst i skolan. Bedömning 
påverkar alla inblandade särskilt elever och lärare. Bedömning är en viktig del av de 
skolerfarenheter vi har. Men bedömning av kunskap och kompetens och resultatet av 
dessa bedömningar är även av fundamentalt intresse för arbetslivet. Bedömning har från 
att vara något nästan odiskutabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste 
problematiseras. 

Vi har i denna översikt särskilt fokuserat bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Vi 
relaterar i ett inledande kapitel bedömning till samhällsutvecklingen och därmed 
kompetensbegreppets förändrade innebörd och några grundläggande förutsättningar för 
bedömning av kompetens. Eftersom översikten i första hand vänder sig till lärare i den 
gymnasiala utbildningen och i lärarutbildningar fokuseras den pedagogiska bedöm-
ningen och dess konsekvenser för lärandet. I anslutning till detta kapitel följer exempel 
på bedömningsinstrument som används och använts internationellt. Sedan blickar vi 
tillbaka till utvecklingen i Sverige och beskriver bedömningstraditioner, som före-
kommit inom arbetsliv och skola, för att i nästkommande kapitel fokusera nutid och 
framtid. Där beskriver och analyserar vi kunskapsbedömningar som har utvecklats i 
bl.a. den nationella provbanken för karaktärsämnena i programmen för yrkesinriktning. 
Vårt arbete med kunskapsöversikten har gett oss anledning att diskutera framtida behov 
av forskning och utvecklingsarbete beträffande bedömning. Slutsatserna av dessa 
diskussioner avslutar kunskapsöversikten. 

Arbetet med översikten är ett samarbetsprojekt mellan institutionen i pedagogik vid 
Växjö universitet och forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Det har skett under flera år och med många personer 
inblandade. Ett första underlag arbetades fram av Owe Liljefelt, som i sina diskussioner 
om uppläggning m m har haft nära kontakt med lärare. Med detta underlag som grund 
tillsammans med diskussioner med undervisningsråd på Skolverket har föreliggande 
översikt arbetats fram av Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall och Astrid Pettersson. I 
denna översikt har vi arbetat gemensamt, men Carl-Gustaf Carlsson har haft det 
huvudsakliga ansvaret för kapitel 4, 5 och 6, Per Gerrevall har svarat för kapitel 1, 3 och 
7 och Astrid Pettersson har svarat för kapitel 2. Kapitel 8 och 9 har vi gemensamt svarat 
för. Vi har dessutom kontinuerligt läst och kommenterat varandras kapitel och tar 
således ett gemensamt ansvar för helheten.  

Skolverket, sedan Myndigheten för skolutveckling, har finansierat framställningen av 
denna rapport. 

Stockholm och Växjö november 2006 

 

Carl-Gustaf Carlsson Per Gerrevall Astrid Pettersson 
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1 Bedömning av kompetens –  
några grundläggande förutsättningar 

Att vi lever i en tid som präglas av förändringar, börjar bli en relativt sliten fras. Vi har 
under ett par decennier matats med bilden av att utvecklingen går allt snabbare och att 
kunskapsmassan växer till i en rasande fart. Att samhället förändrats är förstås påtagligt 
för var och en av oss som har flera decenniers livshistoria att överblicka. När vi som 
skrivit rapporten själva gick i skolan på 50- och 60-talen var det fabriken och det 
löpande bandet som gällde som modellgivande. Men arbetets innehåll och organisering 
har förändrats, och nu talar vi om kunskapsföretag och om lärande organisationer. Då 
hade vi en kanal på Sveriges Television att förnöja oss med. Nu är utbudet av kanaler i 
stort sett obegränsat – om man vill betala för sig. Genom Internet kan vi ständigt erhålla 
information från världens alla hörn – information av högst varierande kvalitet. Sverige 
betraktas idag som en mångkulturell nation och våra gränser mot omvärlden har öppnats 
– inte minst genom det europeiska samarbetet. Vi erfar således i olika avseenden ett 
pluralistiskt samhällsliv – såväl etniskt som kulturellt. Vi möter därmed ständigt nya 
frågor som utmanar våra grundläggande värderingar.  

I detta flöde, när pluralismen och rörligheten ökar och när det blir allt svårare att för-
utsäga vad som kommer att vara giltigt i morgon, blir konsekvenserna för oss som 
arbetar inom utbildningssektorn komplicerade. Vi ska utbilda för en morgondag, som vi 
inte själva kan föreställa oss. Vi ska utbilda för en föränderlig tillvaro, där det ständigt 
kommer att råda osäkerhet beträffande hur länge någonting kan betraktas som giltigt. 
Denna problematik har präglat de utredningar som legat till grund för den senaste 
läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94), och den har i högsta grad varit aktuell i det 
hittillsvarande arbetet med reformering av gymnasieutbildningen.  

Utifrån ett utbildningsperspektiv kan vi säga att vi i den här översikten närmar oss 
yrkeskunnandet bakvägen, dvs. via bedömningen av det yrkesrelaterade kunnande som 
en person ska kunna uppvisa efter en genomgången yrkesrelaterad utbildning – eller 
också under densamma1. Bedömningen av yrkeskunnande kan också avse reell 
kompetens, dvs. vad som numera kallas validering av kompetens2.  

Denna kompetens kan således vara förvärvad genom utbildning, men den kan också 
vara utvecklat på annat sätt – exempelvis i en praktisk kontext.  

Bedömningsproblematiken handlar om att reda ut några grundläggande frågor; vilket 
syfte som föreligger med bedömningen, vilket innehåll som ska bedömas och formen 
för hur detta innehåll ska fångas in. I det följande avser vi diskutera vissa grund-
läggande förutsättningar som rör fastställandet av dessa kunskaper eller kompetens samt 
hur dessa kan kunna synliggöras. 

                                                
1 Med yrkesrelaterad utbildning menar vi här såväl yrkesutbildning som yrkesförberedande utbildning.  
2 ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och 
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Ds 
2003:23, s. 19)  
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Kunskap i och för ett föränderligt samhälle 
Den kunskapssyn vi mötte under 50- och 60-talens skoltid var en annan än den syn på 
kunskap som präglar dagens skola och arbetsliv. Dåtidens skola präglades av den s.k. 
behavioristiska kunskapssynen, där kunskap betraktades som små enheter, som lärdes in 
var för sig. Genom positiv förstärkning skulle den lärande stimuleras att lära mer och 
successivt kunna sammanfoga dessa små delar till allt mer komplicerade kunskaps-
nivåer.  

I arbetslivet motsvarades denna kunskapssyn av den s.k. tayloristiska arbetsorganisa-
tionen – eller Scientific Management, som upphovsmannen Frederick W. Taylor 
(1911/1967) själv kallade den. Denna organisation byggde på att varje uppgift utsätts 
för en noggrann analys och att instruktioner utformas så att denna löstes på det ur 
vetenskapligt perspektiv bästa sättet. Till uppgifterna knöts också ett raffinerat 
belöningssystem (Abrahamson & Andersen, 2000). Vissa ansågs alltså inte behöva lära 
sig mer än att behärska enkla rutiner och att kunna följa direktiv, medan det låg på andra 
att utveckla kunskap och de instruktioner som behövdes i en organisation. Den 
vetenskapligt grundade organisationsmodellen har sedan utvecklats vidare inom ramen 
för vad som kan kallas en rationalistisk organisationsteori, där förhållandet mellan mål 
och medel blir centralt. 

Dagens kunskapssyn är mer komplex. Att livet bärs upp av olika kunskapsformer är inte 
något som vi upptäckt de senaste decennierna. Redan på 300-talet f.Kr. gjorde 
Aristoteles en indelning av kunskapen i vetenskapliga-teoretiska (episteme) och prak-
tiska kunskapsformer. Den vetenskapliga kunskapen kan sägas svara mot det vi idag 
kallar fakta och förståelse. De praktiska kunskapsformerna kan således sägas svara mot 
läroplanernas färdigheter (techne) och förtrogenhet (fronesis). Den senare kunskaps-
formen utvecklas genom våra mellanmänskliga erfarenheter och kan ses som en 
praktisk klokhet vi förvärvar (Gustavsson, 2002). Den behavioristiska kunskapssynen 
kan ur det perspektivet ses som en parantes i utvecklingen. 

Ingela Josefsson (1999) använder begreppen påståendekunskap och förtrogenhets-
kunskap för att karakterisera dessa två kunskapsdimensioner – den teoretiska och den 
praktiska. Denna perspektivuppdelning går tillbaka till Gilbert Ryles (1949/1973) be-
grepp know that respektive know how, vilka grovt skulle kunna översättas med vetande 
och kunnande.  

Sven Erik Liedman uttrycker kunskapens komplexitet på följande sätt: 

Kunskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt, 
något som en människa ena dagen tar till sig och nästa kastar 
ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela hennes sätt att 
leva och förstå världen. (Liedman, 2001, s. 7) 

Den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94) lyfter fram fyra kunskaps-
former – fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Fakta och förståelse svarar mot 
de teoretiska dimensionerna, medan färdigheter och förtrogenhet svarar mot de 
praktiska dimensionerna av kunskap. Dessa kunskapsformer ska inte ses som isolerade 
kvaliteter, utan vårt kunnande bygger på ett samspel mellan dem. Ett exempel kan 
illustrera detta. En trädgårdsmästare som planerar utformningen av en villaträdgård har 
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förstås mycket detaljkunskaper (fakta) om de plantor han3 överväger att använda sig av. 
Han vet vilka förutsättningar som krävs för att dessa plantor ska trivas och växa 
(förståelse). Han har också utifrån sina erfarenheter en vetskap om hur han ska sätta 
samman olika växter under de specifika betingelser som råder just i denna trädgård, och 
vilket estetiskt helhetsintryck dessa växter kommer att ge tillsammans när de blommar 
(förtrogenhet). Slutligen kan han omsätta sina tankar i faktisk handling, när han 
planterar sina växter (färdigheter). Ska trädgårdsmästarens kompetens prövas, så 
handlar det om att komma åt samtliga dessa dimensioner av hans kunnande. Det räcker 
inte med att låta honom identifiera vissa växter och namnge dem.  

Oberoende av vilket yrke vi lyfter fram, så finns det alltså en kunskaps- och en 
handlingsdimension i detta. Molander (1996/2000) använder sig av begreppet kunskap-
i-handling och menar med det en levande kunskap i världen, som inte avbildar ”utan 
leder från fråga till svar och från uppgift till fullgörande inom olika mänskliga 
aktiviteter.” (s. 68) Det är alltså en praktisk kunskap som innefattas i yrkeskunnandet, 
en kunskap som används i praktisk handling.  

Man har sålunda länge sökt kategorisera och dela upp vårt kunnande i olika kvaliteter. 
Ibland har man även sökt att skilja mellan kunskaper och värderingar. Men utifrån 
Liedmans och Molanders resonemang blir kunskapen inte något som är åtskilt från våra 
värderingar kring vad som är gott eller rätt i tillvaron. Våra värderingar bygger på och är 
beroende av kunskap och erfarenheter. För att kunna göra kloka bedömningar av de 
problem vi ställs inför och värdera olika lösningar, behöver vi kunskap. Och inbäddad i 
kunskapen exempelvis som förtrogenhet ligger värderingar. 

De olika kunskapsformerna kan sammanföras i kompetensbegreppet, vilket har särskild 
bärighet på arbetslivet. Att vara kompetent innebär att kunna hantera komplicerade 
uppgifter i en komplex yrkesverklighet. Kompetensbegreppet integrerar alltså teori och 
praktik, men tar sin utgångspunkt i det praktiska handlandet. Vi ska därför fördjupa oss 
lite mer i detta begrepp. 

Kompetensbegreppet 
Vad innebär det egentligen att vara kunnig inom ett yrke? När vi bedömer en persons 
kunnighet är det i regel utifrån en avgränsad situation. Vi kan använda begreppet 
kärnproblem för att beskriva en situation som fångar in de centrala aspekterna av 
kunnigheten. Ett exempel på en sådan kärnsituation är när en sjuksköterska ska ge en 
patient en injektion. Själva färdigheten att sätta en nål i rätt kärl är då en liten del i ett 
större sammanhang. Detta inrymmer kommunikationen med patienten, förmåga att 
etablera ett lugn i situationen, kunskap om det specifika preparatet och vilken dos som 
är adekvat, vetskap om vad som kan hända i kroppen när detta tillförs, etc. När man i 
efterhand bedömer om sjuksköterskan hanterade situationen skickligt, så kommer man 
inte bara att se på om hon – här använder vi för enkelhetens skull femininformen – 
kunde sätta nålen utan att orsaka patienten obehag. 

När sjuksköterskan utför sin handling gör hon också detta mot bakgrund av de tidigare 
erfarenheter hon har av likartat slag. Dessa lagrade erfarenheter kan som vi ovan 

                                                
3 Trädgårdsmästaren hade förstås lika väl kunnat vara en kvinna. 
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nämnde beskrivas med begreppet förtrogenhet. Kunnandet inrymmer en handlings-
dimension. Men begreppen ska som sagt inte ses som olika kategorier av kunskap, utan 
två perspektiv som inryms i praktiskt handlande. I förtrogenheten ligger våra erfaren-
heter samlade, vårt handlande i olika typer av situationer. Färdigheter är således 
inbäddade i ett större sammanhang. Det innebär sammanfattningsvis att de kunskaps-
former som den nuvarande läroplanen laborerar med – fakta och förståelse (som svarar 
mot Josefssons påståendekunskap) och färdigheter och förtrogenhet (som svarar mot 
förtrogenhetskunskapen) – samtliga involveras när man utövar ett yrke. 

Begreppet kompetens används allt oftare för att fånga in både de teoretiska och de prak-
tiska kunskapsdimensionerna av yrkeskunnandet. I den europeiska diskussionen talar 
man när man behandlar yrkesutbildning exempelvis om ”training and learning for compe-
tence”. Men kompetensbegreppet är mångfasetterat och det används med många olika 
innebörder. 

Ett annat begrepp som också används ofta och som ibland kommit att bli synonymt med 
kompetens är begreppet kvalifikationer. Vi talar exempelvis om nyckelkvalifikationer 
(key qualifications) som sammanfattande benämning för likartade kvaliteter som kommer 
att behövas i olika typer av yrken framöver. Att kunna lösa problem, samarbeta och be-
driva utveckling är exempel på sådana kvalifikationer. Eftersom båda begreppen används 
vid bedömning av yrkeskunnande, behöver vi börja med att göra en distinktion mellan 
dem. 

Ellström (1997) har sökt sammanfatta den innebördsvariation som läggs i begreppet 
kompetens med följande figur. 

Kompetens Kvalifikationer 
Formell kompetens

Faktisk kompetens

Kompetens i användning

Offentligt krav på

kompetens

Kompetens som det

specifika arbetet kräver 
 
Figur 1. Olika synsätt på kompetens 

Figurens vänstra del svarar mot kvaliteter som kan hänföras till den enskilde, dvs. 
kompetens som en sorts mänsklig resurs. Man kan skilja på två sidor av denna del, den 
formella kompetensen någon har och den faktiska kompetensen. Det är inte alltid de 
båda delarna sammanfaller. Man kan exempelvis ha genomgått en utbildning som ger 
formell behörighet att praktisera ett yrke, men i praktiken ha svårt att hantera de 
uppgifter man ställs inför.  

Figurens högra sida tar istället sin utgångspunkt i de krav som ställs utifrån en viss 
verksamhet. Även denna sida kan delas upp i två beståndsdelar – de officiella kompe-
tenskraven för ett visst yrke och de faktiska kraven på kompetens som ett visst yrke 
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ställer. Begreppet kvalifikation kan då användas som innefattande de krav som ställs 
utifrån ett visst yrke eller en viss verksamhet.  

Härledningen av dessa kvalifikationer kan göras på olika sätt. Molander (1997) beskriver 
den s.k. kvalifikationsforskningen, som var inriktad på att skapa mycket detaljerade 
innehållsstrukturer för olika yrken. Denna väg har visat sig svårframkomlig, eftersom de 
personer från yrkeslivet som på detta sätt ”dränerades” på sitt kunnande visade sig inte 
göra så som de sa. Vidare visade det sig vara dimensioner i yrkeskunnandet som inte gick 
att nå på detta sätt.  

Man har vid jämförelser mellan olika yrken funnit att det i många fall är likartade 
kvaliteter som krävs, men att dessa förstås yttrar sig på olika sätt i olika sammanhang. 
Man talar om nyckelkvalifikationer som samlande begrepp för de kvaliteter det handlar 
om. Begreppet nyckelkvalifikationer (shlüsselqualifikationen) myntades i början av 70-
talet av Dieter Mertens (1974). Nyckelkvalifikationer skulle svara mot de kvaliteter som 
gör det möjligt för individen att fungera i en föränderlig tillvaro eller att kunna fungera i 
nya typer av situationer eller sammanhang inom ett föränderligt arbetsliv.  

I den internationella rörligheten är det som vi tidigare fört fram en förutsättning att man 
kan använda sig av gemensamma begrepp. En svårighet med gemensamma begrepp är 
emellertid att de kan uppfattas på olika sätt. En väg är då att försöka definiera begreppen 
i detalj, så att inte några missförstånd kan uppkomma. Men med en preciserad detalj-
rikedom i begreppen har det visat sig vara svårt att nå enighet kring betydelsen av dem 
med tanke på att de ska kunna användas i olika kulturer. Istället förordar man nu bredare 
och mer samlande begrepp, som man kan ge en lokal precisering beroende på det 
sammanhang som råder (Kämäräinen m.fl., 2002). Härigenom beaktar man också den 
kritik kring giltigheten av begreppen som man utifrån Molanders synsätt annars kan 
resa. 

Efter denna utvikning kan vi återgå till figurens centrala del. ”Kompetens i användning” 
innebär att man fokuserar relationen mellan den enskilde och yrkesuppgifterna. Det är i 
interaktionen med uppgiften som kompetensen både framträder och utvecklas. Detta är 
alltså ett mer dynamiskt synsätt på kompetens, som innebär att kompetensen ständigt 
prövas i de olika situationer som står för handen.  

Söderström (1990) drar utifrån en litteraturgenomgång följande slutsatser beträffande 
användandet av begreppet kompetens. Kompetens är ursprungligen ett individrelaterat 
begrepp, som numera även kommit att få en organisationsrelaterad betydelse. 
Kompetens kan vidare ses som ett dynamiskt och processrelaterat begrepp – kompe-
tensen är alltså föränderlig över tid och beroende på sammanhang. Den är kopplad till 
en viss verksamhet eller en viss arbetsuppgift. Kärnan i kompetensen utgörs av kunskap 
– i dess olika former. Vad som också kan vara väsentligt att lyfta fram från Söderströms 
slutsatser är att kompetens är ett kvalitativt begrepp som inte kan mätas eller värderas i 
traditionella kvantitativa termer. 

Om vi till ovanstående studier av kompetensbegreppet även fogar en litteraturgenom-
gång av Weinert (1999), kan vi göra följande sammanfattning av den användning av 
kompetensbegreppet som förekommer (se figur 2). 
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Figur 2. Olika bestämningar av kompetensbegreppet 

För det första kan kompetens beskrivas som en individuell kvalitet eller karakterisera 
sociala grupper eller institutioner. Med det senare menas kompetens som en funktion av 
samspelet mellan människor eller med andra som en intersubjektiv kvalitet. För det 
andra kan kompetensen ses som fasta egenskaper som en individ eller organisation 
besitter, eller också kan den bestämmas relationellt eller dynamiskt av kontextuellt 
relaterade förhållanden (se exempelvis Løvli, 1999). Vi ska nedan se lite närmare vad 
de olika variablerna innebär för sättet att se på kompetensbegreppet. 

Vi kan alltså använda kompetensbegreppet såsom en karakteristik av såväl enskilda 
individer som sociala grupper eller institutioner. Eleverna ska genom skolarbetet 
utveckla en beredskap så att de kan handla kompetent i ett framtida arbets- och 
samhällsliv. I detta sammanhang ser vi kompetens som en kvalitet som förknippas med 
enskilda individer. Men när vi använder begrepp som "lärande organisationer" eller 
liknande, så talar vi om en kompetens som karakteriserar en institution eller en grupp 
människor. Då blir kompetensen en funktion av samspelet mellan de individer som 
ingår i gruppen eller organisationen. Det räcker inte med att summera kvaliteterna hos 
de individer som ingår i organisationen, utan vi måste bedöma den interaktion som 
bygger upp organisationen.  

Kompetens som egenskap rör individens allmänna intellektuella och kognitiva 
förutsättningar eller färdigheter. Kompetens blir ur detta perspektiv något statiskt – 
antingen har man den eller så har man den inte. Med ett kontextuellt synsätt ses 
kompetensen som en dynamisk kvalitet vilken är nära förbunden med det specifika 
sammanhanget, eller den är med andra ord situerad till sin natur. Man är alltså inte 
kompetent en gång för alla, utan man handlar mer eller mindre kompetent i olika typer 
av situationer. Det gäller att i en viss situation och i en specifik kontext kunna definiera 
och lösa ett problem, kunna kommunicera med olika involverade parter, kunna planera, 
genomföra och utvärdera genomförda insatser etc. (se exempelvis Ellström, 1998). 

Weinert (1999) gör utifrån sin litteraturgenomgång följande försök till definition av 
begreppet. 

… begreppet hänför sig till de nödvändiga förutsättningar som en 
individ eller en grupp individer har tillgång till för att med 
framgång möta komplexa uppgifter. (s. 62, vår översättning) 
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Med denna definition tar vi vår utgångspunkt i den vänstra delen av figur 1. Men det 
som är viktigt att föra fram är att oberoende av om man tar sin utgångspunkt i en enskild 
individ eller i en grupp, så är det kompetenta hanterandet en funktion av det kunnande 
som aktören(-erna) har förvärvat, uppgiftens karaktär och de förutsättningar under vilka 
uppgiften ska hanteras. Det innebär alltså att vi inför det fortsatta arbetet skulle kunna 
göra följande modifikation av Ellströms figur ovan. 

 

Formell kompetens

Faktisk kompetens

Kompetens i användning Uppgift

Rådande villkor

 
Figur 3. Ett dynamiskt synsätt på kompetens 

När vi fortsättningsvis använder kompetensbegreppet så är det alltså med denna dyna-
miska innebörd. Kompetensen används i ett visst sammanhang. En kompetent sjuk-
sköterska visar sin kompetens under yrkesutövningen. Förutsättningarna för att hon ska 
agera kompetent är både avhängigt hennes vetande och kunnande men också de villkor 
som råder. I en stressig akutsituation är förstås villkoren för handlande andra än vid en 
planerad mottagningsverksamhet.  

För att ytterligare exemplifiera konsekvensen av den dynamiska synen på kompetens-
begreppet för utbildning och bedömning kan vi välja kompetensen att samarbeta. 
Samarbete kan bara bli aktuellt om det är fler än en person involverad. I den stund jag 
exempelvis sitter och skriver dessa rader är min förmåga att samarbeta vare sig nödvändig 
eller möjlig att bedöma. Så har jag svårt för att samarbeta har detta inte någon som helst 
betydelse just i detta sammanhang.  

I andra situationer där samarbete är påkallat, är det en rad olika förhållanden som kan 
vara betydelsefulla. Hur många det är jag ska samarbeta med, vilka dessa är, vilka rela-
tioner som råder mellan deltagarna och vilken kunskap dessa besitter är några exempel på 
förhållanden som rör gruppen i sig. Sedan är det förstås betydelsefullt vilken typ av 
uppgift gruppen ställts inför, vilka krav som ställs och vilka ramar (tid, ekonomi, mate-
riella förutsättningar, etc.) gruppen har att hantera. Alla dessa förhållanden kan varieras, 
vilket gör att min kompetens att samarbeta kan variera från situation till situation.  

I utbildningssammanhang är det vanligt att det blir just så, dvs. att vi hamnar i ett antal 
situationer där vi samarbetar med andra kring en uppgift. Men vi förutsätts bli bättre på 
att samarbeta genom att göra det. Och vi gör sällan samarbetet i sig till föremål för 
bedömning. Den dimension som vanligen saknas är å ena sidan synliggörandet av vad 
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samarbete innebär och tydliggörandet av de villkor som råder vid det specifika tillfället 
och å andra sidan en reflektion över hur det enskilda samarbetet fungerat utifrån dessa 
förutsättningar. Men till dessa problem återkommer vi. 

Konsekvenser för utbildningarnas utformning 
Vilka konsekvenser får då dessa villkor för utbildningars utformning? Att utbilda för att 
hantera föränderlighet framstår som ett svårartat projekt. Eftersom utbildningarna är 
inriktade på framtiden, så bygger de samtidigt på antaganden om hur framtiden kommer 
att gestalta sig. Vi kan jämföra med en amerikansk läkarutbildning där man vid det 
första mötet med studenterna säger ungefär så här: ”Vi vet att ungefär hälften av det 
innehåll ni lär er under utbildningen kommer att vara inaktuellt när ni kommer ut i 
yrkespraktik, men vårt problem är att vi tyvärr inte vet vilken del detta gäller”. 

En utbildning kan alltså i vissa avseenden vara föråldrad redan när de första studenterna 
lämnar den. En tungrodd byråkrati kan då bli en propp i systemet. Det behöver finnas 
snabba beslutsprocesser och styrdokument som inte förhindrar naturlig utveckling. Men 
samtidigt kan vi inte ha ett utbildningssystem som vänder kappan efter vinden. Vårt 
samhälle bygger på att det finns en gemensam värdegrund som vi alla respekterar. Det 
finns alltså vissa grundläggande värden och ett visst bildningsarv som våra utbild-
ningssystem måste slå vakt om. 

I program, där eleverna själva sätter samman sin utbildning av olika komponenter 
uppkommer dessutom andra typer av svårigheter. De övergripande mål som präglar våra 
läroplaner tenderar att försvinna i de mellanrum som finns mellan de olika 
byggstenarna. Det leder till problem när det gäller yrkesprogrammens identitet, och det 
leder till problem när det gäller den medborgarfostran som ju också är ett av skolans 
grundläggande uppdrag. I detta senmoderna samhälle blir det förstås oerhört viktigt att 
våra barn och ungdomar utvecklas till goda medkännande medborgare. Att värde-
grundsfrågor blivit den kanske hetaste frågan politiskt sett kan förstås mot denna 
bakgrund.  

Den förhoppning vi tidigare ställt till utbildningssystemet och dess möjligheter att alltid 
svara för det senaste har varit alltför ljusblå. Ska en utbildning ständigt kunna svara upp 
mot den tekniska utvecklingen krävs enorma resurser. Företagen kan ju höja priserna 
när de behöver investera, men det kan inte skolan göra. Här gäller snarare det motsatta 
synsättet. Ju mer komplex tillvaron blir och ju svårare det pedagogiska uppdraget blir, 
desto mindre pengar ges till utbildning. För den högre utbildningen har utmaningen det 
senaste decenniet varit ”att göra allt mer för allt mindre pengar”. 

Vi har också haft en övertro på att vi genom reformer av utbildningsstrukturerna ska 
kunna åstadkomma förändring. De sociala strukturerna tenderar att reproduceras av 
utbildningssystemet, och andelen ungdomar från socialgrupp 3 som går vidare till högre 
utbildning är i stort densamma idag som den var på 1960-talet, när alla reformer för den 
högre utbildningen inleddes. Antalet har förvisso ökat, men strukturerna bevaras.  

Men om nu inte utbildningarna klarar av att ständigt ställa om till nya villkor, får man 
istället bygga in en förändringskompetens hos våra ungdomar. Man måste ge dem 
förutsättningar för att följa utvecklingen och att på eget initiativ fortlöpande komplettera 
och uppdatera sin kompetens. När man först började tala om att bygga in förändrings-
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benägenhet och att förbereda ungdomar för ett föränderligt arbetsliv och för förändrade 
yrkesbanor var det i termer av livslångt lärande. När begreppet livslångt lärande först 
dök upp i början av 1970-talet gällde det främst två perspektiv (Skolverket, 2000). 
• att utvidga den frivilliga utbildningen så att den täckte hela livet,  
• att organisera systemet så att det täcker alla olika aspekter av livet – arbete, fritid och 

pensionering.  
Man såg alltså det livslånga lärandet som ett organiserat utbildningsutbud inom ramen 
för den formaliserade utbildningen. Lärande utanför det formella utbildningssystemet 
beaktades i ringa mån, med undantag för det duala utbildningssystemet, där arbets-
praktik involveras, vilket förekommer i exempelvis Tyskland. Genom att stimulera till 
distansutbildning eller s.k. open learning kunde man nå grupper även efter det att de 
lämnat den grundläggande utbildningen. I princip kan man säga att life long learning ur 
detta perspektiv var liktydigt med vuxnas lärande.  

Med 80-talets finansiella nedgång följde också en viss återgång i utbildningsoptimis-
men. Men på 90-talet togs begreppet till heders igen men nu i en annan kontext. Det 
formella utbildningssystemet hade utvidgats i flertalet länder, vilket gjorde att ung-
domar stannade kvar i utbildning längre. Ungdomsarbetslösheten ledde också till att 
ungdomar i högre grad gick vidare till gymnasiestudier. Nya utbildningsformer för 
yrkesutbildning växte fram, som integrerade praktiskt arbete och studier. Utbildning 
senare i livet efterfrågades av allt fler – t.o.m. av pensionärer. Mer individualistiska 
lösningar efterfrågades, och man ville även kunna värdera det lärande som äger rum 
utanför det formella utbildningssystemet.  

Numera är det alltså inte systemet som ska vara livslångt täckande, utan lärande är 
något som sker kontinuerligt under livet i de olika sammanhang som individer ingår i. I 
arbetslivet ingår lärandet följaktligen både i formaliserade och i icke formaliserade 
sammanhang. Det är alltså inte längre så att lärandet ses som något som äger rum vid 
speciella tillfällen, när man är på kurs eller studiedagar, exempelvis. Lärandet sker 
sammanflätat med arbetets innehåll. Man lär av sina erfarenheter, man lär för att hantera 
problem och man lär genom att hantera problem.  

Den grundläggande utbildningen måste bidra till att individen utvecklar vissa grund-
läggande kvaliteter som behövs i det fortsatta livet oberoende var man än hamnar. Det 
är allmänna kvaliteter såsom läsfärdighet, numeriskt tänkande, självständighet, IKT-
färdigheter, problemlösningsförmåga, förmåga att samarbeta, kommunikation, etc. 
Dessa kvaliteter är också nycklar till att lärande sker under hela livet. Dessa kvaliteter 
brukar kallas för nyckel- eller kärnkompetenser. 

Konsekvenser för bedömning av yrkeskunnandet 
Vilka konsekvenser får då detta för bedömningen av yrkeskunnande? Den utveckling 
som pågår internationellt beträffande bedömning av yrkeskunnande kan framför allt 
förstås mot bakgrund av den ökade rörligheten och globaliseringen på arbetsmarknaden. 
Förändringarna visar sig bl.a. i att arbetsområden försvinner och nya tillkommer, yrken 
försvinner och nya kommer till (Sandkull & Johansson, 2000). Ekonomin binder 
samman olika länder och olika kulturer – både genom ett faktiskt samarbete kring styr-
räntor och valutor och genom att kapital vid transaktioner förflyttar sig över gränser på 
mikrosekunder. 
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Dessa förändringar ställer nya typer av krav på våra utbildningssystem. En strävan efter 
ömsesidig anpassning av målbeskrivningar för yrkesutbildningar och akademiska 
examina kan ses som en naturlig konsekvens av förändringarna. Genom det europeiska 
samarbetet, ska inte längre gränser mellan länder utgöra något hinder för arbetskraften. I 
den s.k. Lissabon-konventionen (1997) finns fastslaget kravet på ömsesidigt erkännande 
av utbildningsbevis avseende högre utbildning. För att underlätta rörligheten för 
yrkesverksamma finns två olika EU-direktiv som rör det ömsesidiga erkännandet av 
examina och utbildningar inom högskoleområdet. 

Grundprincipen enligt direktiven är att den som är kvalificerad 
att utöva ett yrke i sitt hemland också är kvalificerad att utöva 
yrket i alla EU/EES-länder. (Direktiv 89/48/EEG och 
92/51/EEG.) 

Enligt direktiven ska en bedömning göras av överensstämmelsen mellan olika examina. 
Den myndighet som gör dessa bedömningar av hur en utländsk examen kan relateras till 
svenska förhållanden är Högskoleverket. Högskoleverket ingår i ett nätverk där mot-
svarande myndigheter i övriga EU-länder medverkar, vilket avses ge goda förutsätt-
ningar för att validiteten och tillförlitligheten i de bedömningar som görs blir god.  

En väsentlig del av direktiven utgörs av en genomgång av vissa begrepp som används 
inom utbildningsområdet. Vi nämner detta, därför att det är just innebörden i de begrepp 
som vi använder oss av, som visat sig vara en kritisk faktor i det europeiska samarbetet. 
Våra begrepp är kulturellt präglade och laddade, vilket medför att samma term kan ha 
en delvis annorlunda betydelse i en annan kultur. Och att förändra sin förståelse av ett 
väl beprövat begrepp, är något som visat sig vara mycket svårt (Kämäräinen m.fl., 
2002).  

Förutsättningarna för att göra dessa prövningar inom områden där det finns väl-
etablerade utbildningar är förstås förhållandevis goda. I en formaliserad utbildning finns 
det vanligen någon typ av examensbeskrivning som tydliggör målet med densamma. 
Genom att denna är kopplad till ett utbildningsinnehåll som vanligen finns beskrivet i 
olika former av styrdokument, så följer en kvalitativ innebörd av examensbeskrivningen 
så att säga med på köpet. Gäller det exempelvis en läkarutbildning, så vet vi att denna i 
Sverige omfattar elva terminers heltidsstudier vid ett etablerat universitet. Dessa elva 
terminers studier och de kunskapsprövningar som görs under vägen innebär då en 
garanti för att en person rimligen svarar upp mot de kvalifikationer som finns uttryckta 
examensbeskrivningen. Studerar vi läkarutbildningen i andra länder, så finner vi att 
utbildningen i regel är av ungefär samma omfattning som den svenska och att den tar 
upp likartade kunskapsområden. Steget är långt till de privata snabbutbildningar som 
startades i början av seklet, då yrket inte var reglerat. 

Yrkesutbildningar som ges inom högskolan har således en relativt god överens-
stämmelse mellan olika länder. Det blir mer komplicerat när vi granskar den yrkes- eller 
yrkesförberedande utbildning som ligger på gymnasienivå eller motsvarande. Sverige 
har i jämförelse med andra länder gått mycket långt i ambitionen att behandla den 
förberedande yrkesutbildningen som en integrerad del i ungdomsutbildningen. Vi talar 
om yrkesförberedande program eller om program med yrkesämnen. För alla dessa 
program gäller att de förutom att vara just yrkesförberedande ska stimulera elevernas 
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utveckling till demokratiska och ansvarskännande individer samt ge grundläggande 
behörighet till högskolan.  

I många andra länder är dessa utbildningar vanligen närmare kopplade till arbets-
marknaden och inte bara förberedande utan också direkt kvalificerande för ett yrke. 
Olika länder och skilda yrkesområden har hanterat dessa utbildningar på olika sätt, och 
det skulle föra denna framställning alltför långt att närmare reda i detta förhållande. Här 
räcker det med att konstatera att när utbildningsfloran blir oerhört rik och kulturellt 
präglad, då är förutsättningarna för ömsesidiga internationella överenskommelser kring 
vad en examen är värd svårare att etablera. 

Rörligheten innefattar även yrkesområden där det finns olika vägar in i yrkes-
kompetensen – där vägen kan gå både via formaliserad utbildning och/eller genom 
praktisk erfarenhet. Det handlar exempelvis om individer som genom praktiskt arbete 
förvärvat en kompetens som kanske är väl så kvalitativ som den en nyexaminerad från 
en yrkesutbildning besitter. Inom exempelvis IKT-området sker mycket av kompe-
tensutvecklingen genom det praktiska arbetet med datorer. Via nätverk diskuteras 
komplexa problem och finner sin lösning. Genom denna process utvecklar förstås 
deltagarna i nätverket också sin kompetens. Detta sker långt bortom formaliserade ut-
bildningar. 

Problemen har således egentligen inte bara med den internationella rörligheten att göra, 
utan gäller alla de yrken där man kan förvärva kompetens på olika sätt. I grunden 
handlar det därför om att kunna uttrycka vilken kompetens som krävs för utövaren av 
ett speciellt yrke i en speciell miljö. Det är egentligen samma problem som gäller vid 
anställningen av en elektriker vid en installationsfirma som arbetar med stora företag. 
Man måste kunna beskriva vad den nyanställde ska kunna utföra vid de typer av 
uppdrag som firman har. Sedan har det egentligen ingen betydelse om den sökande är 
en person med utbildning i Spanien, eller om den sökande kommer från den egna 
trakten.  

Om vi sammanfattar denna problematik så här långt, så kan vi konstatera att förut-
sättningarna för att nå internationella överenskommelser kring den kompetens som 
utbildningarna kvalificerar för är relativt goda när det gäller yrkesutbildningar på 
högskolenivå. Däremot är förhållandena avsevärt mer komplicerade när det handlar om 
yrken som är relaterade till utbildningar som inte befinner sig på högskolenivå eller om 
kompetens som förvärvats genom praktiskt arbete eller på annat sätt utanför den 
formaliserade utbildningen.  

Generellt föreligger alltså ett behov av att kunna synliggöra vilken kompetens som 
krävs för olika yrken i olika miljöer och ett behov av att kunna bedöma huruvida en 
person utifrån besitter denna kompetens. Dessa beskrivningar måste med nödvändighet 
hållas på en relativt generell nivå. Beskrivningen fångar således in vad som skulle 
kunna beskrivas som den generella kärnan i en viss yrkesverksamhet. Därutöver måste 
man förstås lokalt få anpassa denna kärna efter de specifika kulturrelaterade behov som 
föreligger.  

Etablerandet av beskrivningar av standards, som svarar upp mot ett visst yrke har därför 
kommit att bli en genomgående rörelse internationellt. Ett par av föregångsländerna har 
varit Australien och Storbritannien, och vi ska senare fördjupa oss något i hur man i 
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dessa länder hanterar problematiken. Likheten med de programmål vi har i gymnasie-
skolan är påtaglig men också naturlig. Såsom ett yrkesförberedande program, så är det 
just dessa yrkesrelaterade kompetenser som eleverna ska utveckla. Gymnasieskolans 
problematik ligger snarare i att fastställa den nivå som ska vara nådd – med tanke på att 
utbildningen är yrkesförberedande.  

Mot dessa standards ska alltså en bedömning göras av huruvida en person besitter den 
kompetens som kommer till uttryck. När vi i Sverige talar om validering av vuxnas 
kunskap och kompetens, så är det precis detta som avses. Motsvarande engelska be-
grepp är recognition, evalutation of prior learning eller validation of competence. 
Validering innebär att man gör en värdering av individens samlade kunskaper och 
färdigheter, som kan ha förvärvats genom exempelvis studier och arbete, men också på 
annat sätt i samhällslivet. En utförlig beskrivning och diskussion av validerings-
problematiken återfinns i en kunskapsöversikt från Myndigheten för skolutveckling 
(2003), och vi kommer därför inte närmare att gå in på denna. 

Innan vi går vidare med att diskutera bedömning för lärande ska vi avslutningsvis sum-
mera några av de förutsättningar för bedömning av yrkesrelaterat kunnande som 
diskuterats. Kunskapsbegreppets komplexitet är förstås betydelsefull för synen på det 
innehåll som ska prövas i en bedömningssituation. Att yrkeskunnandet inrymmer såväl 
praktiska som teoretiska kunskapsdimensioner får konsekvenser för bedömningens 
innehåll och form. Kompetensbegreppets dynamiska karaktär får betydelse bl.a. för det 
sammanhang där prövningen görs. Det medför vidare att kompetens behöver prövas i 
olika typer av sammanhang. Behovet av att synliggöra vilka aspekter som tillsammans 
bygger upp kompetensen och de kvalitativa krav man kan ställa på dessa aspekter är en 
ytterligare konsekvens av det ovan diskuterade. 
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2 Bedömning för lärande eller urval  
– olika krav på bedömning 

När vi intresserar oss för bedömning av yrkesrelaterat kunnande, praktisk kunskap och 
kompetens relaterad till någon yrkesverksamhet/yrkesutbildning är det några frågor vi 
behöver reda ut. Frågorna är gemensamma för bedömning över huvud taget och inte 
speciellt kopplade till bedömning av yrkeskunnande och kompetens. Varför ska man 
göra en bedömning, vad ska bedömas, vem ska göra bedömningen, hur ska bedöm-
ningen gå till och när ska bedömningen ske? De fem frågorna hänger ihop och det finns 
inga på förhand givna svar på någon av frågorna, utan dessa måste hanteras i ett 
sammanhang.  

Är syftet exempelvis att bedöma någons lämplighet för ett visst yrke är det mycket som 
står på spel vid den bedömning som görs. Detta har förstås betydelse för valet av 
innehåll som ska ingå i bedömningen och för hur denna ska genomföras. Här ställs höga 
krav på att det innehåll som ska bedömas verkligen fångar upp det som är centralt i 
yrket och att bedömningen görs verklighetsnära och under rättvisa och tillförlitliga 
villkor.  

Är syftet istället att få underlag till en diskussion kring hur en person kan utveckla sitt 
kunnande är valet av innehåll naturligtvis också viktigt. Det kan då bli fråga om en mer 
strategisk bedömning av särskilda kunskapsområden, som diskuteras fram i samråd med 
den som ska bedömas. Även hur bedömningen ska gå till kan i högre grad formas efter 
personens önskemål.  

Det innehåll som väljs vid en bedömning av en persons yrkeskunnande utgör endast ett 
stickprov av det samlade kunnande som kan förekomma och som är relevant. Det är inte 
möjligt att bedöma en persons kunnande i alla avseenden och i alla möjliga situationer. 
Då skulle den som gör bedömningen bli tvungen att nära följa den som ska bedömas 
under lång tid. Detta skulle bli både ohanterligt och ytterst kostsamt. Med ett stickprov 
följer också olika ställningstaganden som behöver göras. Någon/några ska avgöra vad 
som ska bedömas och detta urval ska på något sätt också spegla en helhet i kunnandet. 

Denna helhet utgörs av kunskapsdimensioner av olika slag. Vissa kan vara lätta att 
uttrycka i ord, medan andra kan vara svårare eller rent av omöjliga att synliggöra. Vissa 
kunskapsdimensioner är teoretiska till sin karaktär, medan andra inrymmer mer prak-
tiska dimensioner. Vissa är lätta att bedöma, medan andra är svåra att komma åt i 
bedömningssituationer. Vissa har sitt ursprung i formaliserad utbildning, medan andra 
utvecklats i eller i nära anslutning till ett praktiskt arbete. 

Detta förhållande ställer i sin tur krav på hur bedömningen ska gå till. Det går inte att 
använda en och samma bedömningsmodell för olika kunskapsformer. Olika bedöm-
ningsmodeller kan också i olika hög grad svara upp mot de krav på säkerhet och 
tillförlitlighet som ställs. Man måste också bestämma sig för vilken grad av osäkerhet i 
bedömningen som man kan tillåta, med tanke på att vissa dimensioner i kunnandet är 
svåra att komma åt. 
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Normrelaterad respektive mål- och kunskapsrelaterad 
bedömning 
Bedömning har alltså olika syften, som grovt kan delas in i två kategorier, dels bedöm-
ning för att göra urval för utbildningar och yrken, dels bedömning för att värdera och 
stimulera lärandet, s.k. pedagogisk bedömning. Bedömning för urval resulterar ofta i en 
rangordning och grundar sig på antagandet att egenskaper som begåvning och kun-
skaper är fördelade i befolkningen enligt normalfördelningen som följer Gauss klock-
kurva. När man konstruerar prov i ett normrelaterat system används därför de egen-
skaper som utmärker en normalfördelning. Uppgifternas svårighetsgrad är i ett sådant 
system viktiga liksom varje uppgifts särskiljande förmåga. En uppgift ska ha den 
egenskapen att den kan skilja de duktiga eleverna och de mindre duktiga eleverna från 
varandra. I ett normrelaterat system har man vad andra personer har presterat som 
referenspunkt. Egenskaper hos test och utfall av prövningar beräknas med hjälp av 
matematiska och/eller statistiska tekniker. Denna kvantitativa metodologi har kommit 
att benämnas psykometri. 

I ett mål- och kunskapsrelaterat system har man mål och kriterier som referenspunkter 
vid sin bedömning. Taylor (1994) kallar den normrelaterade modellen för mätmodellen 
och den mål- och kunskapsrelaterade för standardmodellen4. Hon ställer sig kritisk till 
att mätmodellen utgår från antagandet att egenskaper är normalfördelade. Risken är att 
bara lätt mätbara egenskaper bedöms. Standardmodellen menar hon är mer autentisk 
mot ämnesinnehållet och den speglar också processer som är centrala för ämnet. Den är 
mer meningsfull för eleven och ger mer giltig information om elevens lärande. 
Standardmodellen koncentrerar sig mer på vad eleven kan göra än på vad eleven vet. 
Standardmodellen ställer därför krav på en mer professionell bedömning av presta-
tioner, vilket leder till att det är viktigt att lärare tränas i att bedöma.  

Bjørnåvold (2000) ger följande exempel för att skilja mellan normrelaterad och mål- 
och kunskapsrelaterad bedömning. Om 80–90 % av eleverna har alla rätt på ett prov 
uppfyller det i ett mål- och kunskapsrelaterat system syftet att så gott som alla har 
uppnått målet/målen. I ett normrelaterat system är ett sådant prov med det resultatet 
nästintill värdelöst eftersom det inte har förmågan att rangordna eleverna.  

Murphy (1995) konstaterar att traditionell bedömning ofta baseras på en snäv definition 
av prestationer, som antas vara normalfördelade i populationen. Den pedagogiska 
bedömningen däremot bygger på att målen kan nås av alla, men hur väl och när skiftar 
från individ till individ. Elevernas potential betraktas inte som något förutbestämt och 
fixt utan är dynamisk och föränderlig, möjlig att påverka genom vuxnas och kamraters 
stöd och instruktioner. Uppgifter som ska användas för bedömning måste enligt honom 
spegla detta och bringa större korrespondens mellan bedömning och lärande. Det 
innebär att eleverna ska aktiveras i meningsfulla och ofta autentiska uppgifter, så att 
eleverna får problematisera, och så att elevernas olika kapaciteter fångas in. I stället för 
att eleverna ska reagera på en uppsättning givna uppgifter, vilket är fallet i en tradi-
tionell bedömning. Biggs (1998) finner det problematiskt om psykometrin ska användas 
i den pedagogiska bedömningen. Psykometrin är mycket väl utvecklad för norm-

                                                
4 Standardmodellen, eftersom bedömningar grundar sig på i förväg överenskomna standards.  
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relaterad bedömning, något motsvarande som är lika väl utvecklat för den pedagogiska 
bedömningen finns inte än. 

Bedömningens säkerhet 
Bedömningsunderlag i form av prov och lärares iakttagelser är alltid begränsande till 
innehåll och form. Man bedömer alltid på grundval av ett begränsat antal uppgifter och 
innehåll. Nuttall (1987) menar att all bedömning baseras på ett urval av beteenden som 
vi är intresserade av. Vid bedömningen väger man samman de olika underlagen och 
generaliserar utifrån dessa. Frågan ställs då hur säker och pålitlig bedömningen är. 
Begreppen validitet och reliabilitet brukar användas då man talar om bedömningars 
säkerhet och tillförlitlighet. Begreppen kommer att få olika innebörd beroende på vilken 
bedömningsmodell man avser. I ett normrelaterat system, där beräkningar görs på kvan-
titativa grunder tolkas begreppen på ett annat sätt än i ett mål- och kunskapsrelaterat 
system, där bedömningar görs utifrån kriterier. 

Validiteten definierades ursprungligen med att ett test skulle mäta det som det var avsett 
att mäta. Är syftet med bedömningen att göra ett urval av personer inför en verksamhet 
eller en utbildning är det därför intressant ur validitetssynpunkt om det är ett riktigt 
urval av personer som görs. Validetsteorin byggde följaktligen fram till 1950-talet på 
prediktionsteori. Det innebär att det urval som utifrån en prövning kommer in på en 
utbildning också visar sig klara av denna. Men egentligen är det inte testet i sig utan 
utfallet av detsamma och hur detta utfall tolkas som är det centrala ur validitets-
perspektiv. Cronbach (1971) konstaterar också att man egentligen inte validerar själva 
testet utan tolkningen av de data som uppstår från en specifik procedur. 

I den s.k. mätmodellen beräknas validiteten matematiskt. Ett tests validitet fastställs 
genom att sambandet beräknas mellan innehållet i det specifika testet och resultat på 
andra tester/bedömningar där motsvarande kvaliteter fokuseras. Noggrannheten (relia-
biliteten) i bedömningen bygger i mätmodellen på en matematisk modell, där total-
poängens variation, oberoende testuppgifter och längden på testet är utslagsgivande. Det 
innebär bl.a. att reliabiliteten blir högre ju fler uppgifter som finns i testet.  

I standardmodellen är den intressanta frågan om eleven faktiskt har nått målet/ målen. 
De måste därför få möjligheter att visa detta – och inte bara en gång utan flera gånger. 
För att säkerställa validiteten rekommenderar Taylor (1994) att man samlar in elev-
arbeten för att se på representativiteten i tankeprocesser, kunskaper och färdigheter som 
ska bedömas. Noggrannheten i bedömningen är en fråga om i vilken grad som elevens 
prestationer svarar upp mot de kriterier som används som utgångspunkt för bedöm-
ningen. För att uppnå hög reliabilitet i bedömningen föreslår hon att olika bedömare 
bedömer elevernas arbeten, samt intervjuer, där eleven diskuterar innehållet i det de 
gjort med bedömare.  

Bjørnåvold (2001) menar att reliabiliteten är ett problem vid bedömning av uppsatser 
och vid autentisk bedömning. Harlen & James (1997) menar att det är viktigt, för att 
höja reliabiliteten, att lärare diskuterar sin bedömning på ett antal arbeten. Det är då 
viktigt att det är hela arbeten som diskuteras och inte enskilda bitar. Ytterligare ett sätt 
att höja reliabiliteten är att bygga upp en bank av exempel på bedömningar som kan 
tjäna som referenspunkter.  
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Wiliam (1992) menar att noggrannheten och tillförlitligheten endast är en liten del av ett 
tests eller en bedömnings säkerhet. Reliabiliteten i framförallt det normrelaterade 
systemet bygger på en del antaganden som inte är troliga att man möter i praktiken. Han 
menar därför att de traditionella teknikerna, dvs. de matematiska modellerna att 
uppskatta reliabiliteten, inte är särskilt relevanta för de bedömningar som görs i skolan. 
En mer fruktbar strategi är att sätta fokus på hur man får information om elevers 
kunnande och särskilt koncentrera sig på det som då kan gå fel. Wiliam menar därför att 
vi måste fokusera i vilken utsträckning en uppgift/bedömning verkligen avslöjar en 
individs kunskaper inom ett område. Det går inte utan vidare att tolka förhållandet att 
när en elev inte svarar på en fråga som att eleven inte har några kunskaper inom 
området.  

En annan sak som bör fokuseras är ”fidelity” eller vad som kan översättas med 
överensstämmelse med originalet. Det handlar om i vilken utsträckning prestationen har 
dokumenterats riktigt och rättvist. I detta fall är det tre saker som kan gå fel:  
• kunskapen avslöjas men tolkas inte och dokumenteras inte,  
• kunskapen avslöjas, dokumenteras men tolkas fel,  
• kunskapen avslöjas, tolkas rätt men dokumenteras inte.  

För att en bedömning ska vara pålitlig måste den vara noggrann, tillförlitlig, avslöjande 
och rättvis.  

Många menar att det är ett paradigmskifte som nu håller på att ske från normrelaterad 
bedömning till pedagogisk bedömning. Black & Wiliam (1998) har efter Shinn & 
Hubbard (1992) gjort en översikt över viktiga frågor för de två modellerna för bedöm-
ning. I det normrelaterade systemet är de centrala frågorna för att bestämma ett tests 
validitet: 
• Mäter bedömningen det som den avser att mäta?  
• Korrelerar bedömningen med andra bedömningar som utger sig för att mäta samma 

sak?  
• Visar bedömningen på en stabil faktorstruktur? 

Motsvarande frågor för att bestämma ett tests reliabilitet är: 
• Är testresultaten stabila över tid?  
• Är resultat baserade på olika exempel på beteenden och erhållna vid olika 

kontexter/miljöer konsistenta?  

I en pedagogisk bedömning gäller validitetsfrågan i stället:  
• Är slutsatserna som baseras på testresultaten adekvata och riktiga?  
• Resulterar beslut som tas med utgångspunkt från testresultatet i bättre elevpresta-

tioner jämfört med beslut som tas utifrån andra underlag?  
• I vilken utsträckning stimulerar bedömningen den enskildes lärande?  

Och reliabilitetsfrågan lyder: 
• Vilka frågor är av betydelse för variationen i elevens prestationer?  

Bedömning i lärandets tjänst 
Bedömning och dess nära koppling till lärandet betonas alltmer. Claxton (1995) slår 
med hänvisning till Broodfoat och Gipps fast, att hur bedömning sker har ett starkt 
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inflytande på vad och hur man lär sig. Lärandet sker på många olika sätt för olika 
individer. Lärandet är beroende av många olika faktorer såsom exempelvis undervisning 
och hur och på vad man blir bedömd. Vi vet också bl.a. från vår egen erfarenhet att det 
inte var all undervisning och bedömning som stimulerade eller var stödjande för vårt 
lärande. En bedömning som stödjer och stimulerar lärandet innebär att elevens kun-
skaper analyseras och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och i sin tilltro till 
sin egen förmåga (Jag kan – Jag vill – Jag vågar). I stället för en bedömning som 
innebär en dom eller kanske ett fördömande (Jag kan inte – Jag vill inte – Jag vågar 
inte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bedömning och dess konsekvenser 

En effektiv lärandemiljö utmärks av att det är god balans mellan olika arbetssätt, mellan 
elevens eget utforskande och kunskapssökande och en god och systematisk under-
visning och handledning. Att elevens miljö är så autentisk som möjligt och att det är 
viktigt att det han/hon lär sig känns meningsfullt (de Corte, 2000). Isolerade kunskaps-
fragment glöms snabbt, medan kunskaper satta i ett sammanhang är mer beständiga. 
Snabb feedback är speciellt viktig när eleven arbetar med begreppsbildning, där risken 
för missuppfattningar kan vara stor. Att utforska sammanhang och lösa tankemässiga 
konflikter, involverar eleven i olika reflekterande aktiviteter, som stärker lärandet. 
Studier har visat att ingående diskussioner har gett det bästa utbytet vid lärande, medan 
så inte alltid är fallet med omfattande repetitioner (Brekke & Gjone, 2001). För att 
bedömningen ska få ett pedagogiskt värde är det viktigt med feedback och då inte dess 
kvantitet utan dess kvalitet (Sadler, 1998). Feedback kan antingen vara beskrivande 
eller värderande eller både och. En beskrivande feedback innebär att den visade kun-
skapen beskrivs men värderas inte i termer av bra, dåligt, tillräcklig, otillräcklig etc. En 
beskrivande feedback är viktig för att återkopplingen ska bli konstruktiv. 

En effektiv lärandemiljö utmärks alltså av stor flexibilitet både vad gäller undervisning 
och bedömning inriktat på mål och resultat. En konsekvens av detta är att även bedöm-
ningsinstrumenten måste utmärkas av stor flexibilitet. Det är då viktigt att eleverna 
ställs inför olika situationer så att de får visa sin kompetens på olika sätt. Bedömningen 
inrymmer därmed såväl kvantitativa som kvalitativa dimensioner.  

Den nuvarande bedömningen som görs bl.a. vid de nationellt utarbetade proven och 
inom Skolverkets provbank är influerad av förarbetet till läroplanen från 1994, Lpo 94. I 
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”Skola för bildning” framhålls skillnaden mellan kunskapsförmedling och kunskapande 
på följande sätt: 

All kunskapsförmedling oavsett om det gäller fakta, färdighet, 
förståelse eller förtrogenhet har någon form av facit att jämföra 
sig med. När det gäller kunskapandet däremot är det arbetet som 
är målet, förmågan att formulera och utveckla problem och 
komma till slutsatser. Den omfattar såväl färdigheter – att 
formulera sig, att använda kunskapskällor, att sammanställa, att 
göra beräkningar etc – som förtrogenhet, vilken kommer till 
uttryck t ex genom förmåga till riktiga bedömningar i kunska-
pandets olika skeenden. (SOU 1992:94, s. 67). 

Både läroplanen för grundskolan och den gymnasiala utbildningen betonar vikten av att 
allsidigt utvärdera elevernas kunskaper och kunskapsutveckling. 

Gipps (1994, 2001) har beskrivit den förskjutning som skett från produktbedömning till 
processbedömning. Gipps använder begreppet pedagogisk bedömning med en vid inne-
börd. Den innefattar en bred uppsättning metoder för att pröva, mäta och värdera elevers 
prestationer. Den innefattar dessutom elevernas bedömning av sig själva, av sina kam-
rater och av undervisningssituationen. Hon menar att denna förändring av bedöm-
ningens praxis speglar en förändrad kunskapssyn. Kunskapen konstrueras aktivt av den 
lärande, den mottas inte passivt. De individuella konstruktionerna sker i social inter-
aktion med andra. Genom kommunikation med andra kommer individen att modifiera 
sina tolkningar och denna interaktion ses som en katalysator för självständig 
kunskapsutveckling. Gipps argumenterar för att de studerande också ska vara aktiva i 
bedömningsprocessen. Utgångspunkten är att den studerande ska ses som ansvarig för 
sitt eget lärande och därmed som deltagare i bedömningen. Det är viktigt att utveckla en 
bedömning som fokuserar dels kvalitativa beskrivningar av den lärandes lärprocess 
(processbedömning), dels information av både kvantitativ och kvalitativ karaktär som 
hänför sig till lärandets utfall (produktbedömning). Processbedömningen används 
främst för att främja individens konstruktion av kunskap, medan produktbedömning 
används för att tillfredställa samhällets krav på social stratifiering och kulturell 
reproduktion.  

Enligt Gipps (1996) kan och måste all bedömning stödja lärandet. Hon menar bl.a. att 
en utgångspunkt för bedömning finns i frågan ”bedömning för vad?” Å ena sidan är den 
bärande principen att bedömning ska stödja lärandet, å andra sidan har myndigheter, 
skattebetalare och föräldrar behov av tillgång till information om elevernas resultat i 
skolan. Elevresultat mäts ofta med tester eller examinationer, och sådana bedömningar 
kan bli mer ytliga än de bedömningar som stödjer lärandet. Ytterligare en fråga som bör 
ställas är därför ”vilken slags lärande vill vi ha?” Den frågan är viktig eftersom vi vet att 
olika sätt att bedöma stimulerar olika slags undervisning och lärande. Om vi vill gynna 
färdigheter och kompetenser som innebär att kunna tillämpa kunskap eller att under-
söka, analysera, tolka och resonera, så måste vi utveckla bedömningssystem som foku-
serar detta. Gipps menar att psykometrin baserades på en intelligensteori och att de 
normrelaterade multiple choice testen baserades på behavioristiska modeller om inlär-
ning. Detta medförde ofta att bedömningen var atomistisk genom att isolerade fakta 
fokuserades. Bedömning som också stimulerar lärandet måste bygga på andra modeller. 
Utgångspunkten är att lärande är en process där kunskap konstrueras och att lärande är 
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beroende av i vilket sammanhang denna process sker. Lärande ses som en process i 
vilken eleven aktivt skapar ny kunskap genom att se dess mening och ta in den i sin 
existerande kunskapskarta. Gipps drar slutsatsen att synen på hur vi lär oss som aktiva 
”konstruktörer” av vår omvärld leder till att vi inte längre kan använda ”atomistiska” 
modeller för bedömning. Andra modeller måste användas och dessa kommer med 
nödvändighet att bli mer tidskrävande än tidigare former av bedömning. 

Wood (1986) sammanfattar sin bedömning för lärande med bl.a. dessa utmärkande 
drag: 
Bedömningen 
- ska omfatta individens framsteg relativt sig själv snarare än till andras framsteg 
- ska fokusera kompetens snarare än intelligens 
- ska söka det bästa snarare än det typiska 
- ska syfta till att hjälpa individen snarare än att döma individen. 

Bedömning kan vara en kraftfull utvecklingspotential för lärande, men då krävs att den 
som ska bedömas är involverad i bedömningsprocessen och också själv får göra 
bedömningar av sin egen kompetens. 

Regeringen framhåller i sin utvecklingsplan (1996/97:112, s. 106) konsekvenserna av 
läroplanens kunskapssyn för bedömningen av kunskaper. 

Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på 
olika sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya 
förutsättningar för utvärdering av kunskaper. Provuppgifterna 
kan inte längre vara ”enkla” mått av traditionellt slag. De måste 
också analysera vad de som fått en viss utbildning kan göra 
snarare än att redovisa minneskunskaper. De bör ha en inriktning 
mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika 
kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som över-
gripande kompetenser och attityder än som faktaredovisningar. 
Det gäller i högsta grad läroplanernas mål och värdegrund men 
också ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta 
fram underlag och analysera inlärningsresultat. 

Det gäller alltså att sträva mot… 

Att göra det väsentliga bedömbart och  
inte det enkelt mätbara till det väsentligaste. 

Det är viktigt att eleverna får visa sitt kunnande på så många olika sätt som möjligt. Alla 
dessa sätt kan inte rymmas i vare sig nationella prov eller kommunala utvärderingar. 
Någon djupare kunskap av varje elevs topografiska kunskapskarta fångas inte in i den 
typen av instrument och för att stimulera lärandet är de av begränsad betydelse. I 
samband med de nationella proven och provbanken betonar vi åter och åter igen att det 
inte finns något som kan ersätta den professionella lärarens iakttagelser och erfarenheter 
vid bedömning av enskilda elevers kunskaper. En förutsättning är då att läraren får 
möjlighet att utöva sin professionalitet. I det nuvarande bedömningssystemet måste 
läraren på ett helt annat sätt än tidigare kunna bedöma kvaliteter i elevernas kunnande 
och att verbalisera sin bedömning. Detta arbete måste göras omsorgsfullt och kräver 
både kompetens och mycket tid. Det nya sättet att bedöma, som bygger på att läraren 
samlar bevis på att varje elev har tillräckliga kunskaper inom varje kunskapsområde, 
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behöver lärarna därför få möjlighet att ingående diskutera och analysera. Det är inte 
bara lärarna som måste få ökad tid för bedömning och analys, det behöver också den 
elev få som ska bli bedömd. Ska bedömningen stödja lärandet måste eleverna få känne-
dom om vad som bedöms, hur bedömningen går till och hur de kan använda denna som 
grund för det egna lärandet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bedömning alltid måste sättas i ett samman-
hang. Vi har i detta kapitel särskilt betonat bedömning i relation till lärande och vi har 
visat på den utvecklingspotential som bedömning kan ha för lärandet. 

Lärandet är också beroende av de olika lärtillfällena som man deltar i. Dessa lärtillfällen 
kan vara organiserade som t.ex. vid undervisning, men också vara mer slumpmässiga 
som vid exempelvis fri lek. Lärtillfällena kan på olika sätt gynna lärandet och vara i mer 
eller mindre samklang med olika lärstilar. Vad man lär sig vid de olika lärtillfällena är 
också en fråga om urval, urval av det man lär sig. Fokus vid bedömning är ofta kunskap 
och urval av kunskap. Men urval av kunskap gäller inte bara bedömning utan också vad 
som undervisas om och i. Ett annat viktigt påpekande i detta sammanhang är att vi bara 
kan bedöma den kunskap som visas. Det är alltså inte särskilt relevant att säga om en 
person att ”han kan inte”. Vi vet inte om han inte kan eller om han inte haft möjlighet 
eller vill visa sitt kunnande.  

Sambandet mellan kunskap, bedömning, lärtillfällen och lärande kan illustreras med 
hjälp av följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sambandet mellan bedömning, kunskap, lärtillfällen och lärande 

 

Tetraedern utgörs av fyra olika trianglar. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Sambanden mellan tre av begreppen bedömning, kunskap, lärtillfällen 
respektive lärande 
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Produktbedömning utgörs av sidan bedömning – kunskap. Processbedömning omfattar 
alla de tre trianglarna som innehåller bedömning. Den triangel som inte innehåller 
bedömning är särskilt relevant för undervisningsprocessen. Vilken kunskap undervisas 
det om och i? Hur undervisas det och hur påverkar det lärandet, som i sin tur påverkar 
den kunskap som väljs ut för undervisning. Naturligtvis går riktningen också åt andra 
hållet. Hur ser lärandet ut? På vilket sätt ska jag ta tillvara det i undervisningen och i 
mitt urval av kunskap, så att det ger stimulans till lärandeprocessen? 
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3 Några internationella utblickar 
Vi kan i princip identifiera två olika inriktningar vid bedömning av yrkeskunnande – en 
som bygger på normrelaterade prov eller test och en annan som innebär att man 
bedömer praktiskt handlande (performance based assessment) eller handlande i 
autentiska situationer. Inom ramen för dessa två inriktningar används olika bedömnings-
former. Som ett komplement till båda bedömningstraditionerna förekommer också 
personliga samtal. Vi kommer i det följande att fördjupa och ge några exempel på dessa 
olika traditioner. Exemplen som gäller normrelaterade prov hämtar vi huvudsakligen 
från Nordamerika, medan exemplen på bedömning av praktiskt handlande hämtas från 
England och Australien. Dessa bedömningsformer används såväl i formaliserad 
utbildning som vid en mer allmän bedömning av individers kompetens, som kan vara 
förvärvad utanför formaliserad utbildning. Syftet med vår genomgång är således att 
identifiera olika sätt att förhålla sig till bedömning av yrkeskunnande och inte att 
beskriva förhållanden i olika länder. I en rapport av Jens Bjørnåvold (2000) ges en mer 
allmän genomgång av hur man i olika europeiska länder förhåller sig till bedömning av 
yrkeskunnande utanför den formaliserade utbildningens ramar, och den intresserade 
läsaren hänvisas dit.  

Normrelaterade prov kan vara av olika slag. Det kan vara prov som avser att fånga in en 
persons kunskaper eller attityder, men det kan också vara psykologiska test, som ska ge 
en bild av en persons personliga egenskaper. Proven är standardiserade, vilket innebär 
att de yttre villkoren såsom tid, plats och hjälpmedel ska vara likartade, och rättnings-
förfarandet ska inte vara beroende av vem som svarar för bedömningen. I standardi-
seringen innefattas också vanligen att proven är normerade. Detta innebär att ett stort 
antal individer har genomgått dem, och utifrån de resultat som förekommer har gränser 
för olika poäng kunnat fastställas.  

Bedömning av praktiskt handlande kan vara mer eller mindre standardiserad. De 
stationsprov vi kommer att beskriva bygger på likartade grunder som de normrelaterade 
testen. De olika former av autentisk bedömning vi senare ska beskriva utgår från andra 
principer. Där är det istället mål och kriterier som är standardiserade. Det handlande 
som bedöms kan antingen vara relaterat till specifika provsituationer eller till en auten-
tisk yrkespraktik. Portfolios bygger också på standardiserade kriterier och är ett sätt att 
samla in bevis på att dessa kriterier uppfyllts.  

Därutöver används förstås ett antal andra bedömningsformer inom de utbildningar som 
leder fram till det specifika yrket. Exempelvis prövas det vetande eller den kunskapsbas 
som yrket baseras på med olika typer av skriftliga prov. Här är vi dock intresserade av 
den bedömning som främst är inriktad på yrkeskunnandet, dvs. där även praktiska 
aspekter inkluderas. Vi ska i det följande närmare beskriva dessa olika typer av prov 
och de principer som ligger bakom deras utformning.  
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Normrelaterade prov 
Kunskapsprov 
I Nordamerika har man sedan länge använt sig av normrelaterade eller vad som brukar 
beskrivas som objektiva prov för att pröva yrkeskompetens. Sådana prov finns utveck-
lade för olika yrkeskategorier. För att belysa hur dessa prov är uppbyggda väljer vi att 
hämta ett exempel från läkaryrket.  

För att få verka som läkare i Nordamerika, måste man genomgå nationella prov som 
utvecklats på federal nivå i respektive land USA eller Kanada. Proven kan genomgås i 
slutet av läkarutbildningen eller under den kliniska provtjänstgöringen. Likartade prov 
kan också genomgås av personer som genomgått en ackrediterad (av de amerikanska 
myndigheterna godkänd) utbildning utomlands och som vill tjänstgöra som läkare i 
USA eller Kanada.  

Det finns stora likheter mellan de båda ländernas prov, varför vi väljer att endast redo-
visa proven från USA. Där benämns provet ”The United States Medical Licensing 
Examination” (USMLE) och det utgörs för närvarande av tre delar. Den första delen 
behandlar grundläggande baskunskaper inom medicinsk vetenskap, den andra delen 
kunskaper inom kliniska områden och den tredje delen slutligen tillämpningen av 
kunskaper i typiska kliniska situationer.  

I samtliga delar används flervalsfrågor. Flervalsfrågorna kan ha lite olika utformning, 
men det gemensamma är att de är kopplade till en autentisk situation i form av ett 
kliniskt scenario. De kan också vara sekventierade så att efter ett inledande scenario ges 
ett antal frågor som var och en behandlar olika aspekter av det problem som illustreras i 
scenariot. I vissa fall kan dessa frågor vara ordnade i en logisk följd, varför det är viktigt 
att behandla dem i den ordning som ges i provet.  

Sedan ett par år har flervalsproven kompletterats med både praktiska prov och dator-
baserade patientfall. Den andra delen av provet, som tar ca en dag att genomföra, utgörs 
sålunda av såväl flervalsfrågor som praktiska prov. De praktiska proven utgörs av ett 
antal stationer som provtagaren ska genomgå. Vid varje station finns en s.k. standardi-
serad patient, dvs. en lekman som instruerats att agera på ett likartat sätt vid varje 
provtillfälle. Tillförlitligheten får inte rubbas av att människor medverkar i provet. Den 
tredje delen av provet inrymmer även ett antal datorbaserade patientfall, där provtagaren 
ska agera på det sätt som han eller hon skulle göra om det var en autentisk situation.  

Provens karakteristika 
Gemensamt för de båda ländernas prov är att dessa vilar på en psykometrisk grund. Det 
grundtänkande som ligger bakom proven finns beskrivet exempelvis i Case & Swanson 
(2001). Vi har inte möjlighet att gå in djupare på denna, men vi vill peka på några 
centrala drag.  

De begrepp som prövas vid testningen ska vara avgränsade på ett otvetydigt sätt. Det 
innebär att man måste precisera vad man lägger för innebörd i de komplicerade och ofta 
svårgripbara begrepp som vi här har att röra oss med. Vill man testa kommunikativ 
förmåga eller kanske till och med individers personlighet, måste man således tala om 
vad dessa begrepp står för. Det avgränsade begreppet ska sedan kunna delas upp i form 
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av ett antal underliggande kognitivt baserade kvaliteter. Varje sådan underliggande 
kvalitet ska sedan i sin tur kunna definieras och operationaliseras i form av specifika 
frågor (items). Vi tar ett exempel för att visa hur detta går till.  

I en amerikansk utvärdering av medborgarkompetens ingår exempelvis intellektuella 
färdigheter som ett av de områden som behandlas (National Assessment Governing 
Board, 1999). Intellektuella färdigheter kan sedan i sin tur delas upp i ett antal under-
liggande områden (identifiera och beskriva, förklara, analysera och utvärdera, inta och 
försvara en hållning i offentliga frågor). Varje sådant område utgörs i sin tur av ytter-
ligare underliggande kvaliteter. Exempelvis ryms under området ”identifiera och 
beskriva” tio kvaliteter. Sålunda antas en övergripande kompetens byggas upp av ett 
nätverk av underliggande kvaliteter, som var och en kan prövas med enskilda uppgifter. 

Eftersom det inte finns obegränsat med tid tillgänglig för ett prov, och en utbildning i 
regel omfattar ett digert innehåll, måste provet med nödvändighet bygga på ett urval av 
innehållsaspekter. Detta urval ska vara representativt och spegla den relevans som 
tillmäts olika innehållsområden. Ett väsentligt område ges mer vikt i provet än ett annat. 
Hur urvalet av innehåll görs är väsentligt med tanke på tillförlitlighet och generaliser-
barhet. Med ett för litet urval kommer slumpen att få en för stor betydelse, och om 
urvalet inte är representativt finns det risk för att den bedömning som görs inte speglar 
en persons verkliga kunnande.  

Vid dessa objektiva test är det vanligen datorn som ”rättar” provet. Datorn ses som 
oberoende och inte belastad av värderingar och är därmed att betrakta som tillförlitlig. 
(Det kan påpekas att det faktum att programmeringen av datorn gjorts av en människa 
innebär att detta led ändå påverkas av värderingar.) De praktiska proven som beskrivs 
ovan är standardiserade såtillvida att både provsituation och bedömningsgrunder är nog-
samt preciserade. Olika bedömare som involveras måste ha en mycket hög grad av 
överensstämmelse i de bedömningar som måste göras.  

Testen är vidare normerade. Det innebär att de är prövade på ett urval av personer som 
ska ge en realistisk bild av den variation av individer som förekommer. Den individ som 
genomgår testet ska således kunna få ett resultatvärde som går att jämföra med ett större 
urval individer. Vidare ställs vissa grundläggande krav på testen som rör att de faktiskt 
mäter det de säger sig mäta (validitet) och att de gör detta på ett tillförlitligt sätt 
(reliabilitet). Testresultaten måste vara reproducerbara (precisa och tillförlitliga) och 
valida (dvs. de måste vara nära förbundna med de begrepp som de avser pröva). Ett 
urval av uppgifter behöver också vara kvantitativt tillräckligt stort för att det ska betrak-
tas som tillförlitligt, vilket leder till att åtminstone hundratalet frågor bör ingå. Det 
senare kravet innebär bl.a. att alla som genomgår ett test ska göra detta under likvärdiga 
förhållanden. Det resultat som testet ger ska vara resultatet av testet i sig och inte kunna 
förklaras av omständigheter kring hur detta genomfördes.  

Denna mätsäkerhet är väsentlig att upprätthålla, när de prov som används har stor 
betydelse för dem som är involverade. Proven är dessutom förknippade med avsevärda 
kostnader5 för de personer som önskar genomgå dem. En ytterligare fördel med denna 
typ av prov är också att de blir billiga och enkla att administrera.  

                                                
5 Uppemot motsvarande 10 000 kr kan det kosta att genomgå något av dessa prov. 
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Vi kan sammanfattningsvis konstatera att de nordamerikanska professionsbedöm-
ningarna vi här givit prov på med sina ”objektiva” prov har starka rötter i den psyko-
metriska traditionen. Läkarvetenskapen är i sig baserad på motsvarande vetenskapssyn, 
vilket gör att traditionen för sjukvårdsrelaterade yrken sannolikt har extra starka rötter. 
Motsvarande bedömningar som görs för lärare har numera en mer öppen hållning till 
den psykometriska grunden och vilar numera på bedömning av portfolios mot fast-
ställda standards.  

Test 
Normerade test används ofta vid rekrytering till anställningar. Syftet med testen är i 
allmänhet att söka förutsäga om en person kommer att fungera väl i ett visst arbete. När 
rekryteringskonsulter använder sig av test är det ofta som ett av flera inslag, där man har 
som mål att hitta den mest lämpliga personen för en specifik anställning. Utgångs-
punkten ligger i detta fall således i den specifika anställningen, och det är utifrån denna 
man söker matcha olika individers egenskaper.  

Ett näraliggande användningsområde av test är vid urval till utbildningar som är 
inriktade på specifikt krävande yrken – exempelvis flygledare, piloter och poliser. Syftet 
är i allmänhet att prognostisera framgång i såväl utbildning som yrkesverksamhet och 
att därigenom ge underlag för urvalet av de mest lämpade personerna. 

I allmänhet är de test som används generella till sin natur, vilket innebär att de inte är 
utformade med tanke på någon viss yrkesverksamhet. De ska därför kunna genomgås av 
vem som helst oberoende av yrkesområde. De kan vara inriktade på att ge en bild av 
individens personlighet, begåvning, ledarstil, intressen eller fallenhet för ett visst yrke. 
Personlighetstesten går ofta ut på att den som testas ska ta ställning till olika beskri-
vande ord eller meningar. Det kan sedan handla om att ange vad som passar bäst och 
sämst in på en själv. Den som testas kan få välja mellan t.ex. snäll, övertalande, ödmjuk, 
originell, bekymrad, är vänlig och trevlig mot alla, tycker inte om teoretiska resone-
mang, föredrar spänning och variation. etc. (Pettersson, 1998). Ett annat exempel som 
beskriver uppgifterna som förekommer i denna sorts test finns här.  

Rangordna de fyra orden inom varje grupp nedan så att de beskriver Dig på bästa sätt. 
”1” för det ord som beskriver Dig allra bäst, ”2” för det näst bästa, ”3” för det tredje 
bästa, och ”4” för det ord som Du tycker sämst beskriver Dig inom gruppen. Kom ihåg, 
att varje ord inom de olika ordgrupperna måste rangordnas. Rangorda även de ord som 
Du inte förstår betydelsen av. Hoppa inte över något ord!6 

Sanningsenlig Ömsint Tilldragande Etc. 
Intressant  Övertygande Respektfull 
Utåtriktad Anspråkslös Oppositionell 
Engagerad Ovanlig Omtyckt 

Figur 7. Exempel på testuppgift 

                                                
6 http://kandidata.se/SE/test/soss.htm 
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Den användning av test vi här beskrivit är således snarare inriktad på att fånga in 
egenskaper hos individen och inte yrkeskunnande i den mening som vi i denna fram-
ställning är intresserade av. Men det förekommer också test som söker ge en bild av hur 
individen hanterar mer eller mindre autentiska situationer. Testsituationen kan inledas 
med ett problem, och så får individen bestämma sig för ett handlingsalternativ, som 
sedan bedöms. Denna testform kan sägas vara likartad med de kunskapsprov av fler-
valskaraktär vi beskrev ovan.  

En annan utgångspunkt för användandet av test finns i det franska systemet för kompe-
tensbedömning – ”Bilan de compétence” – där personlighetstest ofta ingår som ett 
inslag i en portfolio som syftar till att beskriva individens kompetens. Här har man alltså 
ingen specifik anställning eller utbildning framför ögonen utan söker så omsorgsfullt 
som möjligt med hjälp av olika instrument beskriva den enskilda individens kunnande. 
Den bild testen ger kompletteras således av arbetsprov, intyg, etc.  

De normrelaterade testen bygger i likhet med de kunskapsprov vi beskrev ovan på en 
psykometrisk grund. Test har kommit att bli en betydande marknad både för seriösa och 
mindre seriösa aktörer. Detta har lett till att man internationellt har fastställt riktlinjer 
för testanvändning, som tydligare ska tillvarata skilda personers intressen och skydda 
deras integritet. I förordet till den svenska upplagan av dessa riktlinjer (Sveriges 
Psykologförbund, 2000) skriver ordföranden följande: 

[Riktlinjerna framhäver…] … ett etiskt förhållningssätt i bedöm-
ningssituationen inför valet av test, vid genomförande av 
testningen, i arbetet med resultaten, vid avrapportering och vid 
information till den testade – och refererar samtidigt till 
testkvalitet och agerande parters kompetens för uppgiften. (s. 8) 

Med tanke på den vikt man i olika sammanhang kommit att lägga vid den prövning som 
görs av individers kompetens, menar man att riktlinjerna ”bör vara specifikt viktiga för 
kompetensfrågor när det gäller urval och personbedömning i arbetslivet” (s. 8). 

Bedömning av praktisk handling 
Bedömning av praktiskt handlande kan ses som en reaktion mot den psykometriska 
traditionen och de ”objektiva” proven. Den psykometriska traditionens sätt att se på 
bedömning av komplexa kunskaper underkänns av Pellegrino m.fl. (1999) och har fått 
Black (2001) att komma till följande slutsats. 

Slutsatsen är att resultaten från test som utformats och tolkats 
utifrån traditionella psykometriska traditionen inte överens-
stämmer med moderna teorier om lärande... (a.a., s. 78) 

Med en syn på kunskap och lärande som situerad eller bunden till sociala praktiker, och 
där kompetens handlar om att bemästra komplicerade uppgifter i sociala sammanhang, 
ställs det andra krav på de bedömningsformer som ska användas för att pröva denna 
kompetens.  

Under 80- och 90-talen har man sökt utvidga provens inriktning från att avse abstrakta 
teoretiska begrepp till att även inrymma andra kunskapsformer och till att beakta 
sammanhangets betydelse för prövningen. Det är främst inom yrkesutbildningarna som 
utvecklingen ägt rum. Yrkeskunnandet är komplext och ställer krav på att bedömnings-
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formerna kan fånga upp de olika kvaliteter som tillsammans formar yrkeskunnandet. 
Prov med papper och penna kan bara fånga in begränsade delar av kunnandet och måste 
därför kompletteras med andra former. Men för att prövningen ska ha giltighet måste 
denna också överensstämma med de krav som ställs i arbetslivet. Det innebär för 
yrkesutbildningarnas del att kunnandet prövas i yrkessammanhang eller i sammanhang 
som är så lika yrkesverkligheten som möjligt.  

Bedömningstraditionen är emellertid inte ny – denna typ av bedömning har exempelvis 
sedan länge använts inom hantverksyrkenas gesällprov. I lärarutbildningen har man 
också under lång tid bedömt de studerandes yrkesskicklighet i praktiska situationer. 
Men inom ramen för traditionen kan bedömning göras på olika sätt, och vissa inter-
nationella tendenser är märkbara. 

Kompetensbegreppet används alltmer som utgångspunkt för de olika kvaliteter som ska 
bli föremål för bedömning. Man talar exempelvis i flera länder om kompetensbaserad 
bedömning (se exempelvis Wolf, 1996). Med kompetensbegreppet följer en insikt om 
att det praktiska handlandet i en konkret situation är resultatet av ett samspel mellan de 
kvaliteter som individen besitter och det sammanhang där uppgiften utförs. För att göra 
en riktig bedömning måste man fånga in de olika kvaliteter som tillsammans formerar 
kompetensen. En strävan som råder internationellt är att dessa kvaliteter ska tydliggöras 
och därmed bli synliga för dem som är involverade vid en bedömning. Både kandidaten 
och bedömaren ska veta vad det är som bedöms. 

Med en syn på lärande och utveckling som bunden till de sammanhang man ingår i, 
följer att också bedömningen bör göras i autentiska sammanhang. Det finns därför också 
en strävan mot att åstadkomma en högre grad av autenticitet vid bedömningen. 
Autenticiteten kan avse både de uppgifter som används vid bedömningen och de 
sammanhang i vilka uppgifterna utförs. En hög grad av autenticitet innebär således att 
det är kandidatens handlande i uppgifter som förekommer i arbetslivet som bedöms och 
att denna bedömning görs i anslutning till en faktisk yrkespraktik. Sammanfattningsvis 
kan man säga att denna tendens handlar om att öka validiteten i bedömningarna.  

Denna strävan mot en ökad tydlighet och autenticitet vid bedömningen kan ta sig olika 
uttryck. Ett tillvägagångssätt bygger på att bedömningen görs mot synliggjorda och 
överenskomna standards eller kriterier, och att det är kandidaten som ska samla in bevis 
på att han eller hon har kompetens som svarar upp mot dessa standards. Denna typ av 
bedömning kan vi kalla evidensbaserad bedömning (evidens ≈ bevis). Vanligen används 
s.k. portfolios, där den sökande ska samla den information som ska utgöra grunden för 
bedömningen. Denna typ av bedömning har sedan ett tiotal år varit dominerande i 
exempelvis England och Skottland. Men flera andra länder har numera följt efter.  

Ett annat tillvägagångssätt bygger på att man använder sig av motsvarande standards, 
men antingen överlåter till lärare att välja ut autentiska uppgifter eller tillhandahåller 
autentiska uppgifter som de sökande får arbeta med. Det förra tillvägagångssättet hittar 
vi exempelvis i Australien, medan det senare återfinns i de svenska yrkesproven för 
gymnasieskolan eller i de yrkesprov som förekommer inom exempelvis hantverksyrken. 

Därutöver förekommer förstås också bedömning i anslutning till autentisk yrkespraktik. 
Den bedömning som görs inom den svenska lärarutbildningen är ett exempel på denna 
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bedömningsform. Denna bedömning kan göras mot mer eller mindre synliggjorda 
grunder.  

I vissa sammanhang använder man sig av en kombination av flera tillvägagångssätt, 
dvs. man kompletterar bedömning av det material som kandidaterna redovisar i port-
folios med någon sorts autentiska prov. Vi ska i det fortsatta lite närmare beskriva dessa 
olika tendenser.  

Stationsprov med standardiserade fall 
Den psykometriska traditionen bygger som vi tidigare nämnde på att de situationer som 
behandlas i prov och formerna för hur dessa ska hanteras har standardiserats. Tanken 
med detta är att alla som genomgår ett prov ska bli rättvist och likvärdigt bedömda. När 
denna tankegrund överförs till att gälla autentiska praktiska situationer, stöter man på 
svårigheter. En praktisk situation är svår att standardisera. Ingår den dessutom i en 
autentisk yrkespraktik är standardiseringen i princip omöjlig att realisera. En provform 
som utvecklats utifrån den psykometriska grunden med syftet att komma åt de 
dimensioner som visar sig i praktisk handling är vad som kan kallas stationsprov. Detta 
utvecklades ursprungligen inom läkarutbildning, men har sedan använts även inom 
andra praktiskt inriktade utbildningar, såsom exempelvis polisutbildning (exempelvis 
Harden & Gleeson, 1979).  

Ett exempel på stationsprov finner vi i det kanadensiska provet som kvalificerar för 
läkartjänstgöring. Detta prov, ”MCC Qualifying Examination Part II”7, utgörs av ett 
standardiserat stationsprov – OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Provet 
utgörs av ett flertal stationer som kandidaten ska genomgå, och varje situation inrymmer 
en avgränsad yrkessituation som ska hanteras. Varje station inleds med att ett kliniskt 
problem presenteras, varefter någon typ av uppgifter ges. Denna uppgift kan vara av 
praktisk art och exempelvis gälla att undersöka en ”standardiserad patient”, eller av 
teoretisk karaktär och exempelvis gälla att ta ställning till kliniska data som erhållits. 
Vid praktiska inslag bedöms kandidatens agerande av en erfaren läkare som har ett 
standardiserat bedömningsformulär att utgå ifrån. De tidsmässiga ramarna för varje 
station är fastställda på förhand och kandidaterna roterar genom stationerna på ett givet 
kommando. Provets grundidé är att den standardiserade formen ska leda till en så 
”objektiv” bedömning som möjligt.  

Denna provform bygger ofta på att autentiska patientmöten ingår i vissa stationer, där 
man använder sig av s.k. standardiserade patienter. Det är ”vanliga” människor som 
spelar rollen av patienter – man utnyttjar ofta personer som har egna patienterfarenheter 
av det problem de ska gestalta. Standardiseringen innebär att ”patienten” har till uppgift 
att agera på ett i förväg överenskommet och standardiserat sätt, vilket ska innebära att 
kandidaterna ges likvärdiga förutsättningar att hantera. Patienten har dessutom ofta till 
uppgift att dokumentera kandidatens handlande.  

En uppgift kan vara utformad så, att kandidaten får 15 minuter på sig för ett patientmöte 
– för att ta upp en anamnes, (sjukdomshistoria), genomföra en avgränsad undersökning 
och för att avrapportera och ge råd åt patienten. Därefter går kandidaten vidare till ytter-
ligare patientmöten. Ett prov kan bestå av ett drygt tiotal sådana uppgifter eller möten. 

                                                
7 Medical Council of Canada (2002) Qualifying Examination. Part II, Information Pamphlet.  
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Parentetiskt kan det vara viktigt att poängtera att det inte är alla typer av problem som är 
lämpliga för denna typ av examination. Barn brukar inte ingå i patientgruppen, och inte 
heller ingår undersökning av intima kroppsdelar. 

Att samla kompetensbevis i en portfolio 
Kompetensbevis kan bygga på olika principer. Enligt en princip har man på förhand 
fastställt de kompetenser som ska prövas och också beskrivit dessa i form av överens-
komna standards. Kompetensbeviset ska då användas som underlag för prövning i vad 
mån individen uppfyller dessa standards. På denna princip bygger de engelska och de 
australiensiska kompetensbedömningarna. 

Enligt en annan princip tas utgångspunkten i individen och kompetensbeviset ska så 
noga som möjligt ge en bild av individens kompetens. Det innebär att beviset i hög grad 
ska vara vägledande för individen så till vida att starka kvaliteter beskrivs tillsammans 
med kvaliteter som kan behöva utvecklas. Syftet är alltså mer formativt (vägledande 
framåtriktad bedömning) än summativt (slutgiltig bedömning).  

Den portfoliobaserade bedömningen har egentligen i många avseenden likheter med den 
typ av bedömning som det svenska betygssystemet enligt avsikten ska grundas på. Som 
utgångspunkt för bedömningen finns överenskomna standards som beskriver vad det är 
för kunnande som kandidaterna ska uppvisa. Dessutom finns kriterier, dvs. kännetecken 
på hur detta kunnande visar sig, som både ska kunna användas vid insamlingen av bevis 
och vid bedömningen av materialet. Detta svarar väl mot grunderna för det svenska 
betygssystemet. Dock vet vi att det i praktisk handling blivit så att provresultat kommit 
att tillmätas ett oerhört stort värde vid dessa bedömningar, och att det i övrigt inte är så 
mycket synliggjort material som ligger i portfolion.  

Vid bedömning mot standards använder man sig i andra länder i allmänhet bara av två 
betygssteg – godkänt respektive icke godkänt. Det är alltså en absolut bedömning som 
görs av i vad mån individen tagit sig över den ribba eller den lägsta nivå som anges i 
bedömningsgrunderna. Det är sålunda en mer kvalificerad bedömning som ska göras i 
den svenska gymnasieskolan, där en tydlighet kring vad som kännetecknar betygsstegen 
Väl godkänd och Mycket väl godkänd också behöver åstadkommas.  

För att illustrera innebörden i den standardbaserade bedömningen väljer vi att lyfta fram 
de engelska och de australiensiska yrkesproven. 

Bedömning mot standards – exemplet England 
Utbildningssystemet i England inrymmer en rad olika examinationer. Vid 15 eller 16 års 
ålder genomgår de allra flesta (drygt 90 %) vad som kallas GCSE (General Certificate 
of Secondary Education). Det är viktiga prov som mer eller mindre avgör elevernas 
framtid. De som lyckas väl vid dessa prov brukar genomgå ytterligare två års studier 
som leder till vad som kallas A level, (Advanced General Certificate of Education). 
GCSE:s och A levels administreras och rättas av ett antal fristående nämnder som drivs 
utan vinstintressen.  

Tidigare brukade de 16 och 17-åringar som inte lyckades vid urvalsproven antingen läm-
na skolan för att söka sig in på arbetsmarknaden eller också ta lärlingstjänster som 
kombinerades med formell utbildning. Möjligheten att genomgå någon sorts yrkesutbild-
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ning fanns också. För alla de olika typer av yrkesutbildning som fanns växte det fram en 
flora av legitimeringsinstitutioner, som oftast låg utanför statlig kontroll.  

I en reaktion på denna flora omorganiserades systemet på 80- och 90-talet och har nu 
blivit ett ramverk för olika typer av generella examina och yrkesexamina – National 
Qualifications Framework.8 Detta ramverk är gemensamt för England, Wales och Nord-
irland, men har också kopplingar till motsvarande i Skottland. Likartade ramverk före-
kommer även i andra länder. 

Man använder sig alltså i det engelska systemet av begreppet kvalifikationer. I enlighet 
med vad vi tidigare gjorde gällande, har man således utgått från det specifika yrket och 
den specifika yrkesverksamheten när man utarbetat dessa standards. Det är individens 
uppgift att på olika sätt visa att han eller hon besitter en kompetens som svarar mot 
dessa kvalifikationskrav. 

Tabell 1. Exempel på kvalifikationsprövningar inom det engelska ramverket 

Kvalifikationsnivå Allmän Bredare yrkes-
relaterade områden 

Yrkesspecifika 
områden 

5  Högre kvalifikationer Nivå 5 NVQ 

4   Nivå 4 NVQ 

3 Avancerad nivå ”A level” ”A level” inom yrkes-
ämnen 
(Avancerad GNVQ) 

Nivå 3 NVQ 

2 Mellanliggande nivå GCSE betyg A–C Mellanliggande GNVQ Nivå 2 NVQ 

1 Grundläggande nivå GCSE betyg D–G Grundläggande GNVQ Nivå 1 NVQ 
 
Ramverket utgörs numera av prövningar inom tre olika områden – ett allmänt, ett som 
utgörs av bredare yrkesområden och ett mer yrkesspecifikt inriktat. Inom respektive 
område kan man nå olika kvalifikationsnivåer – upp till fem nivåer förekommer. Det 
allmänna området inrymmer den tidigare nämnda GCSE och de avgångsbetyg (A-level) 
som kan nås i traditionella skolämnen inom motsvarande gymnasieskolan. Det bredare 
yrkesrelaterade området (General National Vocational Qualifications) inrymmer gene-
rella kvalifikationer i yrkesrelaterade ämnesområden. Exempel på sådana ämnes-
områden är teknik eller media. Det tredje området utgörs av yrkeskvalifikationer 
(NVQ:s), som innebär prövningar för ett visst avgränsat yrke.  

Det senare området inrymmer fem nivåer, där en högre nivå innebär både ett ökat djup 
och en större bredd i kunnandet. De olika nivåerna ska kunna ses som trappsteg, vilka 
klaras av ett efter ett, men det ska också vara möjligt att gå direkt till den nivå som man 
tror stämmer in på den egna kompetensen.  

                                                
8 Systemet beskrivs i korthet i Qualification and Curriculum Authority (2000) Finding your way around. 
A leaflet about the National Qualifications Framework. En diskussion om grunderna bakom systemet 
finns i Wolf, A. (1996)  
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Kvalifikationerna på en viss nivå utgörs i sin tur i allmänhet av olika delar (units). 
Dessa kan avse yrkesspecifika innehållsområden men också generella kvaliteter – eller 
vad som i England kallas nyckelfärdigheter (key skills). Exempel på sådana kvaliteter är 
kommunikation, numeriska färdigheter, färdigheter inom informations- och kommunika-
tionsteknik, att kunna lösa problem, att kunna lära och att kunna samarbeta. 

Generellt gäller följande krav på de kvalifikationer som prövas: 
• Varje kvalifikation ska bedömas omsorgsfullt och rättvist av den myndighet som 

utfärdar examensbeviset. 
• Varje kvalifikation ska vara aktuell och relevant. 
• Varje kvalifikation ska ge möjligheter att utveckla relevanta nyckelfärdigheter och 

baskunskaper. 
• Varje kvalifikation ska vara beskriven så att den kan förstås av arbetsgivare, 

universitet och andra utbildningsanordnare (colleges). 
• Yrkesrelaterade och yrkeskvalifikationer motsvarar nationella yrkesstandards, som 

beskriver faktiska yrkeskvaliteter så som de definieras av arbetsgivare. (Curriculum 
Authority 2000, Vår översättning) 

Den som vill bli bedömd mot de kvalifikationskrav som finns uppställda för ett yrke 
eller yrkesområde ska själv samla in bevis på att han eller hon uppfyller kraven. Dessa 
bevis kan ha olika karaktär beroende på vilken kvalifikation som avses. De exempel 
som anges i anvisningarna är följande:  
• direktobservation av kandidaten, 
• fotografier, ljudband, video- eller annan elektronisk dokumentation av kandidatens 

aktiviteter, 
• produkter som kandidaten producerat, 
• tidigare dokumenterade erfarenheter, 
• direkta frågor som kandidaten besvarar som rör kunskaper inom det område som 

bedöms. 

I riktlinjerna till dem som bedömer dessa arbeten trycker man på att eftersom det är en 
allsidig bedömning som ska göras, behövs det också allsidiga bevis i bedömnings-
underlaget. Vidare betonas att det som ska ingå i bedömningen också har en tydlig 
koppling till den faktiska kompetens som är fokuserad.  

I utfallet av bedömningen ska det framgå: 
• vem som bedömts, 
• vem som svarat för bedömningen, 
• vad som bedömts, 
• när bedömningen gjorts, 
• vilket beslut bedömaren kom fram till, 
• var de bevis som legat till grund för bedömningen går att finna. 

Kraven på tydlighet och rättssäkerhet har lett till att det utvecklats en omfattande 
administrativ apparat kring det material som ska bedömas. Med tanke på att det i mars 
2001 utfärdats mer än 3,2 miljoner certifikat över godkända NVQ:s kan man förstå att 
det finns ett gigantiskt pappersarbete kring dessa bedömningar. 
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Bedömning mot standards – exemplet Australien 
Det australiensiska systemet baserar sig i likhet med det engelska på tydliga beskriv-
ningar av de kvaliteter – här benämnda kvalifikationer9 – som krävs inom ett visst yrke 
eller yrkesområde. ”The Australian Qualifications Framework” (AQF) utgörs av 12 
olika kvalifikationsnivåer som sträcker sig från utbildning på gymnasienivå eller mot-
svarande och upp till och med doktorsexamen10.  

”Ramverket” bygger på två delar. För det första ett system för godkännande av olika 
institutioner såsom nationellt erkända utbildningsgivare11. Denna prövning görs mot 
nationellt fastställda standards. Det finns härigenom olika vägar att nå de nivåer som 
ingår i ramverket – genom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, universitetsutbildning, 
i arbetslivet eller genom fristående utbildningsinstitut.  

Antalet utbildningsinstitutioner är stort. Totalt fanns det i maj 2001 fler än 4000 regist-
rerade institutioner. Den australiensiska yrkesutbildningen har traditionellt legat utanför 
gymnasieskolan, men sedan år 2001 är AQF även infört i den australiensiska gymnasie-
utbildningen. Genom att de olika nivåerna och utbildningsgivarna är nationellt erkända 
ska systemet ge frihet för den enskilde att kvalificera sig på det sätt som lämpar sig bäst 
utifrån rådande omständigheter. 

För det andra finns i ramverket ett utbud av utbildningsmoduler (training packages). 
Olika moduler ingår tillsammans i större sammanhang. En utbildningsmodul utgörs av 
en uppsättning nationellt fastställda standards och kvalifikationer, vilka ska användas 
som grund för bedömning och erkännande av individers kunnande. Den kan på sätt och 
vis liknas vid de kursplaner som används i det svenska utbildningssystemet. Den säger 
alltså ingenting om hur man ska nå de kvalitativa mål som finns uppställda.  

Den bedömning av yrkeskunnande som görs kan beskrivas som kompetensbaserad 
bedömning. Lärarens/bedömarens uppgift är att samla in bevis på en individs praktiska 
handlande, att ställa dessa bevis mot fastställda standards och att göra en bedömning av 
om individen har den kompetens som föreskrivs i dessa standards.  

Till sin hjälp har bedömaren både ett material som beskriver grunderna för systemet i 
sin helhet och hur bedömning av kompetens går till generellt och ett material som är 
specifikt för varje utbildningsmodul. Detta material finns både i pappersform och ned-

                                                
9 Med kvalifikationer menas här ”ett formellt intyg utfärdat av en för ändamålet erkänd institution, som 
visar att en person har uppnått de kunskaper eller de kompetenser som motsvarar identifierade 
individuella, professionella eller samhälleliga behov”. Kompetens definieras på motsvarande sätt som ”att 
inneha och kunna använda sig av de kunskaper och färdigheter som svarar mot definierade standards ut-
tryckta som resultat och som motsvarar relevanta arbetsplatskrav.” Australian Qualifications Framework 
(AQF) Advisory Board (2002) Australian Qualifications Framework. Implementation Handbook, third 
edition., s. 5. Kompetens utgår således från individen, medan kvalifikation utgår från yrket eller 
yrkesområdet. 
10 Beskrivningen av det australiensiska systemet bygger på Australian Qualifications Framework (AQF) 
Advisory Board (2002) Australian Qualifications Framework. Implementation Handbook, third edition. 
En detaljerad beskrivning av hur bedömningen går till finns I:Department of Education, Training and 
Youth Affairs (2001) Training Package assessment materials kit. Melbourne: Australian Training 
Products Ltd.  
11 The Australian Quality Training Framework (AQTF) 
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laddningsbart via Internet.12 Genom att det ligger publikt på nätet är materialet också 
synligt för elever eller andra möjliga intressenter.  

Läraren/bedömaren kan utnyttja sig av olika källor för att bedöma den studerande. 
Källan kan utgöras av… 
• praktiskt handlande, 
• projektarbete 
• en produkt, 
• svar på frågor, 
• portfolio. 

Praktiskt handlande innebär att den studerande observeras under några olika praktiska 
aktiviteter vid en arbetsplats. Det är upp till läraren/bedömaren att avgöra av vilken 
situation och i vilket sammanhang bedömningen ska göras. Det ställs dock vissa krav på 
situationerna, så till vida att de ska vara autentiska, att de inte får vara alltför utsträckta i 
tid och att de ska ge individen möjlighet att visa vad han eller hon kan. 

Ett exempel på en sådan situation hämtar vi från restaurangsektorn. Den studerande ska 
bli bedömd på sitt kunnande i att välkomna och bordsplacera gäster, vilket förutsätter 
vetande om restaurangprocedurer samt förståelse och medkännande (empati) för 
kunders önskemål. Detta kunnande byggs i sin tur upp av olika kvaliteter. Den stude-
rande ska kunna… 
• arrangera bordet, 
• välkomna kunden vid ankomsten, 
• ta reda på specifika önskemål, 
• kontrollera reservation och önskemål om bordsplacering, 
• presentera sig för sällskapets värd på ett välkomnande och hjälpsamt sätt, 
• introducera sig för sällskapet, 
• följa sällskapet till bordet, 
• presentera meny och vinlista korrekt, 
• placera kunderna och visa respekt för specifika önskemål, 
• ta reda på specifika kostbehov. 

För att bedöma den studerande kan läraren/bedömaren observera honom eller henne i en 
autentisk eller simulerad restaurangmiljö där uppgiften fullgörs. Därutöver kan läraren 
ställa frågor för att ta reda på om den studerande har klart för sig grunderna för 
handlandet. Genom frågorna ska även värderingar kunna fångas in. Känsla för kunders 
behov handlar exempelvis om att inte placera ett sällskap med barn inpå ett affärs-
sällskap.  

När den studerande bedöms är det utifrån fem huvudsakliga grunder: 
• tillämpade kunskaper, 
• kommunikation, språk och sociala färdigheter, 
• tekniker och processer, 
• arbetets organisering, 
                                                
12 Två rapporter som ger allmänna anvisningar är: Department of Education, Training and Youth Affairs 
(2001) Training Package assessment materials kit. Melbourne: Australian Training Products Ltd samt 
Board of Studies (1998) Vet in Schools. Assessment, Recording and Reporting. St Nicholas Place, 15 
Pelham Street, Carlton 3053 
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• handledning och utförandet av arbetsuppgifterna. 

Det finns sammanfattningsvis stora likheter mellan det engelska och det australiensiska 
systemen. De är båda kompetensbaserade, och bedömningen utgår från standards som 
utarbetats i samverkan mellan utbildningsinstitutioner och arbetslivet. Dessa standards 
är nationellt erkända, vilket avser skapa både tydlighet och rörlighet. På sikt ska detta 
också innebära att de bedömningar som görs blir allt säkrare, genom att bedömare 
individuellt blir allt säkrare och genom att man kan upprätthålla en professionell diskus-
sion bedömare emellan på samma grunder. Skillnaden ligger i att det australiensiska 
systemet också innebär att lärare/bedömare ska genomföra bedömningarna under 
standardiserade förhållanden – visserligen ganska löst standardiserade, men ändå.  

Bedömning av lärarskicklighet 
I England har man överfört det kompetensbaserade bedömningssystemet till att gälla 
även olika stadier i den professionella utvecklingen som lärare. Innan vi övergår till att 
lyfta fram detta system, kan det vara på sin plats att kontrastera detta mot några bilder 
från motsvarande svenska förhållanden. 

Inom den svenska lärarutbildningen har man länge bedömt de studerandes lärar-
skicklighet. När vi själva genomgick lärarutbildningen på 70- och 80-talen bedömdes 
yrkeskunnandet inom ramen för den yrkespraktik som ingick i utbildningen och ett 
särskilt betyg utfärdades just i lärarskicklighet. Metodiklektorer från lärarhögskolan 
svarade för denna bedömning, vilken baserades på några enskilda lektionsbesök. 
Arfwedson m.fl. (1983) använder också begreppet lektionsanalys, för att fånga in 
bedömningens innebörd. Tre perspektiv menar de kan beaktas i en lektionsanalys – 
lektionens innehåll, planen och undervisningsmetoderna och lärarkandidatens person-
liga resurser och svårigheter. Denna bedömning, som vi kan kalla för direktbedömning, 
gjordes alltså i en autentisk yrkespraktik – eller i en handledd yrkespraktik för att vara 
mer exakt. Den studerande hade inte ansvaret för verksamheten. 

I dagens lärarutbildning är det många parter som samverkar. De studerande prövar sitt 
lärarkunnande praktiskt inom ramen för vad som kallas ”verksamhetsförlagd utbild-
ning”. Detta begrepp används för att tydliggöra att det egentligen bara är utbildningens 
lokus som förändras – från högskola till skola eller förskola. Det ska vara ett gemensamt 
mål man verkar för i lärarutbildningens högskoleförlagda och verksamhetsförlagda 
delar. Även de högskoleförlagda delarna utgörs av olika inslag. Det allmänna utbild-
ningsområdet (AUO) är gemensamt för alla lärarstuderande, medan de erhåller sin 
innehållsliga profil genom att välja inriktningar. I både AUO och inriktningar ingår 
verksamhetsförlagd utbildning och inriktningarna kan vara av allehanda slag.  

I den nya lärarutbildningen är det inte lärarkunnandet i form av praktisk handling som 
lösryckt bedöms utan bedömningen avser hela det kursinnehåll i vilket lärarkunnandet 
är integrerat. Detta har vid Växjö universitet tagit sig uttryck i att det i högre grad är 
reflektionen över handlingen som bedöms än handlingen i sig. Vid en av kurserna inom 
AUO avger också handledare ett allmänt omdöme om generella kvaliteter såsom 
exempelvis förmågan att samarbeta eller kommunicera. Någon samlad bedömning 
enbart av de studerandes lärarkunnande görs ej, utan är de olika kurserna inom utbild-
ningen avklarade är också kraven för lärarkunnandet uppfyllt.  
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I den svenska lärarutbildningen har det således skett en uppluckring av den bedömning 
av yrkeskunnandet som görs. Det samlade yrkeskunnandet bedöms inte, utan det är 
olika kvaliteter som bedöms i de olika kurssammanhang där de ingår. I den tidigare 
utbildningen som beskrevs ovan var bedömningsförfarandet tydligare inramat. Däremot 
var det även här delar av lärarkunnandet som bedömdes, dvs. det som visas under några 
i allmänhet extremt noga förberedda lektioner.  

I England har utvecklingen tagit en annan riktning. Där har ansvaret för bedömningen 
av yrkeskunnandet flyttats ut till den pedagogiska verksamheten. Idag görs inom vad 
som kallas ”Performance Threshold Assessment” kontinuerliga bedömningar av lärar-
kunnandet. Den professionella utvecklingen är indelad i olika nivåer och mot varje nivå 
svarar specifika standards. Nivåerna är samtidigt kopplade till lönenivåer. Dessa 
standards berör en rad olika områden. Vi ger ett exempel som rör lärare med ett par års 
yrkeserfarenhet. Bedömningen ska här gälla om den aktuella läraren… 
• har aktuella kunskaper i sina undervisningsämnen och är insatt i den läroplans-

utveckling som pågår i anslutning till dessa 
• kan göra planer för enskilda lektioner eller en serie lektioner som är logiskt 

uppbyggda och effektiva  
• kan använda sig av olika undervisningsstrategier 
• kan utifrån kunskap om elevers förutsättningar utforma relevanta mål och 

förväntningar och kan ge relevant feedback 
• kan visa att eleverna faktiskt lär sig och utvecklas som en följd av undervisningen 
• tar ansvar för den egna professionella utvecklingen och omsätter denna för att 

utveckla undervisningen och elevernas lärande 
• bidrar till utveckling av skolans utveckling 
• är en professionell pedagog som förmår utmana och stödja eleverna så att de utveck-

las optimalt. 

Den som vill bli prövad för en viss nivå får själv samla bevis som visar att de standards 
som svarar mot denna nivå är uppfyllda. Ett stort ansvar för den praktiska bedömningen 
ligger på huvudlärarna, som är de som får intyga att de både tagit del av och bedömt den 
sökandes pedagogiska praktik. De som svarar för den slutliga bedömningen är särskilt 
utsedda examinatorer, som i huvudsak baserar sina bedömningar på det underlag som är 
insänt. Därutöver kan det också vara aktuellt med skolbesök.13  

Det brittiska systemet har varit föremål för mycket kritik. Det anses av många (ex. 
Mahoney m.fl., 2002) leda till en avprofessionalisering och instrumentalisering av 
lärarkåren. Systemet bygger samtidigt på att en mer erfaren lärare vid skolan (exempel-
vis en huvudlärare) fungerar som medbedömare, vilket bäddar för komplikationer av 
olika slag. Det kan vara svårt för en kollega att gå emot en annan kollega som vill bli 
prövad. Detta kan innebära att man för att undvika konflikter gör bedömningarna 
tendentiösa och osakliga, men det kan också leda till att konflikter inom kollegiet upp-
kommer. Eftersom utfallet av bedömningen bl.a. är kopplad till lönenivå, är denna 
förstås ytterligt betydelsefull för den enskilde läraren.  

                                                
13 Information om systemet kan inhämtas via www.teachernet.gov.uk/performancethreshold.  
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Parentetiskt gör man inom det svenska högskolesystemet motsvarande prövningar 
gällande vetenskaplig kompetens. När en lärare ansöker om att bli prövad för docent-
kompetens eller för att bli befordrad till professor, så är det i princip samma förfarande 
som används. Men man brukar inte tillåta att någon av bedömarna (de sakkunniga) har 
en sådan relation till den sökande att det föreligger risk för jäv. 
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4 Bedömningstraditioner i arbetslivet 
Följande kapitel berör den tradition som gäller vid lärande och bedömning inom yrkes-
utbildningen i Sverige och som till stora delar finns kvar i utbildningen sedan skrå-
systemet. De lärare som arbetar inom yrkesutbildningen har ofta själva en lång tradition 
inom något yrkesområde, vilket i sin tur kan ha präglat deras syn på och uppfattning om 
vad som ska bedömas. Inledningsvis kan det därför vara av intresse att beröra ”mästar-
lärandet”. Yrkesutbildningens innehåll och nära samröre med yrkeslivets praktiska 
moment har ständigt varit en aktuell fråga, varför arbetslivets värderingssystem också är 
av intresse att redovisa 

Hur människan tillägnar sig praktiskt kunnande och hur denna kunskap kan bedömas är 
av stort intresse. Det finns traditioner inom området t.ex. i mästare-lärlingsförhållandet 
och barnet som ser sina föräldrar eller andra vuxna utföra handlingar som de sedan 
prövar själva. I flera nordiska arbeten har dessa frågor berörts t.ex. i Nielsen & Kvale 
(2000), Lauvås & Handal (2001), Säljö (2000). 

I den institutionaliserade miljö som skolan utgör har bilden av lärande kommit att 
präglas av antagandet att kunskap och färdigheter överförs från lärare till elev. Den så 
kallade överföringsmetaforen innebär en föreställning om att läraren lär ut och eleven 
lär in; informationen och kunskaperna går i etern från den ena parten till den andra. 
Lärande antas följa på undervisning. Metodik för hur man bedriver undervisning blir 
den avgörande faktorn för i vilken utsträckning eleven lär. Denna metafor för lärande är 
i sig en produkt av hur skola och undervisning organiserats, och den har haft ett 
avgörande inflytande på hur vi tänker om lärande, kunskaper och färdigheter. 

Molander (1996/2000) anför när det gäller lärandet att förståelsen av vad man gör måste 
komma inifrån verksamheten. Det förutsätter en deltagarposition. Samtidigt är det 
otillräckligt att bara se verksamheten ur egna ögon. I det avseendet har också tränaren 
en viktig roll, att träna uppmärksamheten på vad som verkligen sker, vad den lärande 
verkligen gör i de avseenden som är relevanta för verksamheten. Inom många 
verksamheter kallas "tränaren" handledare, i andra mästare. Eleven måste lära sig både 
”hur” och ”vad” genom att göra, genom att upptäcka och tillägna sig hur och vad som 
ska göras. Tränaren ska hjälpa till i processen, men det slutgiltiga steget måste eleven 
själv ta. 

Den som lär sig måste lita på tränaren eller mästaren. Lärandet innebär också därigenom 
ett slags kontrakt. Tilliten till mästaren eller tränaren är bara en sida av saken. Att själv 
lära sig göra något innebär också att stå för sin egen handling, sin egen kunskap och lita 
på den. 

Klaus Nielsen och Steinar Kvale (2000) framhäver följande fyra huvudaspekter på 
mästarlära. För det första Praxisgemenskap vilket innebär att mästarlära sker i en social 
organisation, i sin traditionella form som en yrkesmässig gemenskap i hantverks-
produktion. Genom deltagande i produktiva aktiviteter tillägnar sig lärlingen gradvis 
hantverkets väsentliga färdigheter, kunskaper och värden genom att röra sig från ett 
perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av yrket. För det andra Tillägnelse 
av yrkesidentitet sker genom inlärandet av ett yrkes många färdigheter och är ett steg på 
vägen för att behärska yrket, vilket är avgörande för att etablera en yrkesidentitet. För 
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det tredje Lärande utan formell undervisning med vilket menas att det med mästarlära 
följer en social struktur, där det finns möjlighet att observera och imitera det arbete 
mästaren utför samt även arbete som de andra lärlingarna utför. Slutligen Utvärdering 
genom praktik vilket huvudsakligen sker i arbetssituationen, genom kontinuerlig 
prövning av färdigheter och genom respons på hur produkterna fungerar och genom 
kundernas reaktioner. 

Med arbetsplatserna som bas kan mästarläran fungera som en gradvis koppling mellan 
skola och arbetsliv, mellan den teoretiskt/praktiska kunskap som eleverna tillägnar sig i 
skolsystemet och den inlärningen som sker i praktiken ute på arbetsplatsen genom att 
observera hur erfarna arbetare använder sina färdigheter. 

Modellinlärning är helt central i kognitiv mästarlära (Nielsen & Kvale, 2000). Läraren 
tänker högt, till exempel när han löser ett problem och fungerar som mästare och 
tränare, samt stödjer eleven i dennes utveckling av strategier för tänkande och problem-
lösning. Kognitiv mästarlära omfattar en rad olika lärandetekniker: modellinlärning 
baserad på observation, vägledande och stödjande lärardeltagande allt med syfte att få 
eleven stimulerad att reflektera i sin problemlösning. 

En vanlig referens och utgångspunkt för att beskriva hur människan tillägnar sig ett 
kunnande är i Dreyfus & Dreyfus (1986) studier. De presenterar en modell som inne-
fattar fem stadier då man tillägnar sig en färdighet. 
• Stadium 1, ”novis”. Novisen lär sig regler och använder sig av dem för att styra sina 

handlingar. 
• Stadium 2, ”börjar lära sig”. Erfarenheterna gör att novisen nu fått tillgång till 

föredömen och goda exempel på meningsfulla aspekter av olika situationer som 
används som komplement till reglerna. 

• Stadium 3, ”kompetent yrkesutövning”. Efterhand som förebilderna och de goda 
exemplen blir för många för att kunna införlivas på ett bra sätt, utvecklas färdigheter 
i att välja ut de aspekter som är viktigare än andra och uppmärksamma dessa. 
Engagemanget ökar och yrkesutövaren känner ansvar för sina insatser på området. 

• Stadium 4, ”yrkesskicklighet, kompetens”. Regler och principer ersätts med 
situationsbetingade sonderingar; intuitivt beteende ersätter rationellt genomtänkta 
reaktioner. Man ser vad som måste göras, utan några kalkylerande betraktelser över 
alternativa möjligheter. 

• Stadium 5, ”expertis”. Man vet nu inte bara vad som ska göras i en viss situation 
utan också hur det ska göras. Experten skiljer omedelbart mellan de situationer som 
kräver en viss form av handling och de situationer där man måste bete sig på ett 
annat sätt.  

När det gäller mästarlära betonas gång på gång att lärande är något som infinner sig 
genom deltagande i kulturell praxis. Likaså framhävs lärandets social aspekt, det vill 
säga att lärandet sker i en praxisgemenskap i vilken den lärande kan tillägna sig en 
yrkesidentitet genom att hela tiden göra, pröva och öva tills ett kunnande erhålls 
(learning by doing). 

Kolb (1984) hävdar att erfarenheten av att göra själv har en avgörande betydelse i 
lärprocessen. I sin bok Experiental learning visar han på en fyrfältsmodell där kunskap 
blir resultatet av kombinationen av att förstå erfarenhet och omvandling av den. Som 
utgångspunkt för sitt resonemang använder sig Kolb av teorier från Dewey, Piaget men 
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kanske framförallt Kurt Lewins fältteori. Modellen består av två dimensioner där den 
ena dimensionen handlar om hur saker uppfattas. Den andra dimensionen handlar om på 
vilket sätt erfarenheter omvandlas. 

Kunskap, menar Kolb, är resultatet av transaktionen mellan social kunskap och person-
lig kunskap. Kolb sammanfattar sina påståenden med sin definition av lärande: 
”Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience” (Kolb 1984, s. 38).  

Lärandet inom yrkesutbildningen karakteriseras ofta av ett växelspel mellan lärare och 
elever som vid många tillfällen kan liknas vid förhållandet mästare-lärling. Jernström 
(2000) använder begreppet ”bekantgörandelära” i sin studie av lärandesituationer där 
mästare och lärling agerar. I dessa situationer är aktörerna mycket aktiva och agerandet 
är inriktat på att ”göra” i lärandet. Jernströms resultat visar att mästare och lärling tar ett 
gemensamt ansvar för lärandesituationen och menar att det inte förekommer någon 
underkastelse från lärlingens sida. Enligt Jernström lär sig inte lärlingen genom att 
imitera mästaren utan genom att träna sig till att läsa av hur man utför olika moment för 
att sedan klara av att göra det själv.  

Bedömning av yrkesskicklighet 
Bedömning av yrkesskicklighet har en lång tradition inom skråsystemet. Enligt Edgren 
(1987, 1996) fanns redan på 1000-talet skråämbeten i det nordliga Italien. Under 1200- 
och 1300-talet nådde skråorganisationerna också Norden. Det första svenska ämbetet 
och samtidigt det äldsta kända svenska ämbetet var skräddarnas i Stockholm. I och med 
detta ämbete stadgades att ingen fick utöva skräddaryrket i Stockholm som inte god-
känts som mästare av borgmästare och skräddarnas förmän.  

Ett viktigt verksamhetsområde i skråordningen var kvalitetskontrollen. Det fanns 
detaljerade straffbestämmelser för undermåligt arbete och det ålåg ämbetet att övervaka 
medlemmarnas yrkesutövning. I skråsystemet reglerades utbildningsgången och för att 
bli mästare krävdes avläggande av mästarprov. Inom skråväsendet hade mästarbrevet en 
stor betydelse. Efter många läroår kunde en lärling avlägga ett yrkesprov och utnämnas 
till gesäll. Efter gesällvandring och ytterligare yrkespraktik hade gesällen sedan rätt att 
avlägga mästarprov och därefter förvärva mästarbrev. Kravet på yrkesskicklighet var 
mycket stort och skråna höll sträng uppsikt över sina medlemmar. Därigenom 
garanterades allmänheten varor och tjänster av god kvalitet och fuskarbete beivrades. 
Det var också mästarens uppgift att genom lärlingsutbildningen ansvara för nyrekry-
teringen till yrket.  

Enligt en jubileumsskrift om mästarbrevet utgiven av Företagarnas Riksorganisation 
(1991) framgår att när skråväsendet upphörde 1846 och kravet på dokumenterad 
skicklighet för att driva hantverksrörelse borttogs ökade andelen ”fuskjobb”. Vem som 
helst kunde driva hantverksföretag utan att ha genomgått relevant utbildning och 
därmed uppvisat dokumenterad skicklighet. Kritiken var stark mot den fria etable-
ringsrätten som enligt hantverksföreningarna innebar en risk för dålig kvalitet och en 
negativ utveckling av hantverket. Stockholms Hantverkarförening drev tidigt frågan om 
återinförandet av kompetensbestämmelser och snart kom instämmande från flera 
föreningar i landet. Vid ett antal industriidkarmöten, som med start från 1870 arrange-
rades över landet, diskuterades kompetensfrågan och lärlingsutbildningsfrågan samt 
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hantverkets ställning i samhället. Detta medförde snart att kravet på bildandet av en 
riksorganisation väcktes och 1905 bildades Sveriges Hantverksorganisation (SHO).  

Frågan om dokumenterad kompetens har sedan drivits av SHO men även frågor om 
vilka som skulle ha rätten att utbilda lärlingar hade en framstående position. Efter en 
kompromiss på vägen mot återinförandet av mästarbrevet föreslogs inrättande av ett 
kompetensdiplom som dock inte föll väl ut. Den 11 oktober 1940 utfärdade Kungl. 
Maj:t sin ”kungörelse angående mästarbrev för hantverksutövare” vilket innebar att 
organisationen kunde utse mästarna enligt den nya kungörelsen.  

Mästarbrevet framhålls av Företagarnas Riksorganisation (1991) som ett bevis på goda 
yrkeskunskaper. Den direkta förankringen hos respektive yrkes branschförbund 
garanterar att provbestämmelser för mästarbrevet tas fram med högt ställda krav. ”Det 
är den verksamma yrkeskåren som ställer kraven och inte någon anonym institution. 
Reglerna för att erhålla mästarbrev är likvärdiga. Provbestämmelserna revideras 
kontinuerligt av branscherna i nära samarbete med mästarbrevsnämnden och Före-
tagarnas Riksorganisation vilket innebär att kraven är lika för alla inom samma yrke” 
(a.a. s. 15). Innehavaren av ett mästarbrev förväntas ha en yrkeskompetens sett från 
följande fyra synpunkter: Kunskap – Kvalitet – Konkurrens – Kultur. Mästarbrevet 
anses vara ett gediget kompetensbevis i det moderna utbildningssamhället. Sveriges 
Hantverksråd, som är ett serviceorgan med uppgift att bl.a. besluta om tilldelning av 
mästarbrev, beskriver i sitt informationsmaterial att mästarbrevet är ett välkänt 
kompetensbevis som gör kunden trygg. För att erhålla mästarbrev krävs att yrkes-
kunnandet visas med ett arbetsprov, ett så kallat mästarprov. Utöver detta ska personen 
uppvisa den yrkesskicklighet och kompetens som krävs för att leda ett företag inom 
yrket genom t.ex. bokföring, budgetering och kalkylation. Det finns idag möjlighet att 
avge mästarbrev i 120 yrken från t.ex. bagare till ädelstensslipare. Till de mest populära 
mästaryrkena hör dam- och herrfrisör, målare och låssmed. 

Beteckningarna lärling, gesäll och mästare har av gammal hävd och tradition varit 
relaterade till dokumentation av yrkeskunnande och yrkesskicklighet och utfärdandet av 
särskilda gesäll- och mästarbrev. Ett hantverksyrke går idag att lära sig på många sätt 
varav gymnasieskolans yrkesförberedande program är ett. Andra likvärdiga utbildningar 
kan vara företagsförlagd utbildning eller som traditionell lärling hos hantverkare.  

Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan man i de flesta fall pröva sin kompetens 
genom ett gesällprov och erhålla ett gesällbrev som visar att man uppfyller branschens 
krav på yrkeskunnande. Idag förekommer gesällbrev inom 85 hantverksyrken enligt 
Stockholms Hantverksförening (2002). Efter att ha arbetat minst sex år inom yrket kan 
man söka mästarbrev. Det tidigare avlagda gesällprovet kan i vissa fall räcka för att visa 
yrkeskunnandet i samband med ansökan om mästarbrev vilket i så fall framgår av 
provbestämmelserna. 

Provbestämmelser för Gesällbrev 
Gesällprovet innebär enligt Sveriges Hantverksråd att man blir bedömd vanligtvis 
genom både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Granskningen eller bedömningen utförs 
av bedömare som branscherna utser. Som ett exempel beskrivs här vad som krävs vid 
ett prov inom kock-/kallskänksyrket. Den som avlägger provet ska visa sin kompetens 
bl.a. genom att  
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• tillämpa olika metoder för produktion i varm-/kallkök, tjänster och service under god 
samverkan mellan arbetsplatsens olika avdelningar 

• utföra arbetet på ett ekonomiskt, serviceinriktat, kreativt och flexibelt sätt 
• arbeta självständigt och i arbetslag enligt olika organisationsmodeller och utföra 

arbetet på ett välorganiserat sätt och med insikt i vad gott yrkesmannaskap kräver 
• på ett säkert sätt hantera maskiner och övrig utrustning i samband med produktion 

och service samt därvid tillämpa olika arbetsmetoder, så att god produktkvalitet 
uppnås 

• diskutera problem inom valt yrkesområde och föreslå lösningar vad avser kvalitet, 
ekonomi, säkerhet och miljö. 

Det praktiska provet innebär att utifrån en råvarukorg komponera och tillaga en måltid 
bestående av förrätt, varmrätt och dessert för 4–6 personer, vari ingår rätter från såväl 
det kalla som varma köket. Måltiden ska tillagas under en på förhand angiven tid. 

Följande kvaliteter bedöms: 
• Mise en place, hygien 0–10 poäng 
• Fackmässig tillverkning 0–20 poäng 
• Smak, komposition 0–30 poäng 
• Presentation – servering  0–10 poäng 
• Ekonomi 0–10 poäng 

Teoriprovet omfattar totalt 120 frågor och är uppdelat i delprov med flervalsfrågor och 
uppgifter som anknyter till gymnasieskolans Hotell- och restaurangprogram. Utbild-
ningsrådet för branschen utser minst två censorer som granskare när gesällprovet 
genomförs. För att yrkesprovet/gesällprovet ska vara godkänt och berättiga till gesäll-
brev fordras minst 45 poäng vid det praktiska provet och 2/3 av maximalt antal poäng 
vid det teoretiska provet. Detta innebär således att drygt hälften av de maximala 
poängen för såväl praktiskt som teorietiskt prov ska klaras av.  

På liknande sätt utförs prov för gesällbrev inom tapetseraryrket där granskningen utförs 
av opartiska granskningsmän utsedda av Sveriges Tapetserarmästares Centralförening 
(STC). Provet ska vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan fastställas 
att den sökande är väl insatt i yrket. Innan arbetet med gesällprovet påbörjas ska en 
skiss eller ritning insändas till branschorganisationen för godkännande. Självständigt 
utförda ritningar bedöms i detta fall som en merit. I det praktiska provet som innebär att 
stoppa och klä en möbel bestående av sits, rygg och armstöd, finns det noga angivet 
vilka moment som ska ingå samt även vad som kommer att bedömas. Tiden för provets 
genomförande får ej överstiga sex månader. Bedömningen sker bl.a. utifrån materialval, 
utförande samt helhetsintryck och noggrannhet. Granskningen av gesällprov för tapetse-
rare sker vid minst tre åtskilda tillfällen då väsentliga moment i arbetet granskas. Är 
genomsnittspoängen vid något granskningstillfälle under 3.0 (på en 5-gradig skala) ska 
provet avbrytas. Om slutpoängen för hela provet däremot är minst 4.0 gäller provet även 
som arbetsprov vid mästarbrevsansökan.  

Ett ytterligare exempel på gesällprov hämtar vi från modistyrket, där granskningen inne-
bär att arbetsprov ska utföras inom eller i anslutning till utbildningen/arbetsplatsen med 
handledaren som kontrollant. Även i detta fall bedöms provet av särskilt utsedda 
granskare. Granskningen genomförs av minst två modistmästare. Moment som ska 
betygssättas är utförande, proportion och balans, materialval i förhållande till modell, 
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garnering samt arbetskvalitet/helhetsintryck. Provarbetena ska genomföras inom fem 
dagar och en kostnadsberäkning ska bifogas varje arbete när det lämnas för granskning. 

Bedömningen av gesällproven sker som beskrivits ovan av särskilt utsedda bedömare. 
Det förkommer också att dessa bedömare samlas och genomför provuppgifter för att 
därigenom gemensamt kunna uppmärksamma svårigheter och kritiska moment i 
provbestämmelserna. Ett ytterligare syfte är också att skapa en enhetlig utgångspunkt 
vid bedömning av gesällprov.  

Branschernas yrkesprov 
Flera branscher som t.ex. Bygg-, VVS-, Städ- och Rengöringsbranschen och Grafiska 
branschen arbetar med att ta fram ett utbildningsbevis i form av en yrkesexamen. Som 
exempel kan nämnas isoleringsbranschen som tagit fram ett prov för certifiering som 
industriisolerare eller VVS-isolerare (VVS-branschens Yrkesnämnd). 

Yrkesprovet genomförs under fyra dagar – i provtiden ingår även bedömning av utfallet. 
Provet består av en praktisk och en teoretisk del. Tyngdpunkten ligger på det praktiska 
provet som tar cirka tre dagar. Provet avser att testa hantverksskicklighet samt förmåga 
att lösa problem och planera sitt arbete. Teoriprovet tar en halv dag där faktakunskaper 
inom yrket prövas.  

Bedömningen utförs av en provnämnd med representanter från både fack- och arbets-
givareorganisationer. Provet bedöms utifrån yrkesmässigt utförande, funktion, planering 
– upplägg – dokumentation samt arbetsmetod inklusive kunskaper om ergonomi och 
skyddsutrustning. 

VVS-branschen (Värme, Vatten och Sanitet) har också tagit fram ett utbildningsbevis 
för certifiering som VVS-montör. I detta fall sker kunskapscertifieringen i tre steg, 
gymnasieutbildning, lärlingstid och därefter yrkesexamen. 

Redan första året i energiprogrammet inom gymnasieskolan genomför eleven ett 
kunskapstest som består av ett teoriprov. Efter gymnasieutbildningen anställs eleven 
som lärling i ett VVS-företag och därmed genomgår eleven ett systemkunskapsprov 
som består av tre olika moment. Första momentet är ett teoretiskt prov med hjälp av 
dator där frågorna berör olika system och flödesbilder. Det andra momentet innebär att 
eleven får en provlåda med VVS-komponenter som ska namnges samt att eleven ska 
beskriva komponenternas funktion och användningsområde. Slutligen genomförs ett 
praktiskt prov.  

Efter fullgjord lärlingstid görs ett yrkesexamensprov. Yrkesexamensprovet organiseras 
efter centrala direktiv så att villkoren ska vara lika för alla. Provet handhas av VVS-
branschens lokala yrkeskommittéer. Det består av ett teoriprov och ett praktiskt installa-
tionsprov och tar fyra dagar inklusive bedömning. Bedömningen görs utifrån funktion, 
yrkesmässigt utförande, planering, upplägg, dokumentation, arbetsmetod inklusive 
ergonomi och användandet av skyddsutrustning samt helhetsintryck. Provnämnden går 
igenom det praktiska provet med eleven som då får en direkt återkoppling på sitt arbete. 

Branschernas arbete med yrkesprov har som framgår av redovisningen ovan mycket 
gemensamt med gesällproven dels genom att det är branschkrav som bildar underlag för 
bedömningsgrunderna, dels genom att bedömningen utförs av särskilt utsedda gran-
skare. I detta sammanhang ska också nämnas det initiativ som tagits från ett flertal 
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branschers yrkesnämnder att arrangera tävlingar där yrkeskunnandet är i fokus. Inom 
flera yrkesområden finns även svenska mästerskap där yrkeskunskaperna prövas. 
Sverige deltar numera även i World Skills Competition som är en internationell tävling 
för yrkesskickliga ungdomar. Tävlingen hålls vartannat år och Sverige har deltagit de 
tre senaste gångerna. Arbetsmarknadens yrkesråd, SAF:s och LO:s samarbetsorgan för 
frågor som rör yrkesutbildning samt deras gemensamma yrkesnämnder står tillsammans 
med regeringen bakom den svenska satsningen. De svenska ungdomarna har hävdat sig 
bra i konkurrensen vilket resulterat i flera medaljer. 

Nyare branschprov 
Organisationerna ABB, Lernia, Metall och Skandia arbetar gemensamt med att utveckla 
metoder för validering och certifiering av efterfrågade yrkeskunskaper och färdigheter 
(www.kunskapshusen.se). I arbetet deltar branschexperter och vetenskaplig expertis. 
Som exempel på prov och bedömning kan nämnas den certifiering som tagits fram för 
CNC-styrda maskiner för skärande bearbetning. Provet består av två delar. En teoretisk 
del där man får svara på frågor och en praktisk del där man får visa att man kan svarva 
eller fräsa ett antal detaljer. Teorifrågorna finns i en frågedatabas uppdelad på olika 
ämnesområden. Vid provtillfället slumpas ett antal frågor fram per ämnesområde. Det 
praktiska provet genomförs tillsammans med en testledare. Provet är tidsbestämt och 
innebär att man ska producera tre detaljer, av vilka minst två ska vara godkända enligt 
ritning. Under hela provet ges såväl muntliga som skriftliga instruktioner till den som 
utför provet. Testledaren observerar hela tiden ordningen på arbetsplatsen, bedömer 
olika arbetsmoment samt bedömer förståelsen av instruktionerna. I provet ingår också 
att rapportera både muntligt och skriftligt till testledaren om moment som utförts. 

Värdering av kvalifikationer 
Förmodligen har det alltid förekommit någon slags bedömning eller värdering av vilka 
kvalifikationer som krävs för ett visst arbete. De flesta värderingar har historiskt sett 
varit personligt utformade och ej funnits nedtecknade. De första försöken till systema-
tisk arbetsvärdering ska enligt en beskrivning av Thomas Ericsson (1991) ha före-
kommit 1871 i USA. I Västeuropa började arbetsvärderingssystem användas åren efter 
andra världskrigets slut. Grunddragen var att arbetet skulle delas upp i små arbets-
moment och genom att studera dem komma fram till det snabbaste och effektivaste 
sättet att utföra momenten. Man skulle ha skriftliga instruktioner och arbetet skulle 
kontrolleras noga. Till varje arbetsuppgift valdes också de mest lämpade arbetarna för 
att göra processen så effektiv som möjligt. Det första företag som använde sig av ett 
arbetsvärderingssystem i Sverige var Surte Glasbruk, som 1947 använde ett eget ut-
vecklat system för lönesättning (Ericsson, 1991). 

Synen på arbetsvärderingssystem har alltid varit kontroversiell, frågan om vad som ska 
värderas och hur detta ska kunna mätas rättvist är ständigt föremål för diskussion. 
Oavsett hur värderingssystemen är utformade finns ett stort utrymme för subjektiv 
bedömning. Det kan i detta sammanhang vara intressant att se vilka faktorer som be-
döms i några arbetsvärderingsmodeller.  

Landsorganisationen i Sverige har arbetat med ett system som vuxit fram genom krav 
på rättvis lönesättning. Modellen benämns LO:s svårighetsskala (Harriman & Ohlsson, 
1996). Svårighetsskalan bygger på arbetsvärderingsnormer och kan liknas vid ett 
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klassificeringssystem av typen faktorvärdering med poängskala. Utgångspunkten för 
svårighetsskalans konstruktion är att värdera den arbetsinsats som behövs för att ett 
arbete ska bli utfört. Värderingsskalan är indelad i två delar, kompetens och ansträng-
ning, och består totalt av sju huvudfaktorer med underliggande delfaktorer. Huvud-
faktorerna är; utbildning/upplärning, problemlösning och uppmärksamhet, ansvar och 
risk, mänskliga relationer, arbetsvariation, muskelansträngning och ansträngning av 
sinnesorgan samt fysisk miljö. Värderingen görs sedan med utgångspunkt från en skala 
med olika antal skalsteg. Flera av faktorerna fokuserar på personliga egenskaper.  

En annan metod för arbetsvärdering är HAC-systemet (Harriman & Holm, 2000) som 
tagits fram på uppdrag av Arbetslivsinstitutet. Anledning till uppdraget var att efter-
frågan på moderna metoder för arbetsvärdering var stor. Grundmodellen är uppbyggd 
kring fyra huvudområden; kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning samt miljö 
och risk. Varje huvudområde består sedan av ett antal faktorer, som i sin tur indelas i 
fem svårighetsnivåer, där nivå 1, 3 och 5 är definierade medan nivå 2 och 4 anges som 
mellannivåer. Inom huvudområdet kunskaper och färdigheter finns följande fem 
faktorer; utbildning, upplärning/fortbildning, fysiska färdigheter, intellektuella färdig-
heter samt sociala färdigheter. Det som är intressant för bedömning av praktiskt kun-
nande är det som tas upp under faktor 3–5 dvs. fysiska färdigheter, intellektuella färdig-
heter och sociala färdigheter. 

Fysiska färdigheter bedöms utifrån de krav som arbetet ställer och följande aspekter 
ingår: 
• Finmotorik – som bedömer färdigheten att använda fingrar och händer som t.ex. att 

sköta en maskin, monteringsarbete eller hårklippning.  
• Koordination – som innebär att använda fler muskelgrupper än bara händer och 

fingrar t.ex. att lyfta en patient, gå på ställningar och stegar m.m.  
• Användandet av sinnesorganen – syn, lukt, hörsel, smak och känsel vid t.ex. 

kvalitetskontroll, redigering av ljudband eller matlagning. 

Övriga fysiska färdigheter som bedöms är användandet av kroppskrafter och god 
kondition.  

Svårighetsnivåer för faktorn fysiska färdigheter är enligt följande: 
Nivå 1  Arbetet ställer normala krav på fysiska färdigheter. Inga särskilda krav på 

snabbhet och precision. 
Nivå 2  Mellannivå 
Nivå 3  Arbetet ställer medelstora krav på fysiska färdigheter; antingen genom att 

kraven är stora när det gäller någon färdighet eller genom att kraven är 
medelstora när det gäller flera färdigheter. 

Nivå 4  Mellannivå (höga krav) 
Nivå 5  Arbetet ställer mycket höga krav på fysiska färdigheter; antingen genom att 

kraven är mycket höga när det gäller någon färdighet eller genom att kraven är 
mycket höga när det gäller flera färdigheter. 

Faktorn intellektuella färdigheter bedömer de krav som arbetet ställer och följande sex 
aspekter ingår; problemlösning, kreativitet, självständighet, anpassning/utveckling, 
mångsidighet samt beslutsfattande.  
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• Problemlösning innebär färdigheter som krävs för att lösa problem. Den tar hänsyn 
till variationer av problem som kan uppstå och vilken typ av lösning som krävs. 
Problemen kan röra människor, fakta, föremål och företeelser.  

• Kreativitet bedömer färdigheten att skapa något nytt eller att kombinera saker som 
redan finns på ett nytt sätt. 

• Självständighet avser graden av handlingsfrihet.  
• Anpassning/utveckling bedömer kraven på flexibilitet och individens förändrings-

förmåga.  
• Mångsidighet beskriver förmågan att utföra arbetsuppgifter inom vitt skilda verk-

samhetsområden.  
• Beslutsfattande innebär en bedömning av färdigheten att välja mellan olika hand-

lingsalternativ.  

Det som sedan påverkat värderingen är kombination av hur många färdigheter som 
behövs samt hur stora kraven är på de olika färdigheterna. Exempel på omständigheter 
som har betydelse för vilka krav som ställs är att man inte har någon att fråga eller att 
det är svårt att få tillgång till information eller att det inte finns några standardlösningar 
utan individen måste ofta ta egna initiativ. 

De krav på sociala färdigheter som arbetet ställer bedöms under en faktor där aspekter 
som kommunikation, kontakter, service och kulturförståelse ingår. Kommunikation av-
ser färdigheten att kunna överföra och motta information samt att kunna arbeta tillsam-
mans med andra människor på ett sådant sätt att man arbetar effektivt och samtidigt tar 
hänsyn till hur andra reagerar.  

Användningsområdena för arbetsvärdering är många och det mest vanliga är att det 
används som underlag vid löneförhandlingar. Ett verksamhetsanpassat arbetsvärderings-
system kan också vara en bra grund för att ta fram relevanta kriterier för bedömning av 
arbetsinsatser och prestation men även vara ett stöd för individuell kompetens-
utveckling.  

Validering av kompetens 
Validering är ett begrepp som blivit alltmer vanligt i utbildningssammanhang. Be-
greppet har bl.a. diskuterats av Skolverket och Kunskapslyftskommittén. Validering 
syftar vanligtvis till att bekräfta giltigheten av kunskaper och färdigheter som inte finns 
dokumenterade. Att validera innebär att identifiera reell kompetens och kunna beskriva 
den på ett sådant sätt att beskrivningen accepteras eller inte accepteras av avnämarna 
som t.ex. branscher (SOU 1998:165). 

En liknande innebörd ger Skolverket (1999) genom följande definition:  
…värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat 
sig genom studier, samhällsliv, arbetsliv, dvs. både formellt och 
informellt. (a.a. s. 10) 

Definitionen innebär således att individens faktiska kompetens ska identifieras och 
bedömas. Hur detta ska ske och på vilket sätt som kompetensen ska bedömas samt vilka 
metoder som kan användas varierar, prövas genom olika valideringsprojekt som pågår.  

I slutbetänkandet (SOU 1998:165) framgår att yrkeskompetensen ska bedömas genom 
ett kompetensprov. Provet ska visa olika yrkeskunskaper eller förmågor som t.ex. att 
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uppfatta helheter i arbetet och teoretiska grundkunskaper. Även sådana färdigheter som 
behövs generellt i arbetslivet bedöms t.ex. samarbete, kommunikation och problem-
lösning. Bedömningen bör ske genom praktiska och teoretiska prov som är baserade på 
yrkeskunskaper jämförbara med gymnasieskolans krav. I olika sammanhang påtalas 
behovet av att värdera personliga eller allmänmänskliga kunskaper som samarbetsvilja, 
engagemang och kompetenser som samtidigt är svåra att bedöma.  

Enligt en rapport från Kunskapslyftskommittén (SOU 1999:141) är det svårt att mäta 
allmänmänskliga kunskaper, svårigheten är både mätteknisk och etisk vilket kan innebär 
att ”sådana svårigheter kan leda till att man mäter (och betygsätter) de kunskaper som 
lättast låter sig formaliseras, men som utifrån modern kvalifikationsteori bara utgör en 
begränsad del av kompetensbilden” (a.a. s. 59). 

I tidigare nämnda rapport från Skolverket (1999) påtalas också behovet av att utvärdera 
de metoder i form av prov och test som används i de pågående valideringsprojekten för 
att se hur de uppfattas av såväl deltagare som avnämare. Den metod som är central i 
valideringsprocessen är vägledningssamtalen där individen får reflektera över sina 
tidigare erfarenheter och i vad mån det har lett till ett lärande. Bedömningen av indivi-
dens kunskaper sker på olika sätt i de olika projekten. I flera fall används dock något 
muntligt och skriftligt test samt att de praktiska färdigheterna visas genom ett praktiskt 
arbetsprov.  

Bedömningen av individens kunskaper görs på olika sätt i de olika projekten. En vanlig 
metod i valideringsprocessen är vägledningssamtal, där individen får reflektera över 
sina tidigare erfarenheter och i vad mån det har lett till ett lärande. I flera fall används 
också någon form av muntligt och skriftligt test. Praktiska färdigheter visas genom ett 
praktiskt arbetsprov. I olika sammanhang påtalas också behovet av att värdera person-
liga eller allmänmänskliga kunskaper som samarbetsvilja och engagemang, kompeten-
ser som samtidigt är svåra att bedöma.  

I regeringens skrivelse Ds 2003:23 framhålls vikten av att hålla isär begreppen prövning 
och validering. Prövning innebär en kontrollerande funktion medan validering syftar till 
att undersöka vilka kunskaper och färdigheter den enskilde faktiskt har och är sålunda 
mer utforskande till sin funktion. En utförlig diskussion av valideringsproblematiken 
förs i en rapport från Myndigheten för skolutveckling (2003) varför vi hänvisar den 
intresserade läsaren dit. 
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5 Bedömning på gymnasienivå 
– hur ser traditionen ut? 

Den reformering som genomfördes inom gymnasieskolan på 1990-talet handlade om en 
rad olika förändringar och krav på nytänkande. Ett område som har att göra med kärnan 
i förändringarna är givetvis frågor om vilka kunskaper som de nya kursplanerna angav 
och bedömningen av elevernas kunskaper i relation till kursplanerna och de övergrip-
ande läroplansmålen. Bedömningen skulle således integrera olika kunskapskvaliteter 
där bland annat helhet och samverkan mellan ämnesområden betonas. Olika kunskaps-
områden – praktiska och teoretiska – har delvis skilda sätt att se på bedömningen. Dock 
finns en tradition att pröva elevers kunskaper med ett skriftligt prov.  

I kapitlet redovisas inledningsvis valda delar ur tidigare styrdokument för gymnasie-
skolan som beskriver målen för verksamheten, vilka också ligger till grund för de 
kunskapsbedömningar som gjorts. Därefter följer en redovisning av några utvecklings-
arbeten som gällt bedömningsförfarandet inom yrkesutbildningen, där hänsyn tagits till 
elevens möjligheter att visa sin kompetens på skilda sätt. Redovisningen bygger till stor 
del på intervjuer med lärare och representanter för olika yrkesinriktningar. 

Vad sade tidigare styrdokument? 
I läroplanen för den samlade gymnasieskolan som trädde ikraft 1970 (Lgy 70), och som 
de flesta lärare i yrkesämnen i dagens skola arbetat efter, betonas att eleven ska vara i 
centrum för skolans verksamhet. I gymnasieskolan ska eleverna kunna tillägna sig 
sådana färdigheter och kunskaper som är av betydelse för deras personliga utveckling så 
att de kan leva och fungera som yrkesutövare och samhällsmedlemmar. Undervisningen 
ska präglas av elevens aktiva deltagande i arbetet och samverkan mellan undervisningen 
i olika ämnen eftersträvas så att eleverna finner arbetet i skolan meningsfullt. Ett annat 
viktigt mål med undervisningen är att eleverna ges tillfälle att utveckla förmågan att 
samarbeta med varandra och lösa uppgifter gemensamt.  

I läroplanens allmänna anvisningar betonas vikten av god kontakt med arbetslivet i de 
yrkesbetonade ämnena. Undervisningen ska ge en så riklig bild som möjligt av den 
verklighet inom vilken elevens kommande arbetsuppgifter ska utföras. I anvisningarna 
anges att bedömningen av elevens arbete bör vara allsidig och fortlöpande och även 
inriktas på alla sidor av elevens utveckling. Vid alla förhör och redovisningar bör 
hänsyn inte enbart och inte främst tas till elevernas detaljkunskaper och reproduktions-
förmåga utan också till deras förståelse för orsakssammanhangen. Observationer av 
elevens arbete anges som viktiga då det gäller att bedöma förmågan att lösa uppgifter, 
att använda yrkesredskap och även förmågan att lösa uppgifter genom samarbete i 
grupp. Inlärningen sägs bli effektivare om eleverna fortlöpande får besked om resultatet 
av sitt arbete. Detta sägs kunna ske genom kvalitativ och kvantitativ bedömning av 
praktiska uppgifter som kombineras med frågeblad, men även elevsamtal och grupp-
diskussioner i samband med uppgiftens genomförande ska kunna fånga in uppgiftens 
teoretiska grund. I yrkesbetonade ämnen förutsätter betygssättningen att läraren ägnar 
stor uppmärksamhet åt kravet på godtagbart yrkeskunnande. 
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Metodiklitteratur för den gymnasiala 
yrkesutbildningen 
I den lärarutbildning som givits för lärare inom yrkesämnen har bedömningsproblema-
tiken uppmärksammats. Det kan finnas skäl att titta närmare på hur dessa frågor be-
handlats i några av de då aktuella läromedlen.  

Jonsson & Backgård (1986) säger, att yrkesteknik består av arbetsteknik och fackteori 
men att det inte går att skilja på de två beståndsdelarna. De anser att den teori som är 
grunden för arbetsteknik är lättast att förstå i den tillämpbara situationen. Det är en vik-
tig del av den yrkestekniska inlärningen att få koncentrera sig på motoriska övningar. 
Att eleverna får repetera arbetsrörelser och uppleva arbetsrytm sägs vara ett medel för 
att uppleva arbetets verklighet. Författarna menar att man alltför ofta ser exempel på att 
produkten dominerar lärarens och elevens intresse, vilket innebär att sättet att tillverka 
produkten glöms bort. Produkten bedöms och inte elevens sätt att åstadkomma den. 
Yrkesinriktad utbildning har av tradition bestått av övningar som till sin utformning 
ligger nära arbetslivets förhållanden. De övningar som leder till en användbar produkt 
har visat sig mer motiverande för eleven än den övningsprodukt som efter färdig-
ställande kastas eller rivs ner. I metodiken för yrkesutbildning framhålls också att en 
användbar produkt skapar en högre motivationsnivå. Den ger samtidigt en högre grad av 
ansvarskänsla, produktkvalitet, produktivitet samt krav på ett riktigt arbetsbeteende.  

Den kontinuerliga bedömningen kan enligt Jonsson & Backgård (1986) bara utföras av 
den drivne och yrkeskunniga läraren. I yrkesutbildningen följer ofta läraren elevens 
utveckling och diskuterar under övningarnas gång positiva och negativa inslag i arbets-
beteendet, vilket innebär inslag i en kontinuerlig bedömning. Om eleverna blir delaktiga 
i bedömningsprocessen kan detta bidra till att utveckla elevens förmåga till självkritik, 
vilken är en del av yrkeskunnandet. Exakta mått används också vid bedömningen såsom 
måttangivelser, mätning av funktion och tidsåtgång. Men även om en produkt tagits 
fram på godtagbar tid innebär detta inte någon garanti för att arbetsbeteendet varit rik-
tigt, varför hela processen måste följas. Provkonstruktion har också betonats i lärar-
utbildningen men då främst i samband med konstruktionen av olika typer av skriftliga 
prov. 

Valter Jonsson, f.d. metodiklärare vid yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet, har 
sammanställt ett stencilmaterial som framför allt bygger på erfarenheter som vunnits vid 
medverkan i yrkesutbildning, lärarutbildning och lärarfortbildning (Jonsson, u.å.). 
Jonsson diskuterar begreppet praktisk utbildning och menar att det många gånger 
förknippas med ”oteoretisk” utbildning, dvs. att utbildningen endast består av att till-
ägna sig färdigheter. Att ha ett yrkeskunnande innebär tvärtom att det behövs grundliga 
teoretiska kunskaper för att kunna utföra och lösa problem inom yrkesområdet. All 
yrkeskunskap består av teorier som kommer till användning i yrkesutövningens prak-
tiska moment.  

Jonsson ger ett exempel på svetsaren som har till uppgift att sammanfoga arbetsstycken 
till användbara produkter och som då måste kunna sina teorier. Det kan gälla teorier om 
fogberedning, hur och varför, vilken svetsmetod som är lämplig, materialets egenskaper 
och beteende vid den ofrånkomliga uppvärmningen. Det handlar också om val av till-
satsmaterial i förhållande till grundmaterialet, vilket innebär teoretisk kunskap om 
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material och metallurgi. Svetsaren behöver också kunna göra beräkningar, läsa ritningar 
och tillämpa rätt arbetsteknik. För att svetsningen inte ska bli hälsovådlig behöver 
svetsaren kunskap i toxikologi, ergonomi och skyddsteknik. Detta är några exempel på 
teoretiska kunskaper som är nödvändiga för att utföra ett praktiskt moment och som ska 
beaktas vid bedömning av yrkeskunnande.  

Mätning och bedömning av praktiska färdigheter beskrivs ofta som en komplicerad 
uppgift, och det ligger nära till hands att utvärdering inskränker sig till att omfatta den 
färdiga produkten. De flesta lärare som idag är verksamma inom yrkesinriktad 
utbildning har fått sin lärarutbildning på 1970-, 1980- och början på 1990-talet och har 
inom avsnittet prov och bedömning haft stenciler och metodlitteratur med bedömnings-
metoder som har stora likheter med de underlag som används vid arbetsvärdering. 
Jonsson redovisar t.ex. i sitt stencilmaterial elva kriterier som bör innefattas i bedöm-
ning av yrkeskunskaper, det är rörelseteknik, ergonomisk tillämpning, skyddsteknik, 
arbetsorganisation, ordning, hantering av redskap och hjälpmedel, produktkvalitet, 
produktivitet, ekonomi, ansvar och tillämpning av teorier. De flesta kriterier berör det 
synbara praktiska handlaget såsom rationella arbetsrörelser och hantering av arbets-
redskap och arbetsmaterial men även kriterier som ordning, ekonomi och ansvar fram-
hålls som viktiga. Inte minst ansvarsförmågan är en viktig del i yrkeskunnandet liksom 
att hålla ordning på arbetsplatsen och utföra arbetet så att det kan försvaras ur ekono-
misk synvinkel både när det gäller tid och hantering av material samt att ta ansvar för 
produktkvalitet. 

Olika bedömningsinstrument som använts 
I förarbetet till konstruktionsarbetet av provmaterial till Skolverkets provbank (Carlsson 
& Pettersson, 1997) insamlades från företrädare för olika yrkesförberedande program 
exempel på prov och bedömningsinstrument som underlag för diskussion och analys. 
Totalt insamlades ett 100-tal bedömningsinstrument. Dessa instrument kunde sedan in-
delas i kategorierna kunskapskontroll och praktiska uppgifter. Kunskapskontrollen kan i 
sin tur avse ett större innehållsområde eller en avgränsad studieuppgift såsom en läxa. 
De exempel på kunskapskontroll som inventerades var till övervägande del inriktade 
mot att mäta faktakunskaper medan kategorin praktiska uppgifter mer byggde på en 
helhetssyn på kunskaper.  

På många håll görs inom den yrkesförberedande utbildningen fortfarande en strikt upp-
delning mellan provuppgifter i teori och praktik, och i dessa fall är teoriundervisningen 
starkt knuten till läromedlen. Dock har vi på senare tid kunnat konstatera att en viss 
förskjutning i konstruktionen av provuppgifter skett. Detta innebär att proven är av mer 
problemlösande karaktär och inte så starkt kopplade till läromedlen. 

Följande är exempel på frågor som tillhör kategorin kunskapskontroll och de är hämtade 
från prov som användes i undervisningen 1997 inom några olika gymnasieprogram. 
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När kom den första tryckfrihetslagen i Sverige? 
………………………………………………… 
Hur spreds huvudsakligen nyheter under 1500-talet? 
a) genom tidningar 
b) genom radion 
c) genom kringvandrande munkar och gesäller 

Vilka fyra delar pratar man om när man komponerar en 
ostbricka? 
……………………………………………………………………. 

Till andra prov kunde det finnas en bild, en figur eller ett kopplingsschema med till-
hörande frågeställningar. En provuppgift från elprogrammet visar exempelvis ett kopp-
lingsschema och uppgiften för eleverna är att skriva rätt benämning för de olika sym-
boler som visas i schemat. 

Följande exempel på kunskapskontroll utgörs av ett skriftligt läxförhör. Flera av de in-
samlade uppgifterna hade också rubriken skriftligt läxförhör. Frågorna poängsattes och 
användes enligt lärarna som underlag för bedömning. 

När du gör en vinägrettsås behöver du lika delar av 
a)_______ 
b)_______ 
c)_______ 

Rita symbolen för en kondensator. 
………………………………….. 

I en äldre katalog anges följande data för en fläkt: 

Luftflöde 18 000 m3/h 
tryck 50 mm vp 
effekt 3 hk 
Vilka värden motsvarar dessa i SI-systemet? 
…………………………………………….. 

Flertalet frågor i de insamlade proven var tagna direkt ur läromedlen. I en del fall 
användes som prov de i läromedlet framtagna övningsuppgifterna utan någon form av 
bearbetning eller anpassning. Mest vanligt var dock enligt lärarna att uppgifter från flera 
kunskapskontroller i läromedlen kopierades och sattes samman i ett prov.  

Dessa problemlösande uppgifter utgörs vanligtvis av en större uppgift som eleverna ska 
arbeta med under en tidsperiod som kan variera från en dag upp till ett antal veckor. 
Eleverna använder sig av ett flertal olika källor för att lösa uppgiften. Dessa källor finns 
oftast inte preciserade i uppgiften. Uppgiften är också kopplad till situationer som är 
vanligt förekommande inom programmets verksamhetsområde.  

Bedömning av praktiskt kunnande – exemplet Karlstadsmetoden 
Ett bedömningsmaterial som förekommit mycket i utbildningssammanhang är den så 
kallade ”Karlstadsmetoden”, en metod som använts som underlag för att bedöma elever 
på yrkesinriktade utbildningar. Underlaget går att finna även idag på gymnasieskolor, 
även om det inte går att uttala sig om den används. Men den har säkert haft betydelse 
för ett flertal yrkeslärare. Underlaget kan variera i form av antalet kriterier som används 
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eller i form av de bedömningsskalor som används för varje kriterium. Ett exempel är en 
bedömningsanvisning med tio kriterier åtföljt av en inledande text. Följande kriterier 
avser ge en sammanfattande bild av elevens förmåga att efter avslutad utbildning an-
passa sig till arbetslivet: 
1. Kunskaper och färdigheter 
2. Fallenhet för yrket 
3. Handlag för yrkesredskap och material 
4. Noggrannhet och tillförlitlighet 
5. Ordningssinne 
6. Punktlighet 
7. Initiativförmåga  
8. Uthållighet 
9. Frånvaro från arbetsplatsen 
10. Samarbetsförmåga 

Till kriterierna finns en 5-gradig poängskala med en text för vad som skulle uppnås för 
respektive kriterium. I anvisningen anges också att det är möjligt för läraren att göra 
bedömningen mer glidande genom att plus eller minus kan läggas till det aktuella 
poängtalet. Metoden bygger till stor del på observationer av elevens sätt att arbeta, vil-
ket särskilt betonas i texten. Iakttagelser av elevens sätt att gripa sig an en arbetsuppgift 
sägs exempelvis vara värdefulla vid sidan av granskningen av själva arbetsresultatet.  

Följande skala gäller för bedömning av kriteriet ”Handlag med yrkesredskap och 
material”.  
1 poäng Eleven är fumlig, tafatt, stel, krampaktig, bakvänd, klumpig och långsam.  
2 poäng Eleven är något osmidig, rivig, osäker eller långsam och omständlig. 
3 poäng Eleven har normal snabbhet och säkerhet. Rörelserna är samordnade men 

utan särskild finess. 
4 poäng Eleven är händig, säker och har god precision och rytm. 
5 poäng Eleven visar mycket säkra grepp och har ett väl genomarbetat rörelse-

schema samt säkra händer. 

I en modifierad version av Karlstadsmetoden redovisas bedömningstexten för kriteriet 
initiativförmåga med en 6-gradig skala på följande sätt. Det första omdömet ger endast 
ett streck och de övriga är graderade från ett 1 till och med 5. 
-  Eleven är oföretagsam, obeslutsam, trög och slö. Går omkring och driver 

ohågat. Är nervös inför nya uppgifter. 
1 poäng Eleven har en hämmad start. Han är osäker och bekväm, vanemänniska. 

Dålig företagsamhet. 
2 poäng Eleven har inte svårt att ta itu med nya uppgifter men har svag egen före-

tagsamhet. 
3 poäng Eleven har normal företagsamhet och viss egen initiativförmåga.  
4 poäng Eleven är framåt och vaken. Han är lugn och säker inför skiftande 

uppgifter och kommer lätt igång. Har förmåga att handla självständigt. Har 
aktivt omvälvningsbehov. 

5 poäng Eleven är beslutsam och energisk. Alltid beredd att hugga i och tar gärna 
på sig svåra uppgifter. Drar kamrater med sig i sin aktivitet. 
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I en ytterligare modifiering har de ursprungliga tio bedömningskriterierna bantats till 
fem; kunskaper och färdigheter, noggrannhet, ordningssinne och punktlighet, initiativ-
förmåga, uthållighet och samarbetsförmåga. Varje bedömningskriterium i denna version 
är indelad i en 5-gradig skala och med omskrivning av tidigare text. Bedömnings-
poängen i de olika kriterierna ska sedan vägas samman till ett medelvärde för eleven.  

I versionen ovan har noggrannhet, ordningssinne och punktlighet lagts samman till ett 
kriterium där vikten av att hålla ordning på arbetsplatsen samt att lämna ifrån sig väl ut-
förda arbeten premieras. Följande text anges exempelvis till kriteriet samarbetsförmåga. 
1 poäng Eleven är ”den ensamme vargen”, svarar sällan på tilltal, är ofta butter, 

tvär och ilsken och vill kritisera allt. Han är ofta misstrogen. Tar sakkritik 
som förolämpning, är aggressiv, utmanande, uppkäftig och fräck. Kan 
sabotera. 

2 poäng Eleven är något egocentrisk. Vill gärna arbeta efter eget huvud och har 
svårt att ta emot sakskäl. 

3 poäng Eleven är lojal och bereder inga svårigheter. Han utför vad han blir tillsagd 
att göra. 

4 poäng Eleven gör ett sympatiskt intryck. Han är tillmötesgående och öppen för 
diskussioner och kritik. 

5 poäng Eleven är alltid hövlig och förekommande. Han är villig att omedelbart 
hugga i där det behövs en extra insats. Han har inga samarbetssvårigheter 
och tar gärna råd och kritik. 

Ovanstående material har använts i lärarutbildningen så sent som i början av 1990-talet 
och då som exempel på en bedömningsform för yrkesutbildningens praktiska moment. 
Enligt Ingvar Jonsson, f.d. metodiklärare vid yrkeslärarutbildningen i Mölndal, priori-
terade den ursprungliga Karlstadsmetoden elevens personliga och sociala egenskaper i 
allt för hög grad. Hänsyn borde istället tas till den ålder som gymnasieeleverna befinner 
sig i. Han har därför i ett stencilmaterial (Jonsson & Backgård, 1986) modifierat bedöm-
ningsmetoden så att de personliga egenskaperna inte dominerar vid bedömningen. 
Jonssons bedömningsförslag innebär att bedömningen ska avse fyra kriterier; teoretisk 
kunskap, snabbhet, noggrannhet och att sedan de personliga egenskaperna som initiativ-
förmåga, punklighet, frånvaro och samarbetsförmåga vägs samman i ett kriterium. 
Samtliga modeller är starkt influerade av de instrument som över tid förekommit vid 
arbetsvärdering i arbetslivet. 

Bedömning av praktikanter 
Vid intervjuer med representanter från olika yrkesområden inventerades olika bedöm-
ningsformulär som använts för bedömning av lärlingar och praktikanter på företag. 
Enligt branschföreträdarna används de kriterier på kompetens som anges i formulären 
aktivt i arbetslivet även idag, speciellt kanske vid lönesättning.  

Delar av följande text är hämtat ur ett bedömningsformulär från AB Mecman och ger 
exempel på instruktion till handledare om vad som ska bedömas. Elevens arbete på 
verkstadens produktiva avdelningar ska enligt materialet bl.a. syfta till att ge ledningen 
ett underlag för bedömningen av elevens lämplighet för olika yrkesgrenar. Arbets-
ledarna ska ge viktiga upplysningar t.ex. avseende kvalitet på utfört arbete, anpassning 
och intresse. För att vara av verkligt värde måste emellertid dessa bedömningar enligt 
instruktionerna utföras på så sätt, att en jämförelse möjliggörs mellan olika elevers 
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lämplighet för olika yrken. Detta kan tillgodoses genom någon form av systematisk 
individuell bedömning.  

Bedömningen behandlar 14 olika kriterier på kompetens som företaget anser vara vik-
tiga, varje aspekt är graderad i en 5-gradig skala. 

Kriterier som bedömningen omfattar är: 
• Arbetskvalitet 
• Arbetskvantitet 
• Ansvar för företagets material 
• Säkerhetsfrågor. Arbetarskydd 
• Ordning 
• Arbetssinne 
• Samarbetsförmåga  
• Initiativförmåga 
• Behov av tillsyn 
• Mångsidighet 
• Uthållighet energi 
• Följsamhet till instruktioner 
• Händighet 
• Allmän lämplighet 

Arbetskvantitet är exempelvis graderad i följande bedömningssteg. 
1. Arbetar långsamt, har svårighet att få något ur händerna. 
2. Uppfyller minimikraven. Måste ibland ha tillsägelse att ligga i. 
3. Arbetar i lugn och jämn takt. 
4. Hög och stadig arbetstakt. Snabb 
5. Har en exceptionellt hög arbetstakt, ligger i dagen lång. 

Handledaren ska slutligen avge ett skriftligt omdöme om han eller hon skulle kunna 
tänka sig att anställa eleven på avdelningen. 

Ett ytterligare exempel på bedömningsunderlag är det material som användes vid Atlas 
Copcos Industriskola i slutet av 80-talet. Bedömningen omfattar nio områden där varje 
område är graderat i en 4-gradig skala. I anvisningarna anges att bedömningen ska göras 
i förhållande till arbetstagarna på arbetsplatsen. Följande områden bedöms:  
• Arbetsintresse 
• Arbetstakt 
• Arbetskvalitet 
• Ansvar för redskap och material 
• Handlag, arbetarskydd 
• Uthållighet, initiativ 
• Följsamhet till instruktioner 
• Kamratkontakt 
• Allmän lämplighet 

Arbetskvalitet är i denna bedömning graderad i följande bedömningssteg: 
1. Hög felprocent  
2. Gör ibland många fel 
3. Tämligen god, enstaka fel förekommer 
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4. Hög kvalitet, mycket noggrann och omsorgsfull. 

Handledaren avger även i detta fall ett omdöme om huruvida eleven har förutsättningar 
att klara denna typ av arbete och anger även vad som eventuellt saknas för att denne ska 
kunna klara arbetet. 

Ett tredje exempel på utformning av bedömningsformulär är hämtat från Arbets-
marknadsutbildningen (AMU). Formuläret ska fyllas i med elevens namn och huvud-
sakliga arbetsuppgifter. Sedan ska eleven bedömas på fyra punkter:  
• Arbetsintresse 
• Arbetstakt 
• Arbetskvalitet  
• Ansvar för redskap och material  

Skillnaden från tidigare formulär ligger i att det ej finns några namngivna graderingar 
inom respektive område utan det är upp till bedömaren att avge ett skriftligt omdöme. 
Den enda anvisning som finns på formuläret är att bedömningen ska göras i förhållande 
till normal arbetskraft. 

Diagnostiska prov 
När yrkesutbildningen inordnades under gymnasieskolan uppstod diskussion om hur 
provverksamheten skulle utformas. Framförallt uttrycktes oro från olika branscher om 
kvaliteten i utbildningen. Dåvarande skolöverstyrelse (SÖ) förordade därför införandet 
av diagnostiska prov som skulle ges under andra terminen.  

De diagnostiska proven hade flera syften, dels att fungera som hjälpmedel för att upp-
fylla målen i utbildningen, dels att ge lärarna det underlag som behövdes för att avhjälpa 
eventuella kunskapsbrister hos eleverna. Ett syfte var också att stimulera lärarna att 
förändra sin undervisningsmetodik och användning av undervisningsmaterial. De diag-
nostiska proven var ej obligatoriska och behandlade i huvudsak teoretiska kunskaper. 
Proven användes från mitten av 1970-talet fram till slutet av 1980-talet i begränsad 
omfattning.  

Under perioden prövades flera olika utvecklingsmodeller, såsom exempelvis ett försök 
att i samarbete med Sveriges radio sända provavsnitt via television. Syftet var att man 
härigenom skulle kunna ställa andra frågor än de som kan ställas i ett ordinärt fråge-
formulär. Ett annat försök gjordes där det diagnostiska provet kompletterades med ett 
praktiskt prov. Provet gick till så att varje elev fick utföra en praktisk uppgift, där resul-
tatet bedömdes genom att lärare och elever tillsammans diskuterade uppgiften. Syftet 
med detta bedömningsförfarande var att väsentliga problem i samband med arbetet 
skulle belysas och att andra elevers syn på problemet skulle komma i dagen.  

Enligt en rapport av Ladfors & Wedman (1989) uttalade branschorganisationerna en 
viss skepsis gentemot teoretiska prov inom yrkesutbildningen och menade att det egent-
ligen var praktiska prov man behövde. Synpunkter framfördes att den här typen av prov 
gynnar kunskap av memorerande karaktär på bekostnad av kritiskt tänkande och 
ifrågasättande samt att elever med skrivsvårigheter nästan alltid missgynnas. Liknande 
synpunkter som ovan framfördes även från lärarhåll och gällde då framför allt att 
proven borde innehålla mer praktiska övningar. Eftersom provet var frivilligt valde 
skolorna själva om och hur de ville använda sig av provet, vilket medförde en stor 
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variation i dess funktion. En del lärare använde provet som underlag för betygssätt-
ningen, andra för att utvärdera sin egen undervisning och en del valde frågor ur proven 
för att sätta ihop egna kunskapsprov. Eftersom någon rapportskyldighet till SÖ inte 
förekom kunde proven inte användas som underlag för en mer generell utvärdering av 
kunskapsnivån inom yrkesutbildningen. 
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6 Nyare tendenser i gymnasieskolan 
Den reformering som genomfördes inom gymnasieskolan på 1990-talet handlade om en 
rad olika förändringar och krav på nytänkande. Ett område som har att göra med kärnan 
i förändringarna är givetvis frågor om vilka kunskaper som de nya kursplanerna angav 
och bedömningen av elevernas kunskaper i relation till kursplanerna och de över-
gripande läroplansmålen. Bedömningen skulle således integrera olika kunskaps-
kvaliteter där bland annat helhet och samverkan mellan ämnesområden betonas. Olika 
kunskapsområden – praktiska och teoretiska – har delvis skilda sätt att se på bedöm-
ningen dock finns en tradition att pröva elevers kunskaper med ett skriftligt prov.  

I kapitlet redovisas inledningsvis valda delar ur styrdokument för gymnasieskolan som 
beskriver målen för verksamheten som då också ligger till grund för bedömningen. 
Därefter följer redovisning av försök till utveckling av bedömningsförfarandet inom 
yrkesutbildningen där hänsyn tas till elevens möjlighet att visa sin kompetens på skilda 
sätt. 

Vad säger de aktuella styrdokumenten? 
En huvuduppgift för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) är att eleven genom studier ska 
skaffa sig en grund för livslångt lärande. Eleven ska i skolan få utveckla sin förmåga att 
ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra. Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens. I läroplanen anges mål och riktlinjer för verksamheten dels kunskapsmål att 
uppnå och att sträva mot dels riktlinjer för arbetet i skolan. Skolan ska bl.a. sträva mot 
att varje elev kan använda sina kunskaper för att reflektera över erfarenheter, lösa 
praktiska problem och arbetsuppgifter samt tro på sin egen förmåga och möjligheter att 
utvecklas. I riktlinjerna anges att läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt vilja 
och förmåga att lära samt organisera arbetet så att eleven upplever att kunskapsinlär-
ningen är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Av rikt-
linjerna framgår också att läraren ska skapa en balans i undervisningen mellan teoretiska 
och praktiska kunskaper så att det främjar elevernas lärande. 

Vidare betonas i läroplanen att undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv och låta 
eleverna utveckla beredskap för framtiden samt ge förståelse för kunskapers relativitet 
och förmåga till dynamiskt tänkande. Eleverna ska också kunna reflektera över sina 
erfarenheter. Därutöver ska eleverna bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 
förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska, menar man, ge eleverna en positiv 
inställning till lärande vilket är viktigt för elever med negativa skolerfarenheter. Det 
sägs också att skolan ska ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 
omgivande samhället och som eleverna har från arbetslivet. För de flesta elever som går 
på de yrkesförberedande programmen är detta kanske särskilt tydligt genom att delar av 
utbildningen organiseras i samarbete med arbetslivet. 

I avsnittet om bedömning och betyg anges att vid betygssättningen ska läraren utnyttja 
all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen 
och då även sådana kunskaper som eleven tillägnat sig på annat sätt än genom den 
aktuella undervisningen.  
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Utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning, Regeringens skrivelse 
(1996/97:112), tar upp kvalitet och likvärdighet inom utbildningen. Med utgångspunkt 
från det föränderliga arbetslivet har gymnasiekurser utvecklats som ska ge eleverna 
goda möjligheter att möta arbetslivets olika krav och förutsättningar. I arbetslivet efter-
frågas en grundläggande kompetens där man kan beskriva och analysera arbetsprocesser 
och tolka resultat. Detta synsätt får konsekvenser i sättet att bedöma elevernas kompe-
tens och kvaliteter i deras kunskaper. Bland annat betonas att olika bedömnings-
instrument måste ge möjligheter att analysera vad de som fått en viss utbildning kan 
göra snarare än att endast redovisa minnes- och faktakunskaper och uppvisa vissa 
färdigheter. De olika instrumenten bör därför ha en inriktning mot problemlösning, 
tillämpning och kombinationer av olika kunskapsområden för att kunna spegla elever-
nas övergripande kompetenser. 

Exempel på nyare yrkesprov 
Vid samtal med lärare och elever (Carlsson & Pettersson, 1997) har vi konstaterat att 
provuppgifter alltmer tenderar att bli mer komplexa och ställa krav på redovisningar i 
såväl muntlig, skriftlig som praktisk form. Uppgifterna kan även genomföras i grupp 
och i tid löpa över flera dagar, vilket tidigare varit mycket ovanligt.  

Nedan visas ett exempel på en provuppgift som är hämtat från medieprogrammet och 
visar den information som eleverna har att ta del av när uppgiften delas ut. Uppgiften är 
ej kopplad till någon enskild kurs utan innefattar delmoment från flera kurser. 

UPPGIFT 

Företagsdesign 
Att utarbeta en ny logotyp för ett företag samt att arbeta fram ett 
designpaket med visitkort, brevpapper, faktura och kuvert. 

Förutsättningar 
Genomgång av sidorna 9–16, ”Vad är grafisk kommunikation”? i 
Medieboken. 

Grafisk kommunikation 
Genomgång av stycket ”Helhetsdesign” sidorna 169–179 i 
Medieboken.  
Vi tittar på olika logotyper och exempel på företagsdesign, 
diskuterar bra och dåliga alternativ. 
Kort introduktionskurs i programmet ”Illustrator”. 

Redovisning 
Muntlig redovisning inför klassen. Eleven redogör för planering, 
utförande, problem och tillvägagångssätt, samt visar runt 
produkten. 
Frågor får ställas av övriga klasskamrater, positiv och negativ 
kritik kan även framföras. 

Betygsbedömning 
Tyngdpunkten i denna uppgift ligger på grafisk form. 
Bedömningskriterier för betyget godkänd är att uppgiften ska 
vara genomförd i sin helhet och allt material är inlämnat samt att 
redovisningen är genomförd. 
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Eleverna arbetar enskilt med ovanstående uppgift och tar alla nödvändiga kontakter för 
att lösa uppgiften, läraren fungerar som handledare. Bedömningskriterierna, som ska 
vara väl kända för eleven, innebär att läraren bedömer efter följande:  
• Har man gjort en analys av företaget? 
• Har man tittat på nuvarande logotyp och företagsmärke?  
• Vilka färger har används? 
• Skisser och planering? 
• Utförande vad gäller form och layout? 
• Hur används programmet Illustrator som hjälp? 

Utifrån ovanstående bedömningsgrunder sätts sedan betyg på uppgiften. Avgörande för 
bedömningsnivån är elevernas diskussion och förklaringar hur man genomfört momen-
ten i arbetet. Liknande exempel på provuppgifter finns även på övriga gymnasie-
program. 

Ett nytt synsätt på bedömningsinstrument bygger på att uppgifterna ska vara menings-
fulla för eleverna och innehållsmässigt efterlikna förhållandet i arbetslivet. Uppgifterna 
konstrueras så att det som ska tillverkas är användbart samt att tillverkningsprocessen 
innefattar samarbete mellan eleverna. Resultatet innebär att eleverna uppvisar arbets-
glädje och självtillit genom att de får erfarenhet att klara av något som de själva finner 
meningsfullt och relevant. Inom arbetslivsforskning visar också resultat på att vidgade 
uppgifter och delaktighet i arbetet leder till ökad arbetsglädje och självtillit.  

Uppgiften bör karakteriseras av kundorientering, vilket bygger på att genom resone-
mang med kunden komma fram till vad som önskas, förmåga att lyssna, ge förslag och 
skapa förtroende hos kunden. 

Uppgiften kan utformas som att en kund kommer med en beställning på något som ska 
utföras. Dessa beställningar kan utformas med olika nivåer av handlingsutrymme för 
utföranden. De exempel som diskuterades var att 
• kunden kommer med en färdig detalj som ska reproduceras 
• kunden kommer med en ritning innehållande exakta uppgifter och även kanske 

tillverkningsinstruktion 
• kunden kommer med en skiss på något som ska utföras 
• kunden kommer med en idé samt en kravspecifikation. 

När eleverna får ta del av en uppgift bör en arbetsberedning upprättas vilket innebär 
beskrivning av arbetsförloppet t.ex. val av material, arbetsmetod, turordning gällande 
arbetsmoment. I denna beredning bör även innefattas eventuella ritningar samt till-
verkningskostnad och tillverkningstid. Uppgifterna kan också konstrueras så att de kan 
läsas individuellt eller som gruppuppgift. Om uppgiften ges individuellt utesluter den 
inte att lösningen diskuteras med andra personer, dock bör det framgå i redovisning om 
så varit fallet. Redovisningen av uppgiften bör innefatta såväl skriftlig som muntlig 
samt i förekommande fall praktisk redovisat resultat i form av t.ex. en annons, maträtt, 
elinstallation eller tillverkning av detalj till en maskin. Uppgiften bör också innehålla ett 
flertal ämnesområden som förutom karaktärsämnet ska bedömas t.ex. svenska, engel-
ska, matematik m.m. Uppgifterna behöver ej utföras vid speciella provtillfällen utan ska 
kunna med fördel integreras i undervisningen. 
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Vid utformning av uppgifter och bedömningskriterier är det viktigt att branschen med-
verkar. Det är också önskvärt att flera bedömare granskar elevens arbete eller att lärarna 
bedömer andra än sina egna elevers arbeten. Även eleverna ska kanske vara med och 
bedöma varandras arbeten. Bedömningskriterierna ska ge exempel på lösningar av upp-
giften. En allmän uppfattning hos lärare är att för att få G skulle det som tillverkas eller 
tillagas fungera dvs. det ska vara användbart. 

Muntliga prov 
I ett utvecklingsarbete som initierades av Skolverket prövades om elevers kunskaper 
kan analyseras i en muntlig redovisning. Arbetet genomfördes inom industriprogrammet 
och omfattade 109 elever som studerade med inriktning mot skärande bearbetning 
(Carlsson & Liljefelt, 1996). Vid genomförandet befann sig eleverna i slutskedet av sin 
treåriga utbildning.  

Utgångspunkter för framtagandet av det muntliga provet var tankarna vid reformeringen 
av gymnasieskolan om att de studieförberedande och de yrkesförberedande utbild-
ningarna i olika avseenden ska närma sig varandra. Utbildningarna ska även rikta sig till 
ett bredare fält av yrkeslivet än tidigare. Kravet från arbetslivet på stabila grund-
kunskaper var ytterligare en grundsten vid konstruktionen av det muntliga provet liksom 
att hänsyn skulle tas till att kommunikativ och social kompetens efterfrågas i allt större 
utsträckning inom alla yrkesområden. 

I utvecklingsarbetet användes fyra aspekter som grund för kompetensbedömningen i det 
muntliga provet. 

Ämneskunskaper 
Till detta område hör faktakunskaper inom ämnesområden. Ett annat område är språk-
kunskaper som starkt betonas inom samtliga program. Ytterligare kunskapsområden 
som involverats är datakunskap och matematik.  

Problemlösande förmåga 
Den kompetens som i dag alltmer efterfrågas är kunskap och förmåga att tolka och lösa 
uppgifter sett ur ett helhetsperspektiv. Inom detta kriterium berörs också elevernas 
kognitiva förmåga. 

Personligt förhållningssätt 
Inom samtliga program betonas etiska problem. Frågor om etik och moral hör hemma 
inom alla ämnesområden i skolan. Det handlar här om att ta upp de etiska frågorna som 
ligger i ämnets förlängning – som ämneskunskapernas konsekvenser – och att dra nytta 
av den grund ämnena kan ge för att förstå och ta ställning i olika frågor. Utbild-
ningsområden inom vård och social service har av tradition haft en etisk diskussion i 
utbildningen, men med den omstrukturering som fortgår i arbetslivet är etiska frågor 
lika aktuella inom andra utbildningsprogram. 

Inom denna aspekt berörs även sociala färdigheter såsom samarbetsförmåga och 
kommunikationsförmåga, kompetenser som efterfrågas alltmer inom samtliga verksam-
hetsområden i arbetslivet.  
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Estetisk förmåga 
De estetiska frågorna är både en central och gemensam faktor inom de olika program-
men. Det kan gälla utformning av en detalj inom industriprogrammet där noggrannhet 
vid ytbehandling och måttsättning är viktig eller i byggprogrammet med murning och 
målning vilket ställer krav på estetisk förmåga i bild och formgivning. Inom detta 
område berörs bland annat elevens psykomotoriska faktorer, olika typer av perceptuella 
och manuella färdigheter. 

Genomförande av provet 
Syftet med det muntliga provet var att pröva elevernas praktiska kunnande. Diskus-
sioner fördes med yrkeslärare inom industriprogrammet om vilket eller vilka kurs-
moment i utbildningen som bedömdes vara lämpliga att behandla med avseende på de 
fyra aspekterna. Yrkeslärarna enades om att låta eleverna beskriva arbetsgången för en 
detalj till en svarvmaskin inom kursmomentet för skärande bearbetning.  

Valet av detaljen byggde på följande grunder. För att kunna utforma den krävdes…  
• kunskaper om material och maskiner 
• förmåga till problemlösning, då arbetsprocessen kunde angripas på flera skilda sätt 
• säkerhet i sättet att gripa sig an uppgiften  
• estetisk förmåga, vilken visar sig i detaljens estetiska utformning.  

Den färdigproducerade detalj som användes i studien var visserligen korrekt utförd men 
kunde förbättras i olika avseenden, inte minst estetiskt. Med anledning av att lärarna 
själva fick välja en detalj eliminerades risken för att eleverna ställdes inför en uppgift 
som innehöll moment som ej behandlats inom undervisningen. 

Vid provtillfället placerades detaljen på ett bord och elevens uppgift var att med 
utgångspunkt i den befintliga detaljen göra en muntlig arbetsbeskrivning av tillväga-
gångssättet vid tillverkningen av detaljen. Utöver detaljen hade eleven inga andra hjälp-
medel att tillgå. Varje provtillfälle spelades in på band. Som kompletterande data 
gjordes anteckningar om hur eleven uppträdde vid provet. Det noterades t.ex. hur säker 
respektive osäker eleven var vid tillfället samt förmågan att förmedla och förklara 
arbetsgången. Elevens prestationer bedömdes sedan genom analys av den utskrivna 
elevutsagan samt med stöd av förda anteckningar vid provtillfället. Till hjälp vid 
bedömningen av elevens yrkeskunskaper fanns en beskrivning som visade hur den 
detalj som användes vid provtillfället kunde tillverkas på olika sätt och vilken utrustning 
som skulle användas. 

Provresultat 
Resultatet från försöket med det muntliga provet visade att variabeln ämneskunskaper 
gav den minsta variationen. De flesta elever kunde redogöra för arbetsprocessen på ett 
sådant sätt att de visade sig ha en viss kunskap om det material som behövdes för 
tillverkning och de olika maskiner som erfordrades för färdigställandet av detaljen.  

Det fanns i momentet olika möjligheter att gripa sig an uppgiften och olika möjligheter 
att lösa problemet. Det fanns även olika möjligheter att beskriva i vilken ordning vissa 
moment skulle utföras samt hur borr- respektive sliparbeten kunde genomföras. Resul-
tatet visade på en påtaglig variation i problemlösande förmåga mellan eleverna. En del 
elever hade uppenbarliga problem att redogöra för arbetsgången, t.ex. i vilken turord-
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ning arbetet kunde utföras eller hur arbetsstycket skulle spännas fast i maskinen. Andra 
elever kunde däremot redogöra för flera olika alternativ att utföra arbetet. 

Den största variationen bland eleverna återfanns emellertid inom det som betecknades 
som personligt förhållningssätt. Exempelvis satt en del elever först och bara tittade på 
detaljen och närmade sig den något tveksamt och började först efter någon minut under-
söka detaljen närmare. Andra elever tog raskt tag i detaljen och kunde redogöra för 
arbetsprocessen på ett säkert och övertygande sätt. 

Genom att välja en detalj som uppvisade vissa synliga defekter så fanns även möjlig-
heter att bedöma elevernas estetiska förmåga. Poängen med att studera elevernas este-
tiska förmåga hänger bland annat samman med hur de uppfattar kraven på utseende hos 
en detalj. Ställda inför frågan om de skulle fästa något avseende på estetisk utformning 
av denna detalj svarade eleverna överlag att de åtminstone inför en kund inte skulle 
godkänna den detalj som de fick studera och beskriva i uppgiften. En del elever angav 
att defekten inte hade någon betydelse om den inte var synlig och inte hade någon 
avgörande betydelse för funktionen. Några elever berättade också vid detta tillfälle hur 
defekterna på provdetaljen skulle kunna åtgärdas. 

Resultaten från det muntliga provet jämfördes sedan med elevernas gymnasiebetyg i 
svenska, matematik och verkstadsteknik, vilket uppvisade förvånande samband. Elever 
med goda gymnasiebetyg hade ofta svårigheter i att redovisa provet muntligt och elever 
med låga gymnasiebetyg hade tvärtom ofta lätt att redovisa sina kunskaper muntligt. 
Det fanns en klar tendens till att elever med relativt låga betyg klarade det muntliga 
provet på ett godtagbart sätt. Vid samtal med lärare sågs en förklaring kunna vara att 
elever med sämre betyg oftast har svårt att uttrycka sig skriftligt och eftersom de flesta 
proven är av skriftlig karaktär så har dessa elever haft svårt att visa sitt kunnande i 
provsammanhang. Genom det muntliga provet har dessa elever således fått andra 
möjligheter att demonstrera sin kompetens. 



 68 

7 De nya nationella proven för 
gymnasieskolans program med 
yrkesämnen14 

I kapitlet beskrivs de prov för gymnasieskolans program med yrkesämnen som utveck-
lats inom ramen för Skolverkets s.k. ”provbank”. Proven ingår dessutom i Validerings-
delegationens material som ska kunna användas vid validering av kompetens. Prov-
banken innehåller uppgifter eller prov som lärare fritt kan välja att använda i sin egen 
undervisning. De aktuella proven för yrkesämnen har utvecklats i ett samarbete mellan 
PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutionen för pedagogik vid 
Växjö universitet. 

Utmaningen 
Vi har i rapportens inledande kapitel lyft fram arbetslivets förändring och de krav på 
kunskap och kompetens som möter varje arbetstagare. Regeringen säger följaktligen i 
sin utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning 
(Regeringens skrivelse 2001/02:188) att ”Alla ungdomar behöver en gemensam kärna 
av kunskap och kompetens.” 

I alla yrken krävs idag goda grundkunskaper. Denna kunskapsbas 
är en förutsättning för att alla individer skall kunna ta del av den 
fortsatta och ständiga kompetensutveckling som företag eller 
arbetsplatser måste bedriva för att inte halka efter i utvecklingen. 
En nära samverkan mellan kärn- och karaktärsämnena är en av 
grundförutsättningarna för elevernas intresse och motivation. 
Vad som krävs av gymnasieskolan är ett nytt angreppssätt där 
samverkan med närings- och yrkeslivet utvecklas på ett sådant 
sätt att alla elever tydligt inser behovet och nyttan av 
kärnkunskaper i praktisk verksamhet. (s. 36) 

Vi har i de genomgångar som gjorts av svenska förhållanden kunnat konstatera att det i 
den tradition som föreligger både inom arbetslivet och inom den gymnasiala yrkes-
utbildningen ofta förekommer bedömningar av autentiska arbetsuppgifter, men att 
synligheten i de bedömningsgrunder som används ofta brister. Vi har också kunnat 
konstatera att man ofta gör en uppdelning i teoretiska och praktiska kunskapsprov. De 
teoretiska proven fokuserar ofta s.k. minneskunskaper, medan de praktiska uteslutande 
inriktas på praktiskt handlande.  

Internationellt har vi sett en rörelse mot såväl autenticitet som synlighet. En strävan 
råder i att antingen utforma standardiserade uppgifter av autentiskt slag eller i att preci-
sera kraven på vilka situationer som ska bilda utgångspunkt för en kunskapsprövning. 

                                                
14 Kapitlet bygger på Gerrevall, Per (2001) Generella kompetenser bedöms via gymnasieskolans nya 
yrkesprov. I: Skolverket (2001) Villkor och vägar för grundläggandeyrkesutbildning. Några forskar-
perspektiv. Stockholm: Liber 
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En kommunikativ grund 
Av tradition är prov och bedömning som pedagogiska företeelser något som ligger långt 
ifrån öppenhet och demokratiska principer. Proven genomförs ofta när undervisningen 
är slutförd, provuppgifterna ska inte vara kända för eleverna i förväg, proven genomförs 
individuellt under starkt reglerade omständigheter, de rättas eller bedöms av lärare, etc.  

Kan man tänka sig motsatsen, dvs. att bedömning av kunskapsutveckling och under-
visning sammanflätas, att provuppgifterna är kända, att proven genomförs under öppna 
betingelser och att eleverna är delaktiga i bedömningen? Utifrån ett kommunikativt 
förhållningssätt till bedömning ter sig detta snarast som nödvändiga förutsättningar. 
Några viktiga kommunikativa principer är just öppenhet, delaktighet och samhällelig 
legitimitet.  

I öppenheten ligger att eleverna ska veta vad det är de blir bedömda på och hur bedöm-
ningen går till samt vara förtrogna med grunderna för den bedömning som görs, dvs. 
vad som skiljer ett bättre handlande från ett sämre. I öppenheten ligger också att 
bedömningens innehåll och form ska kunna kommuniceras och diskuteras.  

I delaktigheten ligger att bedömningen är en gemensam angelägenhet för lärare och ele-
ver, som planeras in och genomförs under demokratiska former. Genom att eleverna är 
väl förtrogna med de grunder som bedömningen görs mot har de också förutsättningar 
för att själva bedöma sin egen och sina studiekamraters kompetens.  

I den samhälleliga legitimiteten ligger att både bedömningens innehåll och form ska 
återspegla autentiska förhållanden. Uppgifterna ska vara meningsfulla för eleverna och 
ha relevans gentemot det samhälls- och arbetsliv som utbildningen förbereder för. Det 
innebär i det här fallet att bedömningen inriktas mot de övergripande integrerade 
sammanhang eller de kompetenser som uttrycks i styrdokumentens övergripande mål. 
Bedömningens form bör också återspegla naturliga situationer, där man exempelvis har 
möjlighet att samarbeta och har tillgång till de hjälpmedel som normalt finns till-
gängliga.  

De nya yrkesrelaterade proven för gymnasieskolans program med yrkesämnen vilar på 
en kommunikativ grund. Provmaterialet är tillgängligt via webben för både lärare och 
elever. I materialet beskrivs vad som bedöms och hur denna bedömning ska gå till, och 
materialet ska diskuteras mellan lärare och elever. Genom att underlaget för 
bedömningen ska vara känt ska det också finnas förutsättningar för att eleverna ska 
kunna vara delaktiga vid bedömningen.  

En central dimension i de nya proven är att de ska vara baserade på autentiska situa-
tioner eller problem. Lärare har tillsammans med företrädare för arbetslivet valt ut 
situationer eller problem som är av den karaktär att de kan beskrivas som nyckel-
situationer i den yrkesverksammes vardag och som varje yrkesverksam måste kunna 
hantera. Dessa situationer eller problem presenteras för eleverna med hjälp av multi-
media. Provens utformning ska så långt som möjligt återspegla autentiska förhållanden. 
I uppgifterna ingår att lösa problem, att arbeta tillsammans i lag, att praktiskt genomföra 
olika uppdrag, etc. Individuella uppgifter varvas med kollektiva, och eleverna har 
tillgång till de hjälpmedel som yrkesverksamma har i motsvarande situationer. Autenti-
citeten kan, beroende på programmets karaktär, drivas olika långt i olika program. I 
vissa sammanhang kan eleverna genomföra autentiska uppgifter fullt ut, medan 
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autenticiteten i andra sammanhang – exempelvis inom omvårdnad – bygger på simule-
ring av faktiska situationer. 

De yrkesrelaterade provens innehåll 
I ett mål- och kunskapsrelaterat system ska bedömningens innehåll återspegla de mål 
som finns formulerade för utbildningen. Detta ganska självklara förhållande är emeller-
tid inte så okomplicerat som det först kan verka.  

Det finns mål på olika nivåer – övergripande mål uttryckta i läroplan och i programmål, 
samt ämnesrelaterade mål uttryckta i kursplaner. När styrdokumenten utformades var 
tanken att man i underliggande nivåer inte skulle behöva upprepa det som står i över-
gripande nivåer. Underliggande nivå skulle återspegla de övergripande målen.  

De övergripande målen har en tydlig orientering mot mer generella kompetenser. Läro-
planen, läroplanens mål och gymnasieskolans programmål är integrativa och kompe-
tensorienterade till sin karaktär och förutsätter en samverkan mellan olika delar, så att 
mer generella kompetenser – att lösa problem, att kommunicera, att samarbeta, att tänka 
kritiskt, etc. – utvecklas (Skolverket, 1996). Kursplaner och betygskriterier däremot tar 
sin utgångspunkt i ämnen och i ämnesstrukturer.  

Eftersom betygssättningen görs i ämnen fokuseras vanligen ämneskursernas innehåll i 
de prov som eleverna möter. Skolverkets granskningar visar också att de övergripande 
målen, dvs. kompetensmålen, hamnar i skuggan av ämneskursernas mål och betygs-
kriterier. Vad som behöver utvecklas är således en typ av bedömning som fångar in de 
nya kompetensområden som efterfrågas i OECD-citatet ovan, dvs. prov som prövar 
”cross curricula skills”. 

De yrkesrelaterade provens kompetensområden 
De nya yrkesrelaterade proven är inriktade mot att fånga in bredare kompetensområden, 
eller kompetenser som svarar upp mot vad vi tidigare benämnde som ”nyckel-
kvalifikationer". Dessa rimmar med OECD:s (1998) strävan att på sikt nå en överens-
kommelse om innehållet i dessa kvaliteter och därmed ge förutsättningar för en ökad 
internationell rörlighet på arbetsmarknaden – ett långsiktigt projekt, som kräver att man 
måste ta hänsyn till de skillnader som finns mellan olika länders utbildningssystem, 
arbetskulturer etc. 

Utifrån en analys av gymnasieskolans läroplan, programmål och kursplaner, av inter-
nationell forskning och utifrån samtal med representanter för skola och arbetsliv har vi 
gjort följande sammanställning av de kompetenser, som bildat utgångspunkt för det 
svenska materialet. 

Tabell 2. Yrkesprovens kompetensområden 

• Att kunna hantera information  
• Att kunna handla språkligt och kommunikativt 
• Att kunna lösa problem, planera och organisera uppgifter  
• Att kunna genomföra uppgifter och lösa praktiska problem 
• Att kunna samarbeta  
• Att kunna använda utrustning 
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• Att visa kvalitetsmedvetenhet 
• Att visa ett estetiskt förhållningssätt 
• Att visa ett etiskt förhållningssätt 
• Att visa utvecklingsinriktning 

Dessa processkvaliteter förutsätter också ett innehåll. För att exempelvis elektrikern ska 
kunna hantera ett visst yrkesproblem måste hon eller han förstås vara väl förtrogen med 
de specifika innehållsområden som problemet aktualiserar. 

De yrkesrelaterade provens utformning 
De yrkesrelaterade provens kunskapsområden involverar både teoretiska och praktiska 
dimensioner. Vi har inom skolans värld en betydande erfarenhet av att pröva teoretiska 
kunskapsdimensioner, men som vi tidigare konstaterat är det sämre beställt när det 
gäller att komma åt praktiskt handlande.  

De flesta av oss har i andra sammanhang erfarenheter av att få vårt praktiska kunnande 
bedömt. Vid exempelvis körkortsprovens praktiska del ställs vi inför uppgiften att i en 
autentisk miljö visa att vi är tillräckligt kompetenta för att få köra bil. Körkortsproven är 
intressanta också utifrån det perspektivet att vägen fram till provet kan se olika ut för 
olika personer. Vissa har en formaliserad utbildning från en körskola bakom sig, medan 
andra har förvärvat sin kompetens på andra sätt. Det finns en internationell strävan efter 
att hitta former som gör det möjligt att fånga in yrkeskunnande som utvecklats även i 
andra sammanhang än genom formell utbildning (se ex. Bjørnåvold, 2000).  

I yrkeslivet förekommer liknande prov inom exempelvis hantverksyrken. Praktikanten 
får i en autentisk situation visa att han eller hon är tillräckligt kompetent för att själv-
ständigt få utöva yrket. Situationen är vald på förhand och i någon mån standardiserad – 
det ska vara likvärdiga krav som aspiranterna ställs inför. Det praktiska handlandet 
bedöms av erfarna yrkesrepresentanter. Bedömningen går i exempelvis restaurang-
branschen till så att censorerna får anvisade vilka områden som ska bedömas, medan 
grunderna för bedömningen utgörs av den erfarenhet som var och en besitter. Det finns 
således inte några tydliggjorda kriterier som skiljer goda prestationer från mindre goda.  

Alla dessa prov är exempel på vad man kan kalla autentisk bedömning. Utmärkande för 
autentiska prov är bl.a. att de bygger på verkliga problem/situationer, att de är kom-
plexa, att de är värderingsbaserade och att eleverna ska lära sig något av att arbeta med 
proven. (Se exempelvis Cumming & Maxwell, 1999.) 

Uppgifternas karaktär 
Gymnasieskolans yrkesrelaterade prov utgör exempel på vad som ovan kallas autentisk 
bedömning. Proven inleds med att eleverna ställs inför ett yrkesproblem. Problemet kan 
utgöras av ett uppdrag (eleverna på medieprogrammet ska exempelvis göra ett nyhets-
inslag) eller en gestaltning av en problematisk situation (eleverna på omvårdnads-
programmet möter en kort filmsekvens som visar undersköterskan Stinas hembesök hos 
pensionären Kalle, som inte verkar må bra). Den inledande vinjetten möter eleverna via 
dator. Eleverna ska vanligen först individuellt beskriva hur de uppfattat problemet och 
vilken information som är viktig för att kunna hantera det. Därefter ska varje elev 
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individuellt utforma en handlingsplan och motivera denna. Detta görs skriftligt eller 
eventuellt muntligt och redovisas för läraren.  

Därefter formeras en grupp elever. Eleverna tar med sig sina förslag till handlingsplaner 
till gruppen och sedan är gruppens uppgift att komma fram till en gemensam handlings-
plan och motivera utformningen av densamma. Syftet är att se hur de olika eleverna 
agerar inom gruppen; om de är förberedda, deltar konstruktivt, lyssnar på andra, bygger 
vidare på andras tankar etc. Efter arbetet i grupp ska eleverna individuellt reflektera 
över hur förhandlingen i gruppen utföll, dvs. förhållandet mellan gruppens förslag och 
det egna förslaget.  

I en andra del ska eleven omsätta handlingsplanen eller delar av den i praktisk handling. 
Eftersom förutsättningarna för att genomföra praktiska inslag varierar mellan program 
och mellan skolor går denna del inte att standardisera särskilt långt.  

Slutligen ska eleverna i en tredje del göra en individuell utvärdering av utfallet av arbe-
tet med uppgiften i sin helhet i form av en kritisk reflektion över förhållandet mellan 
planering och genomförande.  

Eleverna har vid arbetet med uppgifterna fri tillgång till material och till resurspersoner 
på samma sätt som de skulle ha som yrkesverksamma. De tidsramar de ställs inför ska 
också vara realistiska med tanke på vad som kommer att krävas av dem i arbetslivet.  

Datorns möjligheter utnyttjas på flera olika sätt. Proven är multimediala och tillgängliga 
för elever och lärare via Internet. Lärare och elever kan via datorer hämta hem informa-
tionsmaterial om proven, lärarhandledningar och de uppgifter som används. Eleverna 
ska via datorer kunna ha tillgång till olika typer av text- och bildbaserat material såsom 
ritningar och filmillustrationer. De ska också kunna använda datorn som redskap på 
samma sätt som den används i arbetslivet.  

Bedömning av elevernas arbeten 
Att bedöma komplexa kunskapsformer är i sig en konst. De kvaliteter som ska beaktas 
visar sig både under arbetets gång, dvs. under arbetsprocessen, och i resultatet av arbetet 
med uppgiften. Något som också är väsentligt att uppmärksamma är att gymnasieskolan 
är yrkesförberedande. Det innebär att det inte går att ställa samma krav på det arbete 
som utförs av en elev, som det går att göra på en aspirant som vill prövas för att kunna 
fungera som självständig yrkesrepresentant. Vid de yrkesprov som görs inom arbetslivet 
tillmäts kvaliteten i resultatet av arbetet med uppgiften eller produkten ett stort värde. 
De generella kompetensområden vi tidigare lyfte fram är snarare exempel på process-
kvaliteter, dvs. de rör det sätt varmed uppgiften genomförs. En god arbetsprocess som 
av något skäl leder till ett mindre gott resultat måste därför bedömas på ett annat sätt 
inom gymnasieskolan än inom arbetslivet. 

Några väsentliga principer för bedömningen är att den baseras på erfarenheter och på 
tydliggjorda grunder samt att den görs med omdöme. När grunden för bedömningen 
endast utgörs av bedömarens erfarenhetsfond, ges stort utrymme för subjektiva varia-
tioner, som om det blir riktigt illa kan få en prägel av godtycke. När det blir upp till 
varje bedömare att intuitivt avgöra om en god prestation är godtagbar eller inte rimmar 
bedömningen illa med den kommunikativa grund som vi framhöll inledningsvis. Utan 
kriterier eller kännetecken för vad som karakteriserar goda prestationer kan variationen 
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mellan olika bedömningar bli stor samtidigt som eleven får en objektroll utan möjlig-
heter att själv avgöra kvaliteten på den egna kompetensen. En rättvis bedömning förut-
sätter sålunda en tydliggjord grund för bedömningen.  

Men det räcker inte med erfarenheter och kriterier för att bedömningen ska bli väl-
grundad. En väsentlig dimension i bedömningen är att den görs med omdöme. 
Omdömesförmågan är enligt Arendt (1994) dialogisk, intersubjektiv och offentlig till 
sin karaktär. Omdöme utvecklas således genom samtal mellan olika parter. Den diskus-
sion som förs i kollegiala sammanhang (även inkluderande elever) där man vrider och 
vänder på erfarenheter och kriterier, där man hämtar exempel från yrkessituationer för 
att ge innebördsrikedom åt samtalet, leder till att det finns förutsättningar för att 
utveckla det goda omdöme som bedömningen bör vila på.  

Omdömet kan utvecklas genom en dialog mellan olika parter – lärare, elever och yrkes-
kunniga och genom konkreta exempel. Dialogen kan förstås äga rum i direkt anslutning 
till bedömningen, där man resonerar om gemensamma erfarenheter. För projektarbetet, 
som nyligen införts i gymnasieskolan, anges att ”betyg på projektarbete skall sättas av 
läraren i samråd med en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som 
projektarbetet avser” (SFS 2001:256). Här föreskrivs således en direkt samverkan vid 
bedömningstillfället mellan lärare och en yrkeserfaren. Dialogen kan också vara av mer 
principiell karaktär och gälla bedömningens innehåll generellt. Dialogen kan då både 
bidra till att grunderna för bedömningen utvecklas och att samverkan mellan skola och 
arbetsliv stärks.  

Vid bedömningen av yrkesproven har läraren tillgång till olika typer av underlag: 
• den dokumentation och de redovisningar som eleverna lämnar in under arbetet med 

uppgiften,  
• egna iakttagelser och dokumentation som gjorts av elevernas arbete, 
• den utvärdering som eleverna gör.  

Bedömningen ska resultera i en kompetensprofil, som bygger på de tio nyckelkvaliteter 
som beskrevs ovan. Profilen ska ge en bild av hur väl eleven i det aktuella provet för-
mått hantera information, lösa problem, samarbeta, etc. De olika kvaliteterna finns be-
skrivna i ett resursmaterial som finns tillgängligt för både lärare och elever. Dessa 
beskrivningar är allmänt hållna och måste ”yrkesanpassas” i diskussion mellan lärare 
och elever. Det innebär att lärare och elever tillsammans måste diskutera vad det inne-
bär i just deras yrkessammanhang att lösa problem, att hantera information, att visa 
estetisk medvetenhet, etc.  

Kompetensprofilen ska även kunna användas i andra sammanhang. Den ska kunna ut-
göra en grund för samtal mellan elever, lärare och praktikhandledare då praktiken utvär-
deras, den ska kunna användas när elevernas kompetens bedöms i andra sammanhang 
och när samarbetet planeras mellan skola och arbetsliv. 

Erfarenheter av de nya yrkesrelaterade proven 
Prov finns hittills utvecklade för åtta av gymnasieskolans program (bygg-, el-, handels-, 
hotell- och restaurang, industri-, medie-, naturbruks- och omvårdnadsprogrammen) – de 
första proven blev tillgängliga mot slutet av vårterminen 2001.  
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Där proven använts har lärare och elever i allmänhet varit mycket positiva till grund-
tankarna bakom proven. Eleverna tycker att det är stimulerande att arbeta med de 
problemorienterade uppgifterna och de upplevs vara ”lagom” svåra. Variationen mellan 
individuella och kollektiva uppgifter uppskattas i allmänhet också av både lärare och 
elever. Utprövningen har också visat att proven schemamässigt måste planeras in i 
mycket god tid – det tar tid att anpassa schemastrukturer, lokaler m.m. efter proven. 

Datorkapaciteten ute i landet varierar. Det har på flera håll varit svårt att få proven att 
fungera i de aktuella datorerna. Det har tagit tid att få de egna datorerna att hantera det 
distribuerade materialet, vilket ibland berott på kompetensproblem och ibland på att den 
aktuella datorparken varit alltför ålderstigen. Många elever har genom sina erfarenheter 
av spelprogram och andra datorsimuleringar höga förväntningar på multimediala pro-
dukter, vilket förstås i sin tur ställer höga krav på materialets utformning. 

Provens utformning kan ställa till problem för de elever som är vana vid en reproduce-
rande undervisning, där proven utgörs av tydliga frågor med lika odiskutabla svar. 
Formuleringarna i uppgifterna är inte alltid lika tydliga som i konventionella prov, och 
det är heller inte så lätt att veta när man är färdig med en uppgift. 

Stödet för bedömning av elevernas prestationer är väsentligt. Lärarna efterfrågar ett 
stödmaterial som är enkelt utformat och som det går lätt att använda sig av vid bedöm-
ningen av eleverna. Kompetensprofilen har inneburit en hjälp, genom att den tydliggör 
mycket av den intuitiva bedömning som redan görs av eleverna.  

Materialet har i olika sammanhang presenterats för representanter för arbetslivet. 
Responsen har hittills varit mycket positiv. De uppgifter och de kompetensområden som 
valts ses som centrala och man välkomnar det bedömningsunderlag som utvecklats. 
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8 Autenticitet och synlighet 
Vi ska i detta kapitel ge oss på en analys av några av de olika typer av bedömnings-
former som vi i de föregående kapitlen diskuterat. För att göra jämförelser mellan de 
olika bedömningsformerna möjliga har vi valt att utgå från följande figur. Figuren byg-
ger på variablerna autenticitet och synlighet. Med autenticitet menar vi graden av 
realism eller närhet till det faktiska yrkeskunnande som ska prövas och till de samman-
hang där detta kunnande ska visas. Med synlighet avser vi i vad mån bedömningen 
grundar sig på tydliggjorda och väl avgränsade grunder. 

Autenticitet

Hög

Låg

Synlighet Låg Hög

 
Figur 8. Olika bedömningsformers grad av autenticitet och synlighet 

Bedömningsformer som används inom utbildning 
I Nordamerika har man sedan länge använt bedömningsformer som baseras på flervals- 
eller kortsvarsuppgifter. Dessa bedömningsformer har vilat på en psykometrisk grund, 
där tillförlitlighetsfrågorna placerats i högsätet. De ”objektiva” proven har emellertid 
varit föremål för kritik, som har flera angreppspunkter (ex. Sacks, 2000; Kohn, 2000). 
En väsentlig del av kritiken gäller validiteten i proven, dvs. frågan om vad de egentligen 
prövar. Eftersom de är så betydelsefulla som urvals- och som kontrollinstrument både 
för enskilda människor och för samhället, har man i kritiken lyft fram att betydelsefulla 
dimensioner som rör det praktiska yrkeskunnandet inte alls blir föremål för bedömning. 

Kunskapssociologer har länge kritiserat de prov som utvecklats enligt en diskurs där 
vetenskaplighet och objektivitet betraktats som två sidor av samma mynt. Den tradition 
som utvecklats i olika länder och som varit baserad på intelligenstestens doktriner, har i 
grunden haft ett uttryckligt syfte att ge alla elever samma förutsättningar att klara 
proven. Testen skulle vara kulturellt okänsliga och ej vara relaterade till något specifikt 
kunskapsinnehåll. De skulle också genomföras på ett sådant sätt att alla gavs exakt 
samma förutsättningar att klara av dem. Ett av de mer kända exemplen är de prov som 
elever i den engelska skolan fick vid elva års ålder (s.k. 11+), och som skulle avgöra 
vilka som var lämpade för högre utbildning.  

Det har också visat sig att prov, som förts fram såsom objektiva instrument, inte varit så 
värdeneutrala som de framställts vara. Även om tillförlitligheten i genomförandet och 
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rättningen av proven varit mycket hög, så har det varit någon som på vissa grunder valt 
ut innehållet i uppgifterna och någon som avgjort vilka svar som skulle ges högre poäng 
än andra. Denna någon har tenderat vara man, vit och tillhöra medelklassen. Proven 
reflekterar således de värden och den kultur som omfattas av provens konstruktörer. Det 
officiella syftet att ge lika förutsättningar för alla elever att klara testen har därför 
ifrågasatts (av exempelvis Gipps, 2001).  

De praktiska proven har på motsvarande sätt kritiserats för att bedömningens säkerhet 
inte är tillräcklig. Problemen kan både hänföra sig till validitetsproblem och till reliabili-
tetsproblem. De begrepp som används är komplexa och därför svårpreciserade och svåra 
att avgränsa. Är man inte klar över vad det är som ska bedömas i en yrkessituation, kan 
det komma att råda en betydande variation i vad olika bedömare faktiskt gör till föremål 
för bedömning. Broadfoot (1995) menar att de problem som diskuteras när det gäller 
praktiska prov i huvudsak har med genomförandet av dem att göra och inte med prov-
formen i sig. Det är komplexa prov som ställer höga krav på utformning och på dem 
som ansvarar för deras genomförande. Om dessa krav inte kan uppfyllas är de tvek-
samma som grund för betydelsefulla beslut.  

Ska vi sammanfattningsvis försöka föra in några av de olika bedömningsformerna som 
används inom utbildningar i vår figur, så ter detta sig på följande sätt.  

E
F
D
C

G

A

B

Autenticitet

Hög

Låg

Synlighet Låg Hög

Flervalsprov (Nordamerika)

Normrelaterade test

Stationsprov

A

B
C

Portfoliobedömning (England)

Praktiska prov (Australien)

Provbankens prov

Konventionell yrkespraktik

D

E
F

G  
Figur 9. Olika bedömningsformers grad av autenticitet och synlighet 

Flervalsproven bygger på en begreppslig struktur, som vanligen är omsorgsfullt ut-
arbetad. Det gör att vi kan erhålla en tydlig och kommunicerbar struktur bakom upp-
gifterna. Vidare är genomförandet också strukturerat – provuppgifterna genomgås enligt 
en på förhand given struktur. Sammantaget innebär detta att vi erhåller möjligheter till 
en hög grad av synlighet. Om denna möjlighet tillvaratas är emellertid långt ifrån säkert. 

Sedan kläs uppgifternas kärna i ett sammanhang som ska ge uppgifterna autenticitet. 
Flervalsproven genomförs med papper och penna eller vid en datorskärm. Vid datorstöd 
kan datorn tillhandahålla information ungefär som den man erhåller i verkliga situa-
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tioner, vilket innebär att autenticiteten ökar något. Den komplexitet som råder i en 
autentisk yrkespraktik är dock vid dessa prov reducerad till små beståndsdelar. Graden 
av autenticitet kan därför aldrig bli särskilt hög.  

De normrelaterade testen baseras på noggrant definierade begreppsstrukturer. De 
genomförs som en sedvanlig provsituation och vanligtvis med papper och penna. De är 
också mycket sällan kopplade till någon yrkesverksamhet utan mer generella till sin 
karaktär. Graden av synlighet blir därför relativt hög, medan autenticiteten blir låg. I vad 
mån grunderna för de bedömningar som görs också synliggörs för den som genomgår 
testen är dock inte säkert. 

De praktiska stationsproven bygger på att en enskild situation prövas utifrån preciserade 
grunder. Genom att man använder sig av på förhand utformade bedömningsformulär är 
överensstämmelsen mellan olika bedömare ofta hög. Graden av struktur eller synlighet 
är således hög. Situationen i sig kan inrymma en relativt hög grad av autenticitet, men 
denna är i allmänhet uttagen ur det större sammanhang som den ingår i. Graden av 
komplexitet är således reducerad. De standardiserade fallen som kan ingå i stations-
proven bygger på autentiska situationer eller problem. De inrymmer vanligen också den 
komplexitet som karakteriserar verklighetens problemsituationer, även om de förstås är 
valda utifrån specifika syften. Genom att bedömningsgrunderna och procedurerna 
standardiseras, blir även synligheten i provformen hög. 

Den portfoliobedömning som görs i de engelska prövningarna har en hög grad av syn-
lighet. Det är ett omsorgsfullt system som utarbetats, där grunderna för de bedömningar 
som ska göras finns beskrivna. Det finns mycket tydliga anvisningar och preciseringar 
av de kompetensnivåer som den sökande genom sina handlingar ska demonstrera. 
Anvisningarna för bedömare håller samma grad av precision. Alla kompetenskvaliteter 
går emellertid inte utan vidare att demonstrera i en portfölj, varför vissa dimensioner 
blir föremål för en indirekt bedömning. Bedömaren tar ställning till ett intyg som en 
person som tagit del av kompetensen författat. Autenticiteten blir således något lägre. 

De australiensiska yrkesproven har stor likhet med de standardiserade fall vi beskrev 
ovan som förekommer inom stationsproven. Skillnaden är egentligen att det i de austra-
liensiska proven är grunderna och principerna för den bedömning som ska göras som är 
standardiserade och inte fallet som sådant. Det är upp till den ansvarige läraren att välja 
en yrkesrelaterad situation som uppfyller de grundläggande kraven och som stämmer 
överens med den egna kontexten. Graden av såväl synlighet som autenticitet blir där-
med hög.  

De prov som utvecklats för gymnasieskolans program med yrkesämnen15 har det gemen-
samt att de utgår från autentiska problem som hämtats från arbetslivet. Dessa problem 
är i provsituationen gestaltade på ett sådant sätt som en yrkesverksam skulle möta dem i 
verkliga livet. Den bedömning som sedan ska göras av de studerandes kunnande vilar 
också på synliggjorda grunder. Varför graden av autenticitet är något lägre hos dessa 
prov än hos de australiensiska yrkesproven ovan, beror på att prövningarna ofta görs 
inom en utbildningskontext – ofta med stöd av datorer som simuleringsverktyg. 

                                                
15 http://www.valideringsdelegationen.se/valideringsstod/utbildning/provbanken.htm 
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Som kontrast till dessa prov, som har det gemensamma att de kräver en synlighet kring 
vad som faktiskt bedöms och hur denna bedömning görs, har vi lagt in konventionell 
yrkespraktik som kan förekomma under en utbildning. Denna karakteriseras av att den 
har en hög grad av autenticitet – det handlar ju om att praktisera ett yrke utifrån någon 
sorts helhetsperspektiv. Det handlar om att få pröva de olika dimensioner som ett yrke 
inrymmer. Däremot är graden av synlighet i allmänhet väldigt låg. Vad som faktiskt 
bedöms eller när och hur bedömningarna faktiskt görs är något som kan variera från 
person till person eller från tillfälle till tillfälle. Ur mätsäkerhetssynpunkt är denna form 
av bedömning därför otillfredsställande, eftersom det finns en risk för att de betydelse-
fulla bedömningar som görs vilar på högst subjektiva grunder eller om det vill sig riktigt 
illa på godtycke.  

Den ovan gjorda analysen är förstås baserad på generaliseringar. Det föreligger en 
variation, som är svår att täcka in. Exempelvis har inte alla standardiserade fall samma 
höga grad av autenticitet. Det föreligger också skriftliga kunskapsprov av case-karaktär 
som har en högre grad av autenticitet. Vi tror likväl att det kan finnas en poäng i karak-
teristiken och i att inspireras av de provformer som lyckas förena en god struktur och 
synlighet med en hög grad av autenticitet och närhet till de yrkessituationer där 
kompetensen används.  

Arbetslivets bedömningar 
Vi har tidigare givit exempel på några olika bedömningsformer som används i samband 
med inträdet i eller under arbetslivet. Ofta görs en uppdelning mellan teoretiska och 
praktiska kunskapsprov, och utfallet i vår figur blir helt olika för de båda provformerna. 

Autenticitet

Hög

Låg

Synlighet Låg Hög

A

B

C

Praktiska prov – ex. gesällprov

Teoretiska yrkesprov

Bedömning av konventionell yrkespraktik

A

B

C  
Figur 10. Grad av autenticitet och synlighet i arbetslivets bedömningar 

De teoretiska proven är ofta konventionellt utformade och prövar huvudsakligen 
minneskunskaper. Graden av autenticitet blir i dessa prov mycket låg. Det inträffar inte 
ofta i arbetslivet att man behöver sätta sig ned och besvara kunskapsrelaterade frågor 
som är lösryckta ur sitt sammanhang. Även synligheten blir låg, eftersom provresultaten 
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sällan ger någon direkt vägledning beträffande vilken kompetens det faktiskt är som 
blivit föremål för bedömning.  

Där de praktiskt inriktade bedömningarna vilar på i tid och rum avgränsbara arbets-
uppgifter, är dessa vanligen av den karaktär som en yrkesverksam person med all säker-
het kommer att möta. Exempelvis bygger gesällproven vanligen på ett kärnproblem som 
är direkt hämtat från yrkesverksamheten. Uppgifterna har således en hög grad av auten-
ticitet. De bedömningar som görs är också ofta strukturerade så till vida att bedöm-
ningen fokuserar olika kvaliteter. Däremot är grunderna för de kvalitativa omdömen 
som avges vanligen inte kända. Det är härigenom upp till den enskilde bedömaren att 
avgöra vad som kännetecknar ett kvalitativt högre omdöme i förhållande till ett lägre. 
Synligheten blir därigenom inte lika hög.  

Den konventionella yrkespraktiken vilar som vi tidigare diskuterat på en hög grad av 
autenticitet, medan synligheten kring vad som bedöms och hur denna bedömning går till 
är avsevärt lägre. 
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9 Från bedömning av färdigheter  
till bedömning av kompetens 

Vi kan konstatera att i ett allt mer komplext samhälle spelar bedömning av kunskap och 
kompetens en viktig roll. I en föränderlig tillvaro och med en rörlig arbetskraft krävs 
både ett synliggörande av de kvalifikationer som olika arbeten kräver och av den kom-
petens som den enskilde har demonstrerat. För att åstadkomma dessa beskrivningar 
krävs bedömningar som vilar på synliggjorda grunder.  

Bedömningen syftar till att ge en så tydlig bild som möjligt av en persons kunnande. 
Den ger individen ett ”kvitto” på de insatser som gjorts, samtidigt som han eller hon får 
vägledning gällande vilka kvaliteter av kompetensen som kan behöva vidareutvecklas. 
Bedömningen kan också underlätta övergångar till eller inom arbetslivet. Den ger förut-
sättningar för att ställa realistiska krav på arbetstagaren och den ger underlag för fortsatt 
planering av kompetensutvecklande insatser. 

Samtidigt är bedömning en ständig följeslagare till undervisning. Bedömning, relevant 
tillämpad, kan ha en hög lärandepotential. Bedömningssystemet signalerar vad det är 
som är värt att lägga energi på. Men bedömningssystemet visar också hur vi ser på 
människan – som ett objekt eller som ett subjekt. Vi har i vår översikt givit uttryck för 
vikten av att man som individ involveras i bedömningen som subjekt. Därför är det av 
stor vikt att bedömningssystemet ger uttryck för detta synsätt, så att de bedömningar 
som görs påverkar den enskildes lärande, tilltro till sig själv och sina kunskaper på ett 
positivt sätt. 

Vi har försökt problematisera bedömningsfrågan genom att ta fram olika perspektiv – 
historiska, internationella och nationella. Vi har också diskuterat tillförlitlighetsaspekter 
av bedömning med olika syften. Det har blivit mer och mer komplicerat, ja nästan 
omöjligt att kunna förutse framtiden och den kompetens som behövs i det framtida 
arbetslivet. Vi ska utbilda för en morgondag, som vi inte vet särskilt mycket om. Det 
gäller snarare att utbilda för en handlingskompetens än för en bestämd arbetsmarknad. 
Detta ställer stora krav både på undervisningen och bedömningen. 

Historiskt sett 
Sett ur ett nationellt historiskt perspektiv, så skedde både utbildning och till viss del 
bedömning länge i en mäster-gesäll relation. Det var en för yrket relevant helhet som 
utbildning och bedömning utgjorde. Skråväsendet byggde på kravet att ingen, som inte 
godkänts som mästare av borgmästare och skräddarnas förmän genom avläggande av 
mästarprov, fick praktisera yrket. Kraven på yrkesskickligheten var stor. Samhälls-
utvecklingen ledde sedan till att fler och fler utbildades i form av massutbildning. 
Många skulle få tillgång till utbildning och de bedömningar som gjordes skulle vara 
objektiva och ”rättvisa”. Med detta följde att bedömningen gjordes utifrån preciserade 
mallar med vissa arbetsmoment/produkter givna. Ofta användes en poängskala vid 
bedömningen som resulterade i en totalsumma. Vanligen fokuserades vid bedömningen 
slutprodukten och inte processen fram till slutprodukten.  
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Sedan har ytterligare krav kommit att ställas på yrkesutbildningen. Den gymnasiala 
utbildningen ska både ge en grund för yrkesarbete men också ge allmän behörighet till 
högskolestudier. Utbildningarna ska förbereda för ett rörligt arbetsliv, där specialisering 
eller ”färdigutbildning” sker ute i arbetslivet. Kraven på att mer övergripande kompe-
tenser ska kunna bedömas har härigenom ökat. Ett svar på detta krav är portfolio-
formen. Denna kan inriktas på övergripande kompetenser och tillåta en viss variation i 
vad det är för konkret innehåll som involveras i bedömningen. Ett annat svar är mer 
komplexa problemorienterande prov av s.k. autentisk karaktär. Vi har bl.a. lyft fram de 
uppgifter som ingår i de yrkesrelaterade prov som finns för gymnasieskolans program 
med yrkesämnen och för validering i Skolverkets provbank. Dessa uppgifter försöker att 
fånga in både de krav som ett blivande yrke ställer men också de generella mål som 
finns formulerade för de olika programmen. Kortfattat kan beskrivningen av den histo-
riska utvecklingen beskrivas: Helhetsbedömning av yrkeskompetens – Standardiserad 
bedömning ofta utifrån preciserade mallar – Helhetsbedömning av nyckelkompetenser. 

Internationellt sett 
Internationellt finns idag en rörelse mot kompetensbaserad bedömning. I Nordamerika 
har den psykometriska traditionen med standardiserade flervalsprov fortfarande en stark 
ställning. I många andra länder pågår utvecklingen av mål- eller kriterierelaterade 
bedömningsinstrument av lite olika slag. Det brittiska systemet, med omsorgsfullt ut-
formade kompetensbeskrivningar för olika sektorer och där ansvaret ligger på den 
enskilde att samla bevis på att man svarar upp mot dessa beskrivningar, vinner allt mer 
gehör. Vi har också lyft fram det australiensiska systemet, som har motsvarande hörn-
stenar som det brittiska, men som ger större möjligheter för lärare att utforma och 
integrera dessa bedömningar i utbildningen. 

Att dessa system fortplantas har förstås sina orsaker. Det är system som är tydliga och 
lätta att kommunicera. Det är den enskilde som har bevisbördan och som därmed får 
anstränga sig för att visa sin kompetens. Det finns en pedagogisk poäng i att han eller 
hon därigenom också blir klar över vad som faktiskt står i kompetensbeskrivningarna. 
Systemen harmonierar väl med IKT-utvecklingen i samhället. Genom att all information 
finns tillgänglig via nätet, blir grunderna för alla bedömningar offentliga och åtkomliga 
för vem som helst. När systemet är utbyggt kan det öppna vägar för olika lärandebanor 
till likartade mål. Det ger förutsättningar för flexibilitet i utbildningssystemen.  

Dessa system innebär samtidigt att en omfattande byråkrati måste byggas upp. Det är 
stora högar med papper som genereras när ett stort antal människor ska kompetens-
prövas. De ställer också krav på de bedömare som finns utsedda. Dessa ska ju både ha 
möjligheter att arbeta sig igenom det omfattande materialet, via olika kanaler skaffa sig 
ytterligare information och slutligen också göra en rättvis och omdömesgill bedömning. 
Det är samtidigt tids- och kostnadskrävande system. Det går åt många arbetstimmar för 
att utveckla och förankra de kompetensskrivningar som bedömningarna bygger på. 
Skrivningarna måste vara accepterade av arbetslivets och utbildningssystemets olika 
parter. 

Samtidigt är det en utveckling som verkar nödvändig. Den rörlighet som karakteriserar 
dagens och högst sannolikt även framtidens samhälle ställer krav på flexibilitet. Vägen 
till ett arbete måste kunna se olika ut för skilda individer. Och i detta sammanhang blir 
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valideringsfrågan så väsentlig. Variationen i erfarenheter utgör också en tillgång i 
arbetet. Bedömningssystemen måste därför kunna fånga upp det kunnande som en 
individ utvecklat, oavsett var detta skett. 

Nationellt sett 
De yrkesrelaterade proven har haft ambitionen att stärka de övergripande målens roll i 
gymnasieskolan. Det finns flera skäl till detta. Det finns en stark politisk uppslutning 
kring att den grundläggande utbildningen ska inriktas mot bredare kompetensområden. 
Det är en förutsättning för att våra ungdomar ska kunna verka i ett samhälle som präglas 
av föränderlighet och av internationell samverkan. Följaktligen betonas detta också både 
i direktiven till Gymnasiekommittén 2000 och i det betänkande som kommittén lagt 
fram. 

Samarbetet mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas, och en förutsättning är att 
man är överens om vilka kompetensområden som man gemensamt vill utveckla. Skolan 
bidrar med de inledande stegen i en långsiktig utveckling, där det är angeläget att man 
från skola och arbetsliv drar åt samma håll. Lärande i arbete betonas såsom en viktig del 
i en kommande gymnasieutbildning och som ett sätt att stärka samarbetet mellan skola 
och arbetsliv. Vilka kvaliteter som ska utvecklas i detta lärande, hur utvecklingen av 
dessa kvaliteter kan stimuleras och hur dessa kvaliteter bedöms blir viktiga frågor att 
fördjupa framöver.  

Det finns även pedagogiska skäl för att stärka programmålens roll. För många elever har 
gymnasiereformen varit ett misslyckande. Den bild som framkommer i utvärderingarna 
talar om splittring, stress och frånvaron av meningsfulla sammanhang. Det behövs en 
utbildning som på olika sätt – både i undervisning och i bedömning – levandegör de 
kompetenser som lyfts fram i programmålen.  

De yrkesrelaterade proven som finns för gymnasieskolan och för validering är genom 
sin kompetensinriktning integrativa till sin karaktär. Integration förutsätter en fördjupad 
samverkan mellan olika ämnen och ämnesföreträdare. I en integrerad verksamhet fyller 
olika delar olika funktioner men mot gemensamma mål. De integrerade proven har hit-
tills varit utformade med tanke på gymnasieskolans karaktärsämnen, men utmaningen 
ligger i att utveckla integrationen. En uppdelning av ämnen i kärn- och karaktärsämnen 
framstår som förlegad med tanke på den internationella diskussion som förs om utbild-
ning. Om breda kompetensområden görs till den kärna som utbildningen ska utveckla, 
utvecklas dessa områden genom arbetet med olika ämnen. Att kunna hantera informa-
tion är något som utvecklas genom elevernas arbete med det som idag kallas karaktärs-
ämnen och kärnämnen. Vad som blir intressant är när elever ställs inför olika typer av 
problem som prövar deras kompetens i att hantera information. Elever på hotell- och 
restaurangprogrammet ska bl.a. komponera en meny för ett sällskap där det bl.a. ingår 
en person med judisk bakgrund. För att kunna göra detta måste de vara väl förtrogna 
även med den litteratur som behandlar den judiska traditionen.  

Sålunda bör integrerade prov vara något som utvecklas gemensamt av företrädare för 
programmens olika ämnen. Med kompetensbegreppet som utgångspunkt skapas en vik-
tig sammanhållande kraft av den diskussion som då förs mellan olika ämnesföreträdare 
om vad de olika kompetensområdena betyder i olika ämnessammanhang och hur dessa 
kan bedömas. 
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Framåt sett 
Vi har använt begreppen autenticitet och synlighet i vårt analyskapitel. Dessa begrepp 
tror vi kan fungera som ledstjärnor för den framtida utvecklingen. I begreppet auten-
ticitet ligger inte bara realism. Det är också ett begrepp som är nära sammanflätat med 
begrepp som mening och relevans. Marton & Booth (2000) lyfter fram relevans-
strukturer som en av två grundläggande principer vid lärandet. De lärande behöver 
kunna koppla innehållet till någonting som ger lärandet mening. Autenticitetens funk-
tion är att etablera denna meningsbrygga till det innehåll som behandlas – oavsett om 
det är i formaliserade eller i icke formaliserade sammanhang.  

Vi vill också starkt argumentera för ett bedömningssystem på synliga grunder. Det är en 
förutsättning för alla parter i en bedömningsprocess att grunderna för de bedömningar 
som görs är kända och synliggjorda. Grunderna får inte vara någon sorts ”hidden 
agenda”, som bara den ena parten (läraren) känner till, och som den andra parten 
(eleven) ska försöka klura ut under en utbildnings gång. Om båda parter är förtrogna 
med grunderna kan båda använda bedömningstillfällena för att lära sig mer om både sig 
själv och om det sammanhang i vilket man ingår.  

När sedan bedömningsproblematiken problematiseras, kommer man att komma in på 
olika frågor av typen: Vilket problem är bedömning lösning på? Vilket behov tillfreds-
ställer bedömning? Vilka är bedömningens syften? Vad ska bedömas? Bedömning inne-
bär alltid att ett urval måste göras. All kunskap och kompetens kan inte bedömas. Vilka 
intressegrupper bestämmer vad som ska bedömas och vilka kriterier för bedömning 
skapas? Hur kan man göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det 
viktigaste? Vilken kompetens ska bedömas, den formella, den faktiska eller kompetens i 
användning? Hur ska bedömningen gå till? Vilka bedömningsformer ska användas för 
att fånga in så mycket av kunskap och kompetens som möjligt? Vilka frågor är olika 
bedömningsformer svar på? Vem ska utföra bedömningen? Den som ska bli bedömd? 
Den som har undervisat den som ska bedömas eller en extern bedömare? När ska 
bedömningen ske, under utbildningens gång eller i slutet av utbildningen? Etc. 

Dessa frågor kan bilda underlag för både forskning och kompetensutveckling. Forsk-
ningen skulle inriktas mer mot empiriska studier, där den verklighet som bedömningen 
är en del av studeras. Men även mer grundläggande forskning utifrån många av de 
frågor som beskrivits ovan är av betydelse. Det är exempelvis nödvändigt att begrunda 
och granska de modeller som används och vad de står för och representerar. En annan 
central forskningsuppgift är att studera vad bedömningen gör med den som blir bedömd. 
Hur påverkas vi av att ständigt bli bedömda? Påverkas vi på olika sätt? 

I och med övergången från en relativ bedömning till en mål- och kunskapsrelaterad har 
bedömningsarbetet för lärarna ökat eftersom lärarna ska bedöma efter vissa kriterier och 
kunna på ett helt annat sätt än tidigare motivera sin bedömning. Vi har redan kunnat 
konstatera att lärare i det närmaste är svältfödda när det handlar om utbildning inom 
bedömningsområdet. Ska kompetensbegreppet och bedömning av kompetens kunna bli 
en sammanhållande kraft inom den gymnasiala utbildningen och en kraft som förenar 
skola och arbetsliv så krävs förstås utbildning. Den diskussion som idag förs i liten 
skala måste stimuleras och stödjas på olika sätt. Det behövs således en betydande 
kompetensutveckling, som kan utgå från de frågor som vi presenterat ovan. 
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