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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskapsprov överensstämmer med de 
övergripande styrdokumenten och vilken kunskapssyn testerna förmedlar. 
 
Mina två frågor som jag hade för avsikt att få besvarade var dessa. 
• Hur överensstämmer de kunskapsprov som genomförs i ett yrkesförberedande program 

med intentionerna i läroplan och programmål? 
• Vilken kunskapssyn förmedlar testerna?  
 
Jag har sammanlagt undersökt 16 olika prov i olika examinationsformer, som skriftliga prov, 
prov i projektform, praktiska prov och övriga prov.  
Jag har analyserat testerna utifrån begrepp ur läroplan och kunskapssyn. Dessa är: kreativitet, 
integrerat, kommunikativt arbetssätt, fakta/memorerande, samarbete, reflektion, autentiska 
svar, elevaktiva arbetssätt, utrustning, estetisk, etik, tillgång till läromedel, bedömning av 
process/produkt, bedömning utifrån vem som gör bedömningen. Jag har efter analysen funnit 
att alla begrepp förekommer någon gång, men ingen provform är heltäckande för samtliga 
begrepp. 
 
De skriftliga proven som mäter fakta och memorerande kan klart hänföras till behaviorismen 
och förmedlingspedagogiken. 
I de övriga proven finns inslag av socialkonstruktivistiskt lärande, progressiv pedagogik och 
en del av Piagets teorier om lärande. 
 
 
 
 
Nyckelord: Bedömningsformer, kunskapsprov, kunskapssyn, kunskapskontroll 
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Introduktion 

Bakgrund 
När jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning på en gymnasieskola tyckte jag att det 
förekom många skriftliga prov under de fem veckor jag var där. Eftersom dessa prov tog stor 
del av lärotiden funderade jag på vad proven verkligen tillförde eleven i sin fortsatta 
verksamhet.  
Eleverna kom dåligt förberedda, en del kom inte ihåg att de hade prov och hade därför inte 
förberett sig, så många gick utan att göra provet. Nästa vecka fick de som inte gjort provet 
och de som inte klarat provet göra om detta. Första gången var hela lektionstiden på 120 
minuter avsatt för detta och de som gjorde provet nästa gång fick använda lika mycket tid. De 
som inte klarade provet första gången fick betydligt minskad tid för ämnet som de hade valt. 
Frågan för mig blev om den tid som avsattes för dessa prov var väl använd tid och vad det gav 
eleven? 
Jag var också på en annan gymnasieskola. Eftersom jag då hade blivit intresserad av hur tester 
ser ut och hur de genomförs fortsatte jag med att samla olika tester och delta i redovisningar, 
främst för att lära mig mer om detta. 
 
Historiskt hade man redan på 200-talet i Kina formella examinationer främst som ett urval till 
tjänster inom militärväsendet och statsförvaltningen. På 1100-talet i Europa vid universiteten i 
Paris och Bologna genomfördes examinationer som bestod av muntliga förhör med inlärda 
svar. Vid den här tiden fanns även hantverkarskråets gesällprov (Madaus & O’Dwyer, enligt 
Korp, 2003). Officiella skriftliga prov blev vanligare som en urvalsprocess till anställning. 
Efter industrialismens intåg blev proven mer kvantitativa och inriktade sig mer mot 
kvalifikation. Många hantverksyrken försvann och därmed ersattes skråväsendets infostran i 
yrket mot mer formell utbildning, en legitimation, som resulterade i en yrkesexamen (Korp, 
2003). 
  
Ska man se på skolans uppdrag, att förmedla kunskap har det förändrats beroende på det 
samhälle vi lever i idag. Lättillgänglig populärvetenskap via TV, reklam, reportage, tidningar, 
radio, pop upp i datorn, nättidningar med flera sätt, som delvis utger sig för att vara neutrala 
och vetenskapligt belagda, överöses vi med varje dag. Ett utbud av information, varor och 
tjänster som erbjuds oss vare sig vi vill eller inte. En utveckling från industrisamhälle till ett 
kunskaps, informationssamhälle eller postmodernt samhälle, medför att andra kompetenser 
erfordras, för att fungera där. Det är inget unikt för Sverige utan tendenserna finns inom hela 
OECD-området. Skolan har inte förändrats i samma takt som samhället. Kunskapen har varit 
liktydig med information och undervisningsinnehåll var undervisningsmål. Det som man lärt 
sig i skolan var objektivt och sant (Wretman, 2005). 
 
I det snabba samhälle vi lever med ett överflöd av information och fakta, som dessutom 
snabbt förändras blir inte faktakunskaperna så väsentliga, eftersom de redan kan vara 
omoderna eller överbevisade av andra fakta. Därför är kanske inte det viktigaste att lära in 
fakta, varken ur samhällssynpunkt, skolans synpunkt eller för att individerna ska bli 
”ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” 
(Lpf 94 s.94).  
Ska skolan förbereda för samhället, bör utbildningen i skolan anpassas därefter och efterfråga 
kompetenser som gör att eleverna kan leva, verka, vara med och utveckla det snabbt 
förändrade samhälle vi lever i. Skolans prov och tester är i det fallet väsentliga och de ska 
dessutom ge underlag för bedömning, som fungerar vid urval till högre studier och i vissa fall 
vid ansökan till ett arbete. Det som frågas efter på proven är det som eleverna lär sig. Därför 
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är det viktigt hur proven är utformade för att ge eleverna ”rätt” kompetens för att kunna verka 
i samhället. Skolan ska även ge underlag för ett livslångt lärande.  
 
Den kunskapssyn som förmedlas i skolan, blir även den kunskapssyn som eleverna får med 
sig ut i samhället. Det är bra om de kunskaper som är väsentliga för samhället också är det för 
eleven och skolan. Den syn på kunskaper som återfinns i läroplaner och skolans uppdrag att 
förmedla är de ”beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver”(Lpf 94 s.94). Inte minst ur den synpunkten att skolan är en del av 
samhället och inte ska ses som en skild del från samhället i övrigt, som det lätt kan bli om det 
man lär sig, endast lärs för skolan och stunden och inte för livet.  
 

Styrande dokument 

Läroplan 
Enligt 1992 års läroplanskommitté görs åtskillnad på fyra former av kunskap: fakta, 
färdigheter, förståelse och förtrogenhet. Utbildningen får inte ensidigt betona någon av 
kunskapsformerna. 
 
Skolan ska ge en beständig kunskap, grund för livslångt lärande, träning i att kritiskt granska, 
inse konsekvenser av olika handlande, orientera sig i en komplex värld med stort 
informationsflöde, utveckla sin förmåga, ta initiativ och ansvar, arbeta och lösa problem, 
självständigt och i grupp (Lpf 94). 
 
I mål att uppnå anges att ”kunna uttrycka sig i tal och skrift…, kunna söka sig till 

litteratur…kunna använda engelska…kunna formulera och analysera …, har förmåga att 

kritiskt granska och bedöma…kunna diskutera.. ., kunna observera och analysera…” (Lpf 94 
s. 98). 
I mål att sträva mot anges kunskapsmålen. 

 Eleverna ska tillägna sig goda kunskaper i sitt studieprogram för att  
• kunna använda sina kunskaper som redskap för att kunna formulera…, reflektera…, kritiskt 

granska…, lösa praktiska problem…,  
• tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas 
• utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande 
• utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (Lpf 94 s. 97 ). 

 

Programmål för Hotell- och restaurangprogrammet (SKOLFS 2006:12) 
Följande är ett utdrag ifrån Hotell och restaurangprogrammets programmål: 

Eleven behöver för att uppnå ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet ett helhetstänkande 
och att sammanhang utvecklas i utbildningen mellan kunskaper och kompetenser.  
Lära sig arbeta serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, ekonomiskt, ansvarsfullt på ett yrkesmässigt sätt. Ha 
grundläggande kunskaper inom närings och hälsomedveten mat, kreativ matlagning, lagstiftning, 
nationella och internationella överenskommelser. 
 
Eleverna ska utveckla kompetenser för att ta initiativ, lösa problem, se konsekvenser av 
handlingsalternativ, formulera, argumentera för och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra och 
bearbeta information, planera, genomföra och följa upp arbetsuppgifter, både självständigt och 
tillsammans med andra. Förmåga till överblick och att se sammanhang, liksom medvetenhet om 
konsekvenser av olika problemlösningar. Eleven skall använda aktuell och relevant teknik, ifrågasätta 
invanda rutiner samt föreslå förbättringar.  
Eleven skall utveckla sin kompetens att formulera och kommunicera idéer och information samt att 
möta människor i olika sammanhang. Att kunna formulera etiska ställningstaganden. Eleven skall också 
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ges förutsättningar att utveckla initiativtagande, kreativt tänkande och agerande i ett 
entreprenörskapsperspektiv. 
Programmet skall behandla förhållandet mellan ekonomi och kvalitet och i samband därmed beakta 
etiska frågor. Vid val av livsmedel, inredningsmaterial, metoder och medel för rengöring samt vid 
avfallshantering skall miljöfaktorer lyftas fram och värderas.  
Att kritiskt värdera källor och faktauppgifter skall vara en del av utbildningens innehåll i alla ämnen. 
Kunskap om hotell- och restaurangtraditioner från olika tider, i skilda kulturer bidrar också till att 
förstärka det historiska perspektivet (http://www.skolverket.se/sb/d/697 Hotell och 
restaurangprogrammets mål). 

 
Läroplanen och programmålen är övergripande styrdokument som ska återfinnas ute hos 
eleverna. Hur intentionerna i dessa styrdokument och vilken kunskapssyn som förmedlas till 
våra elever genom de tester som genomförs har jag för avsikt att undersöka. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskapsprov inom gymnasieskolans hotell- och 
restaurangprogram överensstämmer med de övergripande styrdokumenten samt vilken 
kunskapssyn proven förmedlar. 
 

Frågeställningar 

• Hur överensstämmer de kunskapsprov som genomförs i ett yrkesförberedande program 
med intentionerna i läroplan och programmål? 

• Vilken kunskapssyn förmedlar testerna?  
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Litteraturgenomgång 

Lärande via kunskapsinhämtning 
Den kunskapssyn som anger att det gäller att ta in kunskap i större eller mindre mängd att det 
finns en särskild ordning på kunskap, att steg för steg lära sig vissa fakta, att se sammanhang 
och kunna tillämpa sin kunskap. På detta bygger behaviorismens teorier om kunskap. 
 
Behaviorismen är en skolbildning inom psykologin som lanserades av John B. Watson i 
början av 1900-talet. Enligt denna var medvetandet omöjligt att utforska, utan studier skulle 
inriktas mot ett objektivt studerande av beteenden. Man studerade hur en yttre påverkan gav 
respons, så kallad betingad reflex. Skinner har sedan utvecklat detta och har inom amerikansk 
psykologi använt resultat inom programmerad inlärning och beteendeterapi 
(Nationalencyklopedin). 
 
Behaviorismen är den syn på lärande som motsvarar en empirisk idétradition (erfarenhet via 
fysiskt iakttagande). Det gjordes försök på djur, hur de lärde sig att ändra sitt beteende med 
hjälp av belöningar. Detta såg man som ett sätt att lära sig genom att man konstruerade 
läromedel som byggde på systematisk och omedelbar förstärkning. Förstärkning sågs som en 
viktig komponent för att ändra beteenden. Kunskap fanns utanför individen och inhämtas av 
individen för att byggas på efter hand, så individens ansvar blir att se till att det fastnar.  
Särskilt inom yrkesutbildning fick den här undervisningsteknologin stor genomslagskraft, där 
man byggde upp kunskapsnivån med elementära kunskapsbitar till mer komplexa beteenden. 
Inlärning definierades som förändring av yttre och observerbart beteende. Det fanns inte 
utrymme för tänkande och reflektion. Betingningen kom att uppfattas som nyckel till 
mänskligt lärande och förståelse av att vi förändras som ett resultat av våra erfarenheter 
(Säljö, 2000).  
 
Det finns många mänskliga förmågor som inte går att förklara med Skinners syn på lärande. 
Det är bland annat vårt sätt att kommunicera och använda språket. Människorna kan inte 
utveckla sitt språk och sätt att kommunicera med de erfarenheter de gör. Det går heller inte att 
förstå och förklara avancerade mänskliga förmågor som har med tänkandet och intellektet att 
göra med förstärkningar och betingade reflexer (Säljö, 2000). 
Den här synen på kunskap kallar en del för produktsyn vilket är förknippad med en 
kvantitativ kunskapssyn, det vill säga kunskaperna ses som produkter vilka staplas ovanpå 
varandra.  
 
Kunskapen kallas även atomistisk, en mängd fakta man samlar uppå varandra (Hedin, 1997).  
Kunna återge eller reproducera fakta och siffror är inte kunskap, i bästa fall är det första 
steget. Informationen blir inte kunskap förrän han/hon integrerat detta i befintlig 
kunskapsstruktur (Dysthe, 1996). 
 
Även Blooms taxonomi med en stegrande syn på kunskap bygger på att de grundläggande 
nivåerna är inhämtning av fakta och memorerande för att så småningom kunna använda 
kunskaperna i mer komplexa och sammansatta sammanhang till analys och syntes (Egidius, 
1992) 
 
I läroplanen anges som skolans uppdrag att förmedla kunskap och skapa förutsättningar. 
Skolan har enligt Marton (2004) givits en kunskapsreproducerande roll. Det är det kollektiva 
kunskapsarvet som sprids till alla, vilket inte är lika med en ensidig utlärning. Pedagogiken 
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behöver inte vara att läraren förmedlar kunskapen, som vid en föreläsning utan att det ensidigt 
sker på kunskapsarvets villkor, vilket är att hänföra till förmedlingspedagogiken. 

Lärande via tankeprocesser 

Kognitivism 
Kognitivismen bygger, i förhållande till behaviorismen, helt på att studera och förstå 
människors kognitiva utrustning och mentala processer. Tänkandets centrum är en process 
som kan studeras helt skilt från kroppen. Kognitivismen är influerad av datateknologin och 
ser människan som en informationsbehandlande varelse. Elevers lärande ses som inhämtande, 
behandlande av information som lagrar och söker information i minnet. Kognitivismen var/är 
teoretisk och utvecklade aldrig någon övertygande ställning om lärande och utveckling, 
däremot så resulterade den i fortsatt forskning inom problemlösning, beslutsfattande, 
perception och minnespsykologi. Människors kognitiva förmåga var densamma oavsett 
sociala eller kulturella skillnader. Kognitivismen har fått inflytande på konstruktivismen, en 
betoning på att lärande konstrueras aktivt av människan för att skapa förståelse för omvärlden 
(Säljö, 2000). 

Elevcentrerad pedagogik 
Piaget intresserade sig inte för undervisning utan han var intresserad av hur kunskap bildades. 
Han studerade barn. De skulle upptäcka saker på egen hand och inte via någon lärares 
föreläsning. Barn skulle tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand. Man skulle förstå 
inte bara läsa innantill. Vuxeninblandning i barns aktiviteter ansågs störande. Barnet skulle 
styra sin egen utveckling. Både Piagets och den kognitivistiska synen på kunskap företräder 
en konstruktivistisk syn på människans tänkande och lärande. Piagets syn på lärande har fått 
stort inflytande på vårt utbildningssystem och vår syn på lärande. I den demokratiska 
grundsynen ingår att elever ska vara självstyrande, kunna formulera egna frågor.  Mer 
elevaktiva arbetssätt såsom grupparbeten och självstyrande blev en utveckling från lärarens 
förmedlande pedagogik. Barnen skulle helst göra erfarenheter på egen hand och därmed lära 
sig och utvecklas. Det gjordes inga skillnader mellan olika sociala eller kulturella bakgrunder, 
utan alla elever kunde utvecklas efter sina egna förutsättningar. Detta innebar att oavsett 
uppväxtmiljö hade alla elever samma förutsättningar i sann demokratisk anda. Var det så att 
inte eleverna kunde tillgodogöra sig sin undervisning förklarades det med att de inte uppnått 
den mognadsgraden ännu och människan enligt Piaget var färdigutvecklad i 15-20- årsåldern 
(Säljö, 2000).  
 
Denna elevcentrerade syn på kunskap finns även inom den progressiva pedagogiken. Enligt 
den vedertagna synen på progressiv pedagogik är den en samhällsreformistisk rörelse som 
kräver individualiserad undervisning utgående från elevernas erfarenheter. Det som dominerar 
enligt den progressiva pedagogiken är individens behov, modern utvecklingspsykologi, 
demokratiska ideal och nyttoaspekter. För att den progressiva pedagogiken ska fungera måste 
målen med undervisningen, till exempel var att eleven ska fostras till ”självständigt, kritiskt 

tänkande eller till samarbetsförmåga” (enligt Bernstein, citerad i Broady, 2004 s. 41). Varken 
lärarrollen eller kunskaperna är givna eftersom de utgår från elevernas erfarenheter. Frågan är 
också vad eleverna ska lära sig och hur ska det bedömas.  Progressiv pedagogik kännetecknas 
av en gränsupplösning, en strävan att luckra upp gränser mellan skolämnen, mellan 
vetenskapliga discipliner, mellan teori och praktik, skolkunskaper och vardagserfarenheter, 
skola och arbetsliv med mera. Exempel som man kan hänföra till denna pedagogik är 
projektformen som arbetsform (Broady, 2004). 
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Marton (2004) ser vissa risker med aktivitetspedagogik eller progressiv pedagogik. Det är att 
eleverna själva ska söka sig till kunskap, som kan bli en informationssökning som leder till 
kunskapsreproduktion. Läraren hjälper den elev som vill in i tidigare kunskapsarv, med risk 
för att en del, de som är motiverade och vill lära sig mycket gör det, och de andra inget. 
Eleverna får ett sätt att själva tillägna sig kunskapsarvet dock inte producerande av ny 
kunskap.  

Lärande i ett socialt sammanhang 
Det sociokulturella synsättet på kunskap är att kunskapen färgas av den omgivande miljön. 
Kunskaper är inte något färdigförpackat, förmedlat paket som reproduceras och skapats av 
andra. Kunskaper är något man använder och med vars hjälp man löser problem och hanterar 
kommunikation. I ett sociokulturellt perspektiv finns inga bestämda svar som den rätta 
lösningen, utan lösningen kan vara olika på grund av olika personers sätt att lösa uppgiften. I 
ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en process och inte som en produkt. I motsats 
till Piaget som ansåg att människan var färdigutvecklad vid en viss ålder, så är lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv en process som pågår hela livet. Människan skapar ny kunskap som 
förs vidare med kommunikationens hjälp.  
Kunskapen konstrueras i ett socialt sammanhang. Tankar, föreställningar, möjligheter formas 
efter den omvärld man vistas i. Storstadsmänniskan och landsbygdsbon har två helt skilda 
omvärldar vilket gör att deras kunskap och behov av kunskap är olika.  Kunskap blir därför 
olika beroende på i vilken miljö som människor bor och verkar. Detta är också en annan syn 
än Piaget har där han ser skapande av kunskap i ett individualistiskt perspektiv, utan sitt 
sociala sammanhang (Säljö, 2000). 
 
Tidigare generationers kunskaper ska samspela och ge utrymme för individens egen 
kunskapsproduktion. Då används kunskapsarvet som ett redskap för eleven och elevens eget 
kunskapande arbete. Det är inte reproduktion och tillägnande av kunskapsarvet som är det 
väsentliga. Istället blir det viktigare att utveckla vissa förmågor i kunnandet, såsom förmågan 
att lära, hantera information, tänka, lösa problem, förstå samband, samarbeta, vara kreativ, 
kunna uttrycka sig i tal och skrift. Sådana förmågor utvecklas bäst genom att uppmärksamma, 
diskutera, analysera och öva hur man lär, utrycker sig, löser problem inom olika 
kunskapsområden (Marton, 2004). 
 
För att individen själv ska skapa och producera kunskap bör det finnas en grund för vilken du 
kan producera egen kunskap. Vygotskij tyckte det var intressant att se vilken kompetens 
barnet hade, men även inom vilken potential barn kunde utvecklas. Genom umgänge och 
ledning av andra i ett socialt och kommunikativt samspel utvecklas och lär sig elever. Det är 
väsentligt att finna eleven där eleven är i sin kunskapsnivå. Utgår man inte från den 
kompetens som den lärande redan har och är inom dennes utvecklingszon blir det inget 
lärande (Säljö, 2000).  
 
Egidius (1992) tar upp ett fenomenologiskt synsätt på kunskap där vi lär oss vårt vetande om 
omvärlden med hjälp av vårt bakgrundsvetande. Lärare och läroböcker är inte den sanna 
objektiva kunskapen och det blir inte kunskap förrän den bearbetats i verkligheten, 
konfronterats med elevernas och andras erfarenheter och synsätt, och dessutom kritiskt 
granskats. Inlärning bör därför ske i nära kontakt med den verklighet eleverna ska försöka att 
förstå. 
 
Kunskap måste vi tillägna oss själva med våra erfarenheter och måste sättas i sitt 
sammanhang. Kunskapen förutsätter ett slags rörlighet som kan stegras till kreativitet. I alla 
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utbildningar är rotkunskaper väsentliga, inte de snabbt föränderliga detaljerna. Varje 
utbildning bör lägga vikten vid sådant som kan ge orientering även i en framtid där så många 
fakta ständigt ändras (Liedman, 2001).  
 
Fantasin betraktas ibland som ett hot mot kunskapen men är i själva verket dess förutsättning 
och bundsförvant. Att tillskriva fantasin en roll i kunskapsprocessen är detsamma som att se 
kunskapen som resultat av en aktivitet och inte enbart ett passivt registrerande. Eleven är själv 
med genom sin lärprocess och skapar kunskap. Vetandet är däremot resultatet av 
läroprocessen och det kan mätas och jämföras med annat vetande (Liedman, 2001). 
 
Existentialismen är nära besläktad med fenomenologin, men där är det inte särskilt viktigt att 
lära sig sådant man hållit på med tidigare utan nyskapande och nya initiativ är det viktiga. En 
utveckling av sin kreativa förmåga för att få igång ett nytänkande (Egidius, 1992). 

Accelererat lärande 
Accelererat lärande är en samlande term från olika teorier, metoder och sätt att lära. Man har 
försökt att skapa förutsättningar för ett optimalt lärande, genom att se hur hjärnan fungerar 
och vad som gör oss motiverade för lärande. Metoden är utarbetad av Alistair Smith vid hans 
institut Alite i England. Metoden utgår från ”hur” och ”varför” vi lär oss istället för ”vad” vi 
lär oss. Metoden bygger på att individen har kunskap om sitt eget sätt att tänka och lära och 
kan med hjälp av detta ta kontroll över sitt lärande, en metakognitiv förmåga. Eleverna 
behöver då ha verktyg för att bedöma sitt lärande och ges tillfälle för träning och reflektion 
över sitt lärande. Eleverna lär hur de lär sig.  
 
Steg ett är en återkoppling, vilket kan jämföras med Vygotskijs utvecklingszon. Då börjar 
man från något redan känt eller tidigare inlärt och utvecklar vidare kunskap därifrån. Genom 
tydliga mål ska man skapa ett personligt intresse för eleverna att lära sig det lektionen 
omfattar. 
Steg två är aktivitetsfasen. Under denna fas arbetar eleverna med att förstå problemet eller 
ämnet samt ges olika verktyg. Varierande metoder för detta används i en trygg miljö. 
Steg tre är en demonstrationsfas, då eleverna får visa upp vad de lärt sig och läraren får 
möjlighet att rätta och förtydliga om det behövs. 
Steg fyra är att konsolidera och befästa lärandet. Reflektera över vad man gjort, hur det lärdes 
in och sätta i förhållande till tidigare kunskap (Freccero, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Schematisk bild över metoden: Bilden hämtad från www.alite.co.uk via Freccero 

(2005). 

Återkoppling 

Aktivitet för 
lärande 

Konsolidera 
befästa 

Demonstrationsfas 
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Lärande genom att göra 
Skapande av tyst kunskap även kallad förtrogenhetskunskap skedde förr inom skråväsendet 
där man lärdes in i yrket. Man lärde sig själva hantverkskunnandet genom att göra efter 
mästaren och de som var kunnigare. Lärlingar lärdes in ett socialt mönster genom att normer, 
värderingar och osynliga regler överfördes, ibland på ett litet hårdhänt sätt. Eleverna arbetade 
sig upp från lärling, till gesäll och så småningom mästare. Det fanns inget större utrymme för 
utveckling och kreativitet, för allt som även lärlingen gjorde var en del av produktionen och 
betingade ett ekonomiskt värde. Kunskapen/konsten fanns i handlandet och de bedömningar 
som gjordes var om eleven kunde använda de rätta handgreppen och se vad som skulle göras. 
 
Att försöka, misslyckas och vara kreativa som är viktiga komponenter för lärande kom i och 
med att yrkesutbildningar institutionaliserades. Möjlighet att experimentera blev då tillåtet. 
Samtidigt delades lärandet sönder i mindre delar, såsom vid metodmatlagning, där man lagade 
till exempel såser med olika redningar, för att se skillnad mellan dessa och sedan slängde bort 
dem (Säljö, 2000). 
 
Praktiskt lärande baseras på att pröva och bygga på erfarenheter. Detta skaffar man sig genom 
att praktiskt handla och att vistas i arbetsmiljön med den arbetsgemenskap och yrkespraxis 
som förmedlas där. Ett kontextuellt lärande kan ha sina begränsningar på grund av sin 
bundenhet till specifika situationer, vilket kan ge ett begränsat lärande. Svårigheter är att få in 
teorierna i den praktiska verksamheten (Höghielm, 2001). 
Teori och praxis har det gemensamt att värdet ligger i själva aktiviteten, medan värdet med 
tillverkning ligger i produkten. Den praktiska verksamheten har sin början i 
sinnesförnimmelsen. Genom de minnen vi lägger till varandra bildas erfarenhet.  
Tyst kunskap är med den indelningen således både färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Människor som har förtrogenhetskunskap är inte alltid införstådda med 
teorierna. De kan baka bullar och vet att bullen jäser upp, men inte varför. Om man istället 
utgår från förtrogenhetskunskapen, det som är tidigare känt för dem blir resultatet ett annat. 
Det sägbara (teorin) och det osägbara behöver inte utesluta varandra. All kunskap har en tyst 
dimension och omvänt ingen kunskap är helt tyst (Gustavsson, 2002). 

Lärande ur läroplansperspektivet 
Vad är en läroplan? Enligt Nyström (2004) är det läroplanen som anger både övergripande 
mål, värdegrunden och specifika mål i form av kursplaner. Läroplanen utgör ”samhällets krav 

på fostran och utbildning” (Lundgren, enligt Nyström, 2004 s. 17) och är ett styrdokument 
som reglerar skolans pedagogiska verksamhet. Den svenska läroplanen ses främst som 
politiskt normerande dokument. Mål och riktlinjer sätts in i ett samhällssammanhang och 
sociala aspekter är mer framträdande än pedagogiska och didaktiska (Sivesand, Bachman& 
Afsar enligt Nyström, 2004). 
 
Skolan har getts en kunskapsreproducerande roll, med en förväntan att de kunskaper man får 
där ska kunna användas i alla möjliga sammanhang. Skolans uppdrag är egentligen att 
förbereda för ett samhällsliv, vardagsliv och för fortsatta studier (Marton, 2004).  
 
Skolans tidigare kunskapsuppdrag var att veta att (fakta) och hur (färdigheter) men att det 
efterhand utvidgats till att omfatta utveckling av, att veta varför (förståelse) och 
(förtrogenhet).  

• Faktakunskap som information, regler och konventioner utan åtskillnad mellan djupet 
eller förståelsen i kunskapen 



 - 9 - 

• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå och 
uppfatta meningen eller innebörden 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra detta 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap, en tyst kunskap som är förenad till 

sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i bedömningar (Gustavsson, 2002). 
 
Den kunskapssyn som läroplanerna anger kan man uppfatta som det nya sättet att se på 
kunskap, en relation mellan människan och världen. Skillnaden mellan någon som gått i 
skolan och en som inte har det, är att kunna resonera hypotetiskt på ett sätt som är främmande 
för en person som inte gjort det (Marton, 2004). Värderingar och attityder är även en del av 
kunskapen. Kunskapen måste dessutom förankras i elevens livsvärld och det slutliga målet 
måste vara att förstå sig själv och sin omvärld samt att kunna göra bedömningar som individ 
och medlem av olika sociala grupper (Dysthe, 1996). 
 
Läroplaner, kursplaner och betygskriterier utgår från kognitiva, metakognitiva och 
sociokulturella teorier för elevens lärande. Gymnasieskolans kunskapsbegrepp utgår från att 
eleven själv konstruerar sin kunskap, reflekterar över sin egen kunskap och sitt eget sätt att 
tänka och lära sig. Meningen är att eleven själv ska lära sig om hur han/hon lär sig för att 
kunna lära sig själv att lära. Undervisningsinnehållet är inte längre detsamma som 
undervisningsmålet utan ett medel för att nå kunskapsmålet som är elevens förmåga att arbeta 
och lösa problem. Läroplanerna har gått mot en mer fokusering på djup-strukturell kunskap, 
kognitiva färdigheter, reflektion, metakognition, etik och social kompetens. Detta gör att de 
traditionella mätmetoderna som mäter kvantitativ kunskap inte längre är användbara. 
Kvalitativ kunskap går inte att mäta men att bedöma (Wretman, 2005).   

Varför prov och tester 
Definition av prov: Prov är sådana uppgifter, skriftliga som praktiska som ges till elever med avsikten 
att skapa information om deras kunskaper. Informationen kan vara avsedd för olika mottagare förutom 
för eleven själv, exempelvis lärare och föräldrar (Korp, 2003 s. 93). 

 
Syftet med proven är att det vidgats från kunskapsbedömning inför sortering till arbete och 
vidare studier till att vara ett stöd i elevers lärande och underlag för en utveckling av 
undervisningen i klassrummet. Korp (2003) menar att det gjorts en politisk satsning för att få 
fler att stanna i utbildningssystemet. Detta ska få dem att engagera sig i ett livslångt lärande 
och då är det viktigare att lära de studerande att lära som mål än att lära in ämneskunskaper.  
 
Vad proven och testerna mäter är det som eleverna lär sig. Eleverna bygger upp sin 
kunskapssyn beroende på vad som efterfrågas i ämnets prov. Eftersom många prov 
konstrueras av lärare så är det lärarens kunskapssyn som påverkar elevernas syn på kunskap. 
 
Några väsentliga syften med proven är att de hjälper eleven i sin kunskapsutveckling. Ställs 
det krav på processkunskaper som att kunna lösa problem, samarbeta kommunicera, handla 
praktiskt måste också undervisningen vara utformad på samma sätt, så det ger eleverna 
möjlighet att utveckla dessa kompetenser.  
 
Proven signalerar också för omvärlden vad som är viktig kunskap och vilka normer och 
värderingar som utbildningen vilar på. Det finns mål på olika nivåer, övergripande mål 
uttrycks i läroplan och programmål, ämnesrelaterade mål i kursplaner. Underliggande nivåer 
ska återspegla de övergripande målen. De övergripande målen har en orientering mot mer 
generella kompetenser.  



 - 10 - 

 
Processmål avser de arbetssätt och arbetsformer som tillämpas. Är målet ett undersökande 
och problemorienterat arbetssätt ska eleverna lära sig använda ett sådant arbetssätt. Människor 
vill känna eget ansvar och arbeta utan detaljstyrning. ”Att arbetet bedrivs på ett visst sätt är 

därför inte enbart ett medel att förvärva kunskap utan också ett väsentligt mål.” (enligt 
Egidius, 1992 s.33, i prop.1978/79:180, Lgr 80) Med processmål kan även menas, en 
förberedelse för förändringar. Yrken kommer inte att se likadana ut, en del försvinner och 
ersätts med nya, det händer oförutsedda saker i arbetet, tillagningsmetoder, förvaring, nya 
influenser, nya rön inom området, ny lagstiftning. Även detta ska utbildningen förbereda för 
(Egidius, 1992). 
 
Eleven bör vara aktiv i examinationsprocessen likväl som i lärprocessen. Det finns många 
undervisningsmetoder, allt för att anpassa till varje individ och därför bör det finnas lika 
många examinationsformer för att passa till varje individ. Undervisningsformer och 
examinationsformer ska samverka och bidra till elevens långsiktiga kunskap (Hansson, 2003). 
 
Prov eller tester genomförs huvudsakligen för: 
 
• att se vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på i syfte att anpassa undervisningen  och 

metoderna efter detta. 
• att läraren får en respons på att det han/hon hade för avsikt att lära ut, verkligen 

uppfattades av eleverna. 
• att ha som underlag för bedömning, betygssättning och bedöma undervisningens 

effektivitet. 
• att ha som hjälp för läraren att upprätthålla disciplinen (Måhl, 1991). 
• att ha som hjälp för eleverna att själva kunna bedöma sitt sätt att lära, metakognition 
(Frecco, 2005). 
Prov och tester kan rätt använda vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel.  

Hur utformas prov 
Bedömningsformer enligt Egidius (1992) är förhör, essäfrågor, uppsatser och rapporter, prov 
med styrda bundna svar, bedömning av elevarbeten både under tillblivelse och när de är 
slutförda. 

Uppsatser, rapporter, elevarbeten är lämpliga när inlärningen är processorienterad det vill säga 
vägen till produkten.  

Är det resultatet av processen, fakta, vetskapen som ska mätas, passar frågor med bundna 
svar. Essäfrågorna kan utformas så att ett givet svar är rätt, vilket då också mäter fakta. 
Essäfrågor kan även utformas för att mäta förtrogenhetskunskap/kvalitativ 
kunskap/processkunskap. Autentiska frågor eller så kallade öppna frågor, innebär att inte 
heller läraren har svaret på frågan. Detta gör att situationen blir autentisk (Dysthe, 1996). 
 
Den lättaste formen att mäta kunskap är den faktabaserade kunskapen. Man mäter 
produkten/vetandet/kvantiteten som är resultatet av lärprocessen.  
Detta är enligt Korp (2003 s. 94) ”arketypen för prov” en del andra kallar det ”traditionella 

prov”. Den vanligaste formen för åtminstone teoriämnena, är att frågorna ges på ett papper, 
frågorna ska besvaras individuellt, på viss tid, under övervakning och utan hjälpmedel. 
Proven kan ha fasta svarsalternativ, enkla frågor som ska besvaras med enstaka ord,  
pricklistor, skenöppna frågor där eleverna själva formulerar sina svar. Frågorna kan alltid 
besvaras med rätt eller fel och är av reproducerande karaktär. Dessa prov är till för att se om 
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eleven har viss förutbestämd kunskap Examinationen utförs av den studerande och bedöms av 
läraren. Prov som utförs på det här sättet kan med dessa kännetecken beskrivas som 
behavioristiska (Torrance&Pryor, enligt Roos, 2005). 
 
Lindstedt (2005) har utvärderat skriftliga prov, som lärarna själva bedömt som sina bästa. 
Hon har tittat på hur olika kunskapsformer framträder i skriftliga prov och kommit fram till 
att proven genomförs på traditionellt sätt och bygger på kunskapens byggstenar, vetskap. 
Modig (2005) har analyserat skriftliga prov i religionskunskap och kommit fram till att 
frågorna till stor del består av redogörande frågor och till liten del av analyserande frågor och 
att kunskapsproven inte mäter det kursplanerna understryker som viktiga förmågor. 
 
Frågorna anpassas efter boken och lärarens lektioner. Provet mäter ytinriktad kunskap, vad 
eleven lärt in för stunden och memorerat till provet. Proven blir lätta att rätta, bedömningen är 
enkel och vem som helst kan rätta proven. Utgör proven underlag för betygssättning så 
garanteras elevernas rättsäkerhet.  
 
Det behövs andra bedömningsformer och kriterier för bedömning för att bedöma kvalitativ 
kunskap. Ur det sociokulturella perspektivet är det, enligt Vygotskijs resonemang om 
proximala utvecklingszonen, rimligare att läraren hjälper eleven för att han/hon ska prestera 
så bra som möjligt, än att läraren undanhåller hjälp för att eleven ska prestera sitt mest typiska 
(Gipps, enligt Korp, 2003). 
 
Den proximala utvecklingszonen sätter elevens förståelse i fokus och utgår från vad eleven 
egentligen kan och vet. Examinationen utförs av läraren och den studerande tillsammans. 
Karakteriseras av flexibel planering, betoning av förståelse, öppna uppgifter, öppna frågor och 
kvalitativ feed back. Denna typ av examination är i riktning mot en socialkonstruktivistisk syn 
på lärande (Torrance&Pryor, enligt Roos, 2005).  
 
Bedömningar bör sättas i förhållande till vilket syfte de har. Synen på mål och kunskap visar 
sig i skillnaden på bedömningsformer, främst mellan så kallade traditionella 
bedömningsformer och ”innovativa”. Bedömningen bör vara en del av 
undervisningsprocessen. Vid val av bedömningsformer är det mycket som ska vägas in för att 
eleverna ska få rättvisa betyg. Det kräver mångfald och variation av former för att alla elever 
ska komma till sin rätt. Nyström (2004) menar att bedömningsprocessen är så komplex att alla 
typer av prov ska förekomma, ”formella, informella, summativa, formativa syften, 
lärarbedömning, självvärdering, redovisningsformer, modeller för sammanfattande med flera 

sätt” (Nyström 2004, s. 37). Samtidigt ska detta vägas mot resurser i form av lärartid och 
pengar. För att varje elev ska få rättvisande betyg krävs också en hög kvalitet på 
bedömningarna och något sätt att granska kvaliteten på bedömningarna. Bedömningarna ska 
även sättas i förhållande till vilken påverkan de har på eleverna för deras framtida yrkesval 
och självkänsla (Nyström, 2004). 
 
Man bör använda former för bedömning som stämmer överens med den bärande idéen, det 
vill säga man kan inte ha prov som mäter fakta och inlärda begrepp om utbildningen går ut på 
att man ska använda kunskaperna som verktyg för att skapa ny kunskap och lösa problem 
inom sitt yrkesområde (Egidius,1992). 
 
Gerrevall (2001) menar att det finns en konflikt mellan skolans sätt att mäta/bedöma 
processkvalitet, där en process i skolan kan vara bra, fastän resultatet eller produkten blir 
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misslyckad. Arbetslivet bedömer inte kvaliteten i processen utan kvaliteten i resultatet eller 
produkten 
 
Man kan dela in proven efter hur bedömning görs. Formativ bedömning, som innebär att 
bedömning sker vid alla delmål eller kontrollstationer om hur den studerande ligger till, där 
den studerande får återkoppling, vägledning och information om detta. Den formativa 
bedömningen har till syfte att påverka beteenden för att uppnå undervisningsmål och 
korrigera fel. All bedömning som hjälper eleven att lära sig och utvecklas är formativ. Den 
andra typen av bedömning är summativ bedömning som innebär att utvärdering bara sker vid 
slutmål. Ett citat av Robert Stake (i Korp, 2003 s. 77) illustrerar detta: ”Formativ bedömning 

är när kocken smakar av soppan, summativ bedömning är när gästen gör det.”  
 
Kan man tänka sig att bedömning av kunskapsutveckling och undervisning sammanflätas, att 
provuppgifterna är kända, att proven genomförs under öppna betingelser och att eleverna är 
delaktiga i bedömandet?  Med ett kommunikativt förhållningssätt till bedömning är det en 
nödvändig förutsättning. Några viktiga kommunikativa arbetssätt är öppenhet, delaktighet och 
samhällelig legitimitet (Gerrevall, 2001). 
 
I öppenheten ligger att eleverna ska veta vad det är de blir bedömda på och hur bedömningen 
går till samt vara förtrogna med grunderna för den bedömning som görs. Vad är det som 
skiljer ett bättre handlande från ett sämre. I öppenheten ligger också att bedömningens 
innehåll ska kunna kommuniceras och diskuteras.  
 
I delaktigheten ligger att bedömningen är en gemensam angelägenhet för lärare och elever. 
Detta planeras in och genomförs under demokratiska former. Genom att eleverna är väl 
förtrogna med de grunder som bedömningen genomförs mot, har de också förutsättningar för 
att själva bedöma sin egen och kamraternas kompetens.  
 
Uppgifterna ska vara meningsfulla för eleverna, återspegla verkliga situationer, ha förankring 
gentemot det samhälle eller yrkesliv som utbildningen förbereder. Det innebär att 
bedömningen görs mot de övergripande styrdokumenten. Bedömningens form bör också likna 
naturliga situationer, där man har möjlighet att samarbeta och har tillgång till de hjälpmedel 
som normalt finns tillgängliga. Proven ska vara så verkliga som möjligt och görs tillsammans 
med företrädare för arbetslivet. I uppgifterna ingår att lösa problem, arbeta tillsammans i lag 
och att praktiskt genomföra olika uppdrag. Individuella uppgifter blandas med 
samarbetsuppgifter (Gerrevall, 2001). 

Gymnasieskolans nationella yrkesprov 
Gymnasieskolans yrkesprov är ett exempel på en mer autentisk bedömning.  
Proven knyter an till autentiska situationer i arbetslivet. Det testar kompetenser av 
övergripande karaktär som finns uttryckta i läroplanens mål, programmål och kursmål. 
 Varje prov består av tre centrala delar: planering, utförande och utvärdering. 
 

Provets syfte är: 
• Att vara hjälpmedel vid bedömning 
• Att kunna konkretisera styrdokumentens kunskapssyn på mål 
• Att skapa likvärdiga förutsättningar för bedömning och elevprestationer 
• Att synliggöra arbetslivets och branschens kompetenskrav 
(http://194.47.65.140 Skolverket valideringsdelegationen) 
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Eleverna får ett problem som de får i uppdrag att lösa. Eleverna ska individuellt beskriva hur 
de uppfattat problemet och utforma en handlingsplan. Därefter formeras en grupp. Gruppen 
ska komma fram till en gemensam handlingsplan och motivera utformningen av denna. Syftet 
är att se hur eleverna agerar inom gruppen, hur de deltar, lyssnar på andra o.s.v. Därefter 
individuellt reflektera över hur förhandlingen inom gruppen gick till. I andra delen ska eleven 
omsätta handlingsplanen till praktisk handling. Slutligen ska eleverna göra en individuell 
utvärdering av utfallet av arbetet med uppgiften i en kritisk reflektion över förhållandet 
mellan planering och genomförande. Eleverna ska ha samma förutsättningar som vid en 
verklig yrkesverksamhet, dvs. fri tillgång till material och resurspersoner och realistiskt med 
tid (Gerrevall, 2001). 
 
Proven ser olika ut beroende på vilket program som avses. Kompetensområdena som bedöms 
är samma oavsett vilken bransch eller yrke som avses att testas.  

• ”Hantera information” (Bland annat att kunna värdera, söka, analysera olika typer av 
information) 

• ”Lösa problem, planera och organisera uppgifter” (Identifiera det verkliga 
problemet, analysera resurser som behövs för att lösa problem och hitta och analysera 
olika lösningar)  

• ”Handla språkligt och kommunikativt” (Kunna möta och kommunicera på olika sätt 
med människor) 

• ”Genomföra uppgifter och lösa praktiska problem” (Kunna omsätta och genomföra 
uppgjorda planer)  

• ”Samarbeta” (Kunna arbeta tillsammans med andra genom att man själv bidrar till 
gruppens arbete och kunna ta till sig andras förslag) 

• ”Använda utrustning” (Handha och hantera relevant utrustning) 
• ”Kvalitetsmedvetenhet” (Vara angelägen om att både process och produkt är av hög 

kvalitet) 
• ”Estetiskt förhållningssätt” (Estetiska dimensioner) 
• ”Etiskt förhållningssätt” (Grundläggande värderingar inom området) 
• ”Utvecklingsinriktning” (Beredskap för att kunna möta förändringar, ha förmåga till 

alternativt tänkande) (http://194.47.65.140 Skolverket valideringsdelegationen) 
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Metod 

Urval 
Testerna som jag utvärderat kommer från två gymnasieskolor i Sverige. Skolorna kommer jag 
att benämna skola Z och X.  
• Skola Z är en gymnasieskola i en landsbygdskommun i en mindre stad. På skolan finns 

förutom hotell och restaurangprogrammet även estetiska, omvårdnad och 
handelsprogrammen. På Z-skolan finns inriktningarna hotell och restaurang. 
På denna skola är skolsalarna traditionellt utrustade med stålrörsstolar och bänksittning. 
Det finns ett restaurangkök med modern utrustning. De övriga köken är utrustade med 
enklare utrustning som hushållsspisar. 

 
• Skola X är en skola i en något större mellansvensk stad. De övriga programmen på skolan 

är yrkesförberedande såsom livsmedelsteknisk, elteknisk, byggnads med flera.  
I X-skolan finns inriktningarna restaurang och servering. Denna skola har tapeter på 
väggarna, skolsalar med stoppade stolar och runda bord. Tre fullt utrustade kök: ett som 
restaurangkök, ett som storkök och ett metodmatlagningskök. Bland utrustningen finns 
höj och sänkbara stekbord och bänkar.  
Dessutom finns det en cafeteria i huset för elever och lärare att träffas i. 
 

Hotell och restaurangprogrammet har på dessa båda skolor ungefär lika många elever 100-
130.  
Mitt val av skolor beror på att det är de skolor som jag har gjort min verksamhetsförlagda 
utbildning vid. Jag var på skola Z sammanlagt under 5 veckor och kom där i kontakt med det 
urval av tester och prov som jag använt mig av i min undersökning. På skola X var jag i två 
veckor och kom där i kontakt med en del prov och en del fick jag av lärarna.  
Mitt urval av tester och prov är inte systematiskt insamlat, så att de omfattar ett visst ämne 
eller en kurs. Jag har på olika sätt fått ta del av dessa prov under den praktik jag genomförde.  
 
Jag har valt att undersöka hur i läroplanen och programmålens intentioner återfinns i testerna 
och vilken kunskapssyn testerna förmedlar. 
Jag har medvetet inte utvärderat proven i förhållande till de enskilda kursplanerna därför att 
de mål och betygskriterier som ska vara uppfyllda enligt dessa är så konkreta och 
ämnesinriktade. De övergripande nivåernas mål, normer och värderingar är mer generella 
kompetenser som ska återfinnas i de enskilda kurserna utan att de står klart uttryckta i 
kursmålen. 

Procedur 
Jag har grupperat testerna i fyra grupper: skriftliga prov, projekt, praktiska prov och övriga 
prov. Även om det endast är 16 prov som ingår, blev det ohanterligt om jag inte strukturerat 
dem på något sätt. Jag har kategoriserat och systematiserat proven efter hur de genomförs 
(Johansson, 2004).  De skriftliga proven genomförs som salsskrivningar. Projekten redovisas 
både skriftligt och muntligt. De praktiska proven är att eleven utför något praktiskt arbete. De 
övriga, är prov som inte passar in direkt i någon annan kategori. 
 
Jag går inte in på betygsättning om det inte står i förutsättningarna i provet. De redovisningar 
jag varit med på, är som jag uppfattade dem. Jag har även kontrollerat en del fakta med de 
lärare som genomfört testerna. 
Begrepp 
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Jag undersöker mina prov med hjälp av mer tematiska begrepp som jag valt från min 
litteraturgenomgång, ur läroplanen och programmålen (Johansson, 2004). Begreppen är 
utvalda för att de speglar olika kunskapssyner, men även för att de återfinns på olika sätt i 
styrdokumenten. 
 
Jag har gjort en analys av testerna utgående från begreppen. I relation till dessa begrepp har 
jag analyserat vilken kunskapssyn de förmedlar och hur intentionerna i läroplanen förmedlas i 
testerna. Jag gör även en enkel jämförelse mellan dessa två skolor om jag kan se några 
skillnader eller likheter.  
 
Dessa är: 
• Kreativitet  

Stödjer testen kreativitet, nytänkande och utveckling. Detta har jag valt utifrån Liedmans 
tankar om att fantasin är kunskapens medhjälpare och yrkesprovens dimension 
”Utvecklingsinriktat”.  

• Integrerat  
Läroplanens intentioner om ämnesöverskridande och helhetssyn.  

• Kommunikativt arbetssätt 
Om proven genomförs med flera kommunikativa arbetssätt som exempel både skriftlig 
och muntlig kommunikation.  

• Fakta/memorerande 
Fakta är en kunskapsform enligt läroplanen, men även för att detta är kännetecknande för 
förmedlingspedagogiken.  

• Samarbete 
Samarbete anges i läroplanen och är en del av den sociala kompetensen. 

• Reflektion 
Huruvida provet ger utrymme för reflektion över ämnet, vilket läroplanen anger som 
viktigt att lära sig, men även reflektion över sättet att lära sig på.  

• Autentiska 
Svaren är inte givna, varken läraren eller eleven har ett rätt svar, men även att provet 
genomförs nära en realistisk verklighet. 

• Främjar elevaktiva arbetssätt 
Med elevaktiva arbetssätt menar jag att det är eleverna som agerar och inte läraren som 
förmedlar. 

• Utrustning 
I yrkesprovet anges detta som en kompetens, efter det värderar jag om provet berör 
användande av utrustning. 

• Estetisk 
Om testet omfattar estetiska dimensioner, vilket anges i programmålen. 

• Etik 
Om testet innefattar etiska dimensioner återfinns i programmålen. 

• Tillgång till läromedel 
Om det är tillåtet att ha läromedel som hjälp under provet. 

• Bedömning av process/produkt 
Med detta avser jag att bedömningen görs av antingen en lärprocess eller en arbetsprocess. 
Exempelvis om en tillagningsprocess eller om produkten som resultatet av en process som 
blir bedömd. I syfte att få fram i vilken omfattning processen bedöms. 

• Bedömning 
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Frågan är vem som gör bedömningen i syfte att se i vilken omfattning eleverna är 
delaktiga i bedömningen. 

Underlaget  
Sammanlagt har jag med 16 prov i min undersökning. 
 
Skriftliga prov 
Dessa prov har jag fått som skriftliga dokument. Jag har analyserat tre skriftliga prov från 
vardera skolan. Jag har varit i kontakt med och fått fler skriftliga prov, men väljer att ta med 
tre från vardera skola, eftersom de övriga har samma typ av frågeställning och genomförs på 
samma sätt.  
Jag har i mina analyser utgått från texten i dessa prov. På Z-skolan var jag närvarande när 
samtliga skriftliga prov som jag refererar till i denna undersökning genomfördes. På X-skolan 
var jag närvarande när ett prov återlämnades. Jag har fått kompletterande information från 
lärarna, främst på hur proven genomfördes. 
 
Projekt 
Analysen av projektproven bygger på mina iakttagelser när jag deltagit i redovisningar och 
mina anteckningar från dessa prov. På Z-skolan deltog jag i sex redovisningar i ämnet projekt. 
På X-skolan deltog jag i fem redovisningar i ämnet projekt, i tre redovisningar i ett projekt 
inom vinkunskap och i en redovisning i kursen projekt och företagande. Jag har dessutom fått 
kompletterande information från lärarna som genomförde proven. En av lärarna lämnade ett 
skriftligt underlag på vad projektet skulle innehålla för att vara godkänt 
 
Praktiska prov 
I analysen av de praktiska proven har jag främst utgått från skriftliga instruktioner till 
eleverna. I Z-skolans praktiska prov var jag med när det genomfördes och själv delaktig i 
bedömningen. 
 
Övriga prov 
På Z-skolan har jag deltagit i läxförhör i näringslära och i ett sammanhang av tester i 
arbetsmiljö.  
Från X-skolans övriga prov har jag i båda proven skriftligt underlag och dessutom muntlig 
information om hur en provet var upplagt i näringslära. Jag var med när X-skolans prov i 
dietetik delades ut till eleverna. 
 
Det kan tyckas att X-skolan har fler tester än Z-skolan, men mitt insamlingssätt var ett annat, 
vilket kan ha gjort att jag fick tillgång till flera prov.  På Z-skolan hade jag inget medvetet 
samlande, utan dessa prov kom jag i kontakt med under min praktik. 
När jag frågade efter prov på X-skolan så sa flera lärare att de inte hade några prov och inte 
tyckte om prov. Trots det fick jag tillgång till en del skriftliga prov och delta i 
projektredovisningar. 

Etik 
Jag har avidentifierat skolorna, genom att benämna dem med Z och X. Dessutom har jag 
neutraliserat en del namn på elevernas projekt, genom att istället för ortsnamnet använda en 
mer generell term, som exempel sommarturistort istället för namnet på projektet. Min 
undersökning bygger på tester som jag fått ta del av i de olika skolorna och enskilda lärare har 
gjort testerna. För någon utomstående, som inte är lärare på respektive skola kan de enskilda 
testerna inte härledas till någon speciell person. 
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Relevans och tillförlitlighet 
Undersökningen kan inte översättas till någon annan skola eller program, utan gäller dessa två 
skolor. Den utger sig inte för att vara heltäckande för Hotell och restaurangprogrammet, inte 
ens för dessa två skolor. Dessa tester kan dock ses som representativa urval från dessa två 
skolor eftersom de faktiskt genomförts under läsåret 2005-2006. Jag kan däremot inte påstå i 
vilken omfattning de olika sorternas prov genomförs.  
Studien hade kunnat vara mer tillförlitlig om insamlingsmetodiken varit mer systematisk på 
båda skolorna. 
 
Metoden med att analysera prov utgående från vissa begrepp, skulle kunna användas för att 
göra en förnyad undersökning och kan överföras och användas på vilket program eller skola 
som helst.  
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Resultat och analys 
Syftet med undersökningen var att se om intentionerna i de övergripande styrdokumenten 
förmedlas i testerna och vilken kunskapssyn som testerna förmedlar. 
 
• Hur överensstämmer de kunskapsprov som genomförs i ett yrkesförberedande program 

med intentionerna i läroplan och programmål? 
• Vilken kunskapssyn förmedlar testerna?  
 

Analys 
I förhållande till de tidigare valda begreppen har jag analyserat om proven omfattar något 
eller några av dessa begrepp. 
 
Tabell 1: Utvärdering av Z-skolans prov 

 
 Skriftliga prov  Projekt Praktiskt 

prov 
Övriga prov 

Vad Z prov 1 Z prov 2 Z prov 3 Z prov 4 Z prov 5 Z prov 6 Z prov 7 
Kreativitet Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Integrerat Nej Nej Nej Nej1 Nej Nej  Nej 
Kommunikati
va arbetssätt 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 

Fakta/memor
erande 

Ja  Ja Ja Nej Ja2 Ja/Nej5 Nej 

Samarbete Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja 
Reflektion Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 
Autentiska 
svar 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja/Nej5 Ja 

Elevaktiva 
arbetssätt 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Utrustning Delvis Delvis Delvis Ja1 Ja Ja3 Nej 
Estetiskt Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja 
Etik Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Tillgång till 
läromedel 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja/Nej5 Ja 

Bedömning 
process/ 
produkt 

Produkt Produkt Produkt Båda Båda Produkt Produkt 

Bedömare Lärare Lärare Lärare Lärare Lärare 
och 
bransch-
folk 

Lärare4 Lärare 

1. Användande av utrustning vid matlagning, men även användande av utrustning i samband med redovisning 
2. Memorerande såtillvida att skriftliga recept inte får användas vid provtillfället 
3. Utrustning ur arbetsmiljöperspektivet 
4. Eleverna gjorde frågeunderlaget som blev det skriftliga provet 
5. Ingår moment som är båda delarna 
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Tabell 2: Utvärdering av X-skolans prov 

 

 Skriftliga prov  Projekt Praktiskt 
prov 

Övriga prov 

Vad X prov 
1 

X prov 
2 

X prov 
3 

X prov 
4 

X prov 
5 

X prov 
6 

X prov 
7 

X prov 
8 

X prov 
9 

Kreativitet Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Integrerat Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej 
Kommunika
-tiva 
arbetssätt 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Fakta/memo
rerande 

Ja  Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Samarbete Nej Nej Nej Ja Nej Ja/Nej1 Ja Ja Ja 
Reflektion Nej Nej 

(Ja)3 
Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Autentiska 
svar 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Elevaktiva 
arbetssätt 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Utrustning Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja2 Nej 
Estetiskt Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 
Etik Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 
Tillgång till 
läromedel 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bedömning 
Process/ 
produkt 

Produkt Produkt Produkt Båda Båda Båda Båda Produkt Produkt 

Bedömare Lärare Lärare Lärare Lärare Lärare  Lärare Lärare, 
elever 
perso-
nal 

Lärare Lärare 

 
1. En del elever arbetade individuellt vilket inte stödjer samarbete.  
2. Utrustning i det här fallet är datateknik och dataprogram 
3. Ingår en fråga som anger reflektion, tveksamt om det är en del av testet 

Analys av valda begrepp 

Kreativitet 
De prov som stödjer kreativiteten finns inom prov i projektsammanhang, de praktiska proven 
och delvis i de övriga proven.  

 
Hotell och restaurangprogrammets mål anger att eleverna ska utveckla initiativtagande och 
det kreativa tänkandet. Lära sig kreativ matlagning, ifrågasätta invanda rutiner samt föreslå 
förbättringar. Eleven ska utveckla kompetenser för initiativtagande, kreativt tänkande och 
agerande i ett entreprenörskapsperspektiv. (http://www.skolverket.se/sb/d/697).  
Enligt existentialismen är nyskapande, nya initiativ, utveckla sin kreativa förmåga viktig för 
att få igång ett nytänkande (Egidius, 1992). Högenhielm (2001) anser att vara kreativ är viktig 
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komponent för lärande. Liedman (2001) anser att fantasin är en förutsättning för att skapa ny 
kunskap och vara kreativ. 

Integrerat 
Det är endast ett prov, projektet inom vinkunskap (X-prov 5) som genomförs integrerat med 
ett kärnämne, svenska. Läraren i svenska är med och gör bedömning av elevernas rapport och 
genomförandet av den muntliga presentationen. Provet i näringslära (X-prov 8) är en 
integrering inom karaktärsämnena genom användning av branschens dataprogram.  
 
Programmålen anger att för att uppnå ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet 
behöver elever att helhetstänkande och sammanhang utvecklas. 
(http://www.skolverket.se/sb/d/697) 
Den progressiva pedagogiken kännetecknas av en strävan att ta bort gränserna mellan 
skolkunskaper och vardagserfarenheter, mellan teori och praktik (Broady, 2004). 
Varken Liedman (2001) eller Dysthe (1996) anser att information och vetande inte blir 
kunskap förrän den kommit in i befintlig kunskapsstruktur eller i ett sammanhang.  

Kommunikativa arbetssätt  
Kommunikativa arbetssätt förekommer i samtliga projektarbeten och även inom tre av de fyra 
övriga proven. Eleverna får använda både skriftliga och muntliga arbetssätt i dessa prov. Det 
är i form av skrivna rapporter och muntligt i form av redovisningar. En del elever hade gjort 
power point presentationer vilket också är ett kommunikativt arbetssätt. 
 
I mål att uppnå i läroplanen anges att eleven ska ”kunna uttrycka sig i tal och skrift…, kunna 

formulera och analysera …, kunna diskutera.. .,….” (Lpf 94 s. 98). 
I mål att sträva mot anges kunskapsmålen .Eleverna ska tillägna sig goda kunskaper i sitt 
studieprogram för att ”kunna använda sina kunskaper som redskap för att kunna 

formulera…,” (Lpf 94 s. 97). 
Programmålen anger att eleverna ska lära sig att formulera, argumentera och kommunicera 
idéer och information samt att möta människor i olika sammanhang. Att lära sig formulera 
etiska ställningstaganden (http://www.skolverket.se/sb/d/697). 
Människan skapar ny kunskap i ett sociokulturellt perspektiv genom, att kunskap skapas och 
förs vidare med kommunikationens hjälp (Säljö, 2000).  

Fakta/memorerande 
Fakta /memorerande återfinns och man kan säga att det mäts i samliga skriftliga prov. Till 
viss del också i Z-skolans praktiska prov (Z prov 5) eftersom recepten på rätterna som tillagas 
ska memoreras. Även en del av Z-skolans prov 6 är fakta och memorerande. 
 
Enligt 1992 års läroplanskommitté görs åtskillnad på fyra former av kunskap, där 
faktakunskap är en av dem (Lpf 94). 
Detta är den lättaste formen av kunskapsformerna att mäta. Man mäter 
produkten/vetandet/kvantiteten som är resultatet av lärprocessen. Detta är enligt Korp (2003 s. 
94) ”arketypen för prov” en del andra kallar det ”traditionella prov”. Dessa prov är till för att 
se om eleven har viss förutbestämd kunskap eller inte och det finns alltid rätt eller fel svar. 
Examinationen utförs av den studerande och bedöms av läraren. Prov som utförs på det här 
sättet kan med dessa kännetecken beskrivas som behavioristiska (Torrance&Pryor, enligt 
Roos, 2005). 
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Samarbete 
Två av projekten är klara samarbetsprojekt ett från vardera skola. En del av det praktiska 
provet (X prov 7) på X-skolan var ett av momenten samarbete. I X-skolans projekt i ämnet 
projekt (X prov 6) var det valfritt att samarbeta, liksom i X-skolans näringslära prov (X-prov 
8) och Z-skolans (Z prov 6) prov inom arbetsmiljökunskap.  
 
Läroplanen anger att eleven ska kunna ta initiativ och ansvar, arbeta och lösa problem både, 
självständigt och i grupp (Lpf 94). 
Mål att sträva mot inom sitt studieprogram  
”utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” (Lpf 94, s. 
97). 
Programmålen anger att eleven ska lära sig att planera, genomföra och följa upp uppgifter 
både självständigt och tillsammans med andra (http://www.skolverket.se/sb/d/697). 
I ett socialkonstruktivistiskt lärande konstrueras kunskapen i ett socialt sammanhang. Tankar, 
föreställningar, möjligheter formas efter den omvärld man vistas i (Säljö, 2000). Marton 
(2004) anger att samarbeta är en viktig förmåga att lära sig. 

Reflektion 
Systematisk reflektion görs i båda skolornas projekt genom elevernas utvärdering av 
projektet. Inom projekt och företagande ( X-prov 4) är det ett av kriterierna för att bli 
godkänd. Viss reflektion kunde återfinnas i skriftliga i X prov 2. 

 
I mål att uppnå anges att ”kunna analysera …, har förmåga att kritiskt granska och bedöma ., 

kunna observera och analysera…” (Lpf 94 s. 98). 
 

I mål att sträva mot anges kunskapsmålen. 

Eleverna ska tillägna sig goda kunskaper i sitt studieprogram för att  
”kunna använda sina kunskaper som redskap för att  reflektera…, kritiskt granska…, ”(Lpf 
94 s. 97). 
Programmålen anger att eleven ska lära sig att kritiskt värdera källor och faktauppgifter 
(http://www.skolverket.se/sb/d/697). 
I accelererat lärande ska eleverna konsolidera och befästa lärandet. Reflektera över vad man 
gjort, hur det lärdes in och sätta i förhållande till tidigare kunskap (Freccero, 2005). 
Inom den progressiva pedagogiken anger Bernstein (enligt Broady, 2004) att som exempel ett 
av målen med undervisningen kan vara kritiskt tänkande. 

Autentiska svar 
Autentiska svar är det inom samtliga projektarbeten, inom de praktiska proven och i de övriga 
proven. 
Enligt Dysthe (1996) och Gerrevall (2001) bör det vara öppna uppgifter med öppna frågor 
som inte heller läraren har något svar på. Autentiska svar innebär att uppgifterna bör vara så 
verkliga som möjligt. Det gör att situationen blir autentisk. I ett sociokulturellt perspektiv 
finns inga bestämda svar som den rätta lösningen, utan lösningen kan vara olika på grund av 
olika personers sätt att lösa uppgiften (Säljö, 2000). 

Elevaktiva arbetssätt 
Elevaktiva arbetssätt finns inom alla prov utom de skriftliga. 
  
Enligt Piaget ska elever ska vara självstyrande och kunna formulera egna frågor. Det blev en 
utveckling från lärarens förmedlande pedagogik till mera elevaktiva arbetssätt såsom 
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grupparbeten och mer eget sökande och konstruerande av kunskap. Barnen skulle helst göra 
erfarenheter på egen hand. och därmed läras och utvecklas (Säljö, 2000).  
Men det finns även risker med elevaktiva arbetssätt enligt Marton (2004) det är att där läraren 
leder den elev som vill in i tidigare kunskapsarv och det blir en informationssökning som 
leder till kunskapsreproduktion. Detta är enligt henne progressiv pedagogik. 
 
Inom projektet vinkunskap och arbetsmiljötestet hade eleverna hämtat information på 
Internet. I arbetsmiljökunskapen var en del från läroböckerna ordagrant avskrivna. När då 
dessutom några elever läste upp sina skriftliga rapporter som muntlig redovisning och även 
gjorde frågor med givna svar, kan man hänföra detta till Martons (2004) syn på den 
progressiva pedagogiken.  

Utrustning 
Inom Z-skolans skriftliga prov frågas efter utrustning i någon fråga. Utrustning används inom 
de praktiska proven, även i X prov 8 där utrustningen är ett speciellt dataprogram. Z prov 6 
arbetsmiljö behandlar till stor del den fysiska arbetsmiljön där utrustningen bedöms ur detta 
perspektiv. I projekten används till viss del utrustning beroende på vilka ämnen eleverna 
väljer.   
Programmålen anger att eleven skall använda aktuell och relevant teknik 
(http://www.skolverket.se/sb/d/697). 

Estetiskt 
I de praktiska proven finns estetiska dimensioner genom att planera tilltalande menyer, tillaga 
och servera. Där måltiden på tallriken även bedömdes ur estetiskt synpunkt. I X-skolans 
praktiska prov togs även miljön omkring serveringen upp som ett underlag för bedömning. 
Det finns etiska dimensioner i en del av projektproven och en del av de övriga proven. 
Här får eleverna använda och träna sin fantasi och sin kreativa förmåga som Liedman (2001) 
anger som kunskapens förutsättning och anförvant. 

Etiskt 
I ett prov kan man utläsa vissa elevers tankar om etiska värderingar och det är provet (X- prov 
9) i dietetik som handlar om ekologisk och kravodlade livsmedel. 
Värderingar och attityder är en del av kunskapen (Dysthe, 1996). 
I programmålen anges att kunna formulera etiska ställningstaganden. 
Behandla förhållandet mellan ekonomi och kvalitet och i samband därmed beakta etiska 
frågor och kunna formulera etiska ställningstaganden (http://www.skolverket.se/sb/d/697). 

Tillgång till läromedel   
Tillgång till läromedel är inte tillåtet i något av de skriftliga proven. I samtliga övriga prov på 
X-skolan är läromedel tillåtna. I Z skolans prov 5 är läromedel ej tillåtet och Z-skolans prov 6 
är läromedel delvis tillåtna. 
Eleverna ska ha samma förutsättningar som vid en verklig yrkesverksamhet, dvs. fri tillgång 
till material, resurspersoner och realistiskt med tid (Gerrevall, 2001). Enligt Vygotskijs 
resonemang om den proximala utvecklingszonen bör läraren hjälpa eleven för att han/hon ska 
prestera så bra som möjligt, då är det naturligt med tillgång på läromedel. 

Bedömning av process/produkt 
Bedömning av lärprocessen sker i projekten där eleverna får lämna in sina loggböcker för 
bedömning. I de praktiska proven bedöms en arbetsprocess som man kan hänföra till 
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förtrogenhetskunskap. Främst i de skriftliga proven bedöms produkten, vetskap. Det är enligt 
Liedman (2001) resultatet av en process. 
I projektarbetena ses processen som ett mål som bedöms och värderas. Det är inte produkten 
utan arbetssätten och lärprocessen som är målet. ”Att arbetet bedrivs på ett visst sätt är därför 

inte enbart ett medel att förvärva kunskap utan också ett väsentligt mål” (enligt Egidius, 1992 
s.33, i prop.1978/79:180, Lgr 80). I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som en process 
och inte som en produkt (Säljö, 2000). 

Bedömare 
Det är endast i två prov som det förutom lärare finns andra som bedömer eleverna. Detta är 
respektive skolas praktiska prov. Z-skolan har bedömare från branschen och X-skolan har 
elever och personal som bedömare.  
 
I mål att sträva mot i läroplanen: 
”utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande” 
(Lpf 94 s. 97). 
Eleven bör vara aktiv i examinationsprocessen likväl som i lärprocessen (Hansson, 2003). 
I delaktigheten ligger att bedömningen är en gemensam angelägenhet för lärare och elever 
som planeras in och genomförs under demokratiska former. Genom att eleverna är väl 
förtrogna med de grunder som bedömningen genomförs mot, har de också förutsättningar för 
att själva bedöma sin egen och kamraternas kompetens (Gerrevall, 2001). 
I accelererat lärande utgår man från ”hur” och ”varför” vi lär oss istället för ”vad” vi lär oss. 
Metoden utgår även från att individen har kunskap om sitt eget sätt att tänka och lära och kan 
ta kontroll över sitt lärande, en metakognitiv förmåga. Eleverna behöver då ha verktyg för att 
bedöma sitt lärande och ges tillfälle för träning och reflektion över sitt lärande. Eleverna lär 
hur de lär sig (Freccero, 2005). 
Det slutliga målet måste vara att förstå sig själv och sin omvärld samt att kunna göra 
bedömningar som individ och medlem av olika sociala grupper (Dysthe, 1996). 
Den proximala utvecklingszonen sätter elevens förståelse i fokus och utgår från vad eleven 
egentligen kan och vet. Examinationen utförs av läraren och den studerande tillsammans. 
Karakteriseras av flexibel planering, betoning av förståelse, öppna uppgifter, öppna frågor och 
kvalitativ feed back. Denna typ av examination är i riktning mot en socialkonstruktivistisk syn 
på lärande (Torrance&Pryor, enligt Roos, 2005).  

 

Jämförelse mellan skolorna 

Skriftliga prov 
En jämförelse mellan de båda skolornas skriftliga prov är att det inte skiljer så mycket i 
frågeställningen. Frågorna är gjorda utgående från kurslitteraturen, enkla att besvara, lätta att 
rätta, görs utan läromedel, rättas av lärare, mäter fakta och memorerande. Så kallade 
kvantitativa frågor och ingen direkt kvalitativ fråga. Det som skiljer är att Z-skolan har någon 
fråga om utrustning. X-skolan har någon reflekterande fråga. Den stora skillnaden mellan de 
olika skolornas prov är omfattningen eller mängden av frågor där Z-skolan har betydligt fler 
frågor på proven än X-skolan. Där Z-skolan hade 50, 38 och 77 frågor och X-skolan hade 16, 
27 och 9. För att få MVG på X-skolan i Livsmedelshygien kompletterades provet med någon 
form av skriftlig rapport. Om man utgår endast från proven som de ser ut idag så är det 
gemensamt för båda skolorna att dessa tester endast mäter fakta och memorerande. Några 
färdighetsfrågor finns i båda skolornas skriftliga prov, frågor som börjar med: Hur gör man? 
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Det som läroplanen (Lpf 94) anger som goda kunskaper, det är att kunna använda sina 
kunskaper som redskap för att kunna formulera. Då är de skriftliga proven, som de är 
utformade i dessa exempel, där endast enstaka ord och ibland kortare mening som ska skrivas, 
inte anpassade för detta. Den vanligaste formen för åtminstone teoriämnena, är att frågorna 
ges på ett papper, frågorna ska besvaras individuellt, på viss tid, under övervakning och utan 
hjälpmedel (Korp, 2003).  
 
Ur fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhetsperspektivet kan man säga att fakta 
perspektivet är den dominerande formen. Samtliga skriftliga prov mäter enstaka fakta. Enligt 
Hedin (1997) är detta en produktsyn, en kvantitativ kunskapssyn där man ser hur kunskaperna 
staplas uppå varandra vilket även beskrivs i Blooms taxonomi.  
Lindstedt (2005) som utvärderat prov där lärarna fick skicka in sina bästa prov kommer fram 
till att skriftliga prov genomförs på traditionellt sätt och bygger på kunskapens byggstenar, 
vetskap.  

Projekt  
I en jämförelse så verkar projektformen vara en betydligt vanligare form för bedömning av 
kunskaper i X-skolan än i Z-skolan. I Z-skolan var det ett enda projekt och det var inom 
ämnet projekt. I X-skolan genomfördes projekt även inom andra ämnen som vinkunskap 
integrerat med svenska. Det som skiljde projektredovisningarna var att på X-skolan skulle 
eleverna alltid lämna en skriftlig rapport som en del av redovisningen. I två av X-skolans 
projekt fick eleverna själva välja, om de ville samarbeta. Det sker en viss gränsupplösning 
mellan teori och praktik. Gemensamt för de båda skolorna var att det inte fanns någon direkt 
ämnesintegrering med andra ämnen, om man bortser från projektet i vinkunskap.  

 
Broady (2004) beskriver den progressiva pedagogiken, dit arbetsformen projekt kan hänföras 
till, är att den kännetecknas av en gränsupplösning.  

Praktiska prov 
De praktiska prov som genomfördes i skolorna är från två olika ämnen.  X-skolans praktiska 
prov är både ett individuellt och ett samarbetsprov. Det finns tillgång till läromedel. Z-skolans 
prov är endast individuellt och recepten ska läras utantill. I X-skolans prov är även eleverna 
delaktiga i bedömningen, i Z-skolans prov är branschfolk delaktiga i bedömningen. X-skolans 
prov närmar sig och liknar gymnasieskolans yrkesprov. 
I båda dessa prov får eleverna visa vad de kan. De använder sina kunskaper vilket då är en 
färdighetskunskap, som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra detta. Men även 
förtrogenhetskunskapen testas. Den bakgrundskunskap, en tyst kunskap som är förenad till 
sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i bedömningar (Gustavsson, 2002). 
De praktiska proven är de prov som i en skolvärld är de som är mest verklighetsnära i 
yrkesförberedande sammanhang och där får eleverna visa både förtrogenhet och 
färdighetskunskaper.  
De sinnliga upplevelserna är smaken på maten, uppläggningen på tallriken, 
färgsammansättningen i menyn och i X-skolans exempel, upplevelsen, miljön och 
dekorationen i samband med serveringen. Vilket också är en estetisk dimension. 
 
Uppgifterna ska vara meningsfulla för eleverna, återspegla verkliga situationer, ha förankring 
gentemot det samhälle eller yrkesliv som utbildningen förbereder. Bedömningens form bör 
också likna naturliga situationer, där man har möjlighet att samarbeta och har tillgång till de 
hjälpmedel som normalt finns tillgängliga. Det ska finnas förutsättningar för att eleverna ska 
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vara delaktiga vid bedömningen. Proven ska vara så verkliga som möjligt och görs 
tillsammans med företrädare för arbetslivet (Gerrevall, 2001). 

Övriga prov 
Läxförhör i näringslära på Z-skolan görs för att uppfatta om eleverna förstått ämnet. Z-
skolans prov i arbetsmiljö med rapportskrivning, muntlig redovisning och skriftliga prov 
bedrevs som en del av undervisningen. Eleverna blev delaktiga även i examinationen här 
genom att de gjorde frågor till sina kamrater. Frågorna gjordes som de var vana vid, med ett 
svar som fanns att hämta i deras redovisningar. 
X-skolan prov 8 i näringslära fungerar som en röd tråd genom undervisningen. 
För att bedöma kvalitativ kunskap, ur det sociokulturella perspektivet är det enligt Vygotskijs 
resonemang om proximala utvecklingszonen, rimligare att läraren hjälper eleven för att 
han/hon ska prestera så bra som möjligt (Gipps, enligt Korp, 2003). 
Övriga prov är svåra att jämföra på grund av deras olika utformning. Man skulle kunna 
jämföra Z-skolans läxförhör och X-skolans undersökning i dietetik. Läxförhöret bygger på 
böcker och kända fakta. Dietetikundersökningen tvingar eleven ut i någon affär för att i 
verkligheten undersöka något som inte läraren har något svar på. I läxförhöret har läraren en 
tanke på vad som ska framgå av detta collage, men ändå ett autentiskt svar. I collaget blir det 
även estetiska dimensioner. I dietetikprovet finns på den sista frågan inget givet svar. 
Båda X-skolans prov angav betygsnivåer. 

Analys utifrån läroplan och kunskapssyn 

Läroplan 
Utgående från de kriterier jag gjort min bedömning visar proven att alla kriterier finns med 
någon gång men i olika omfattning. 
 
Korp (2003) har tagit upp att det gjorts en politisk satsning för att få människor att engagera 
sig i ett livslångt lärande och då är det viktigare att lära eleverna lära, än lära dem 
ämneskunskaper. Liksom Egidius (1992) som ser arbetssätten, processen som ett mål som ska 
bedömas och värderas. Ser man läroplanen ur det perspektivet är det endast proven i projekten 
som uppfyller detta. Där bedöms processen. I de övriga proven, i tio (10) prov av sexton (16) 
möjliga bedöms produkten, det som blir resultat av lärandet. I de praktiska proven sker även 
en processbedömning. I de fallen är det en arbetsprocess som bedöms vilket egentligen inte är 
en lärprocess, utan resultatet av en lärprocess. 
 
Enligt Wretman (2005) går läroplanerna mot en mer djup-strukturell kunskap med kognitiva 
färdigheter, reflektion, metakognition, etik och social kompetens.  
Något etiskt perspektiv fanns bara i ett prov. Reflektion förekommer i tre av de fyra 
projektproven. Om man ser till läroplanens mål att sträva mot, att eleverna ska utveckla en 
insikt om sitt eget lärande och en förmåga att utvärdera eget lärande och eleverna endast är 
med och bedömer ett (1) av de sexton (16) proven. I provet framgår det inte om elever är med 
och bedömer sitt eget prov eller endast kamraternas. 
 
Generellt kan man säga att de skriftliga proven mycket väl mäter fakta i form av produkten 
vetskap. Om man ser läroplanens kunskapsområden, som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet, så är fakta delen den del som mäts i samtliga skriftliga prov. Enligt läroplanen 
får ingen av de kunskapsformerna bli dominerande i utbildningen, vilket man kan se bland 
dessa prov, att faktaområdet till viss del är.  
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Det helhetstänkande och sammanhang som programmålen anger, förmedlas inte i proven 
eftersom de flesta prov inte är ämnesintegrerande. I de här proven var det endast ett prov som 
var integrerat med något kärnämne och ett som var integrerat med ett karaktärsämne.  
 
Inget enskilt prov av de här beskrivna uppfyller läroplanen och de programmål som jag med 
hjälp av mina ledord har utvärderat i denna undersökning. Tillsammans förekommer alla mina 
ledord men vissa i mindre omfattning. Det som förekommer i mindre omfattning är etiska 
aspekter i proven, reflektion, integrering för helhetssyn, om processen bedöms och 
bedömning under öppna former där eleverna är med och bedömer sitt lärande. Det som bäst 
uppfyller mina ledord är inom projektområdet där bedömning även sker av processen och 
eleven reflekterar över sitt eget lärande.  

Kunskapssyn 
I hälften av testerna och i samtliga av de skriftliga proven mäts fakta och memorerande och 
läraren gör bedömningen.  
Proven mäter om eleven har en viss förutbestämd kunskap och det är produkten vetskap som 
bedöms. Eleven genomför provet individuellt utan läromedel och läraren rättar. Frågorna är i 
regel enkla, följer läromedlen och är enkla att rätta. Detta är enligt Torrance&Pryor (enligt 
Roos, 2005) kännetecken på  behaviorismen när prov utförs på det här sättet.  
Marton (2004) menar att kunskap där det kollektiva kunskapsarvet sprids till alla 
kännetecknar förmedlingspedagogiken. Kunskap fanns utanför individen och inhämtas av 
individen för att byggas på efter hand, så individens ansvar blir att se till att det fastnar.  

 
Övriga prov, projektproven och de praktiska proven är inte lika lätta att hänföra till en speciell 
kunskapssyn. Där finns delar som kan hänföras mot en socialkonstruktivistisk syn på lärande, 
speciellt en del av X-skolans prov och projektet i Z-skolan. 
Provet i näringslära (X-prov 8) där provet är en del av undervisningen och provet görs av den 
studerade med hjälp av läraren. Detta är i riktning mot ett socialkonstruktivistiskt lärande, 
men så görs bedömningen av produkten och läraren gör bedömningen. Bedömningen är 
öppen såtillvida att eleven vet vad han/hon blir bedömda efter. Bedömningen görs dock inte 
av processen. 
I projekten bedöms kvalitativ kunskap där läraren hjälper eleven för att han/hon ska prestera 
så bra som möjligt. Men bedömningen är inte en del av en lärprocess utan bedömningen görs 
på slutprodukten, vilket är en summativ bedömning.  
I båda fallen hjälper läraren eleven att prestera sitt bästa, vilket enligt Vygotskijs resonemang 
är riktning mot ett sociokulturellt perspektiv (Gipps, enligt Korp, 2003). 
 
Om provsvaren är autentiska, är detta förenligt med ett sociokulturellt perspektiv. Där finns 
inga bestämda svar som den rätta lösningen, utan lösningen kan vara olika på grund av olika 
personers sätt att lösa uppgiften (Säljö, 2000). 

 

Det som inte stämmer med det socialkonstruktivistiska synsättet är det är att enligt denna teori 
ska examinationen utföras av läraren och den studerande tillsammans. I dessa prov bedöms 
eleven till största delen av läraren utan delaktighet från eleven, och bedömningen ska ske av 
processen inte produkten. Bedömningen ska även vara en del av lärprocessen, så 
bedömningen blir en vägledning för den studerande för att uppnå undervisningsmål benämnd 
formativ bedömning (Korp, 2003). 
 
En del prov kan hänföras till den progressiva pedagogiken, som utmärkas av elevaktiva 
arbetssätt och gränsöverskridande och där läraren har en stödjande roll (Broady, 2004). 



 - 27 - 

I projekten görs en gränsupplösning i realiteten, även om arbetssättet i skolan och 
bedömningen inte är gränsöverskridande i just dessa tester. 
Ett exempel enligt den progressiva pedagogiken kan vara X-skolans prov nr 9 där eleverna 
fick söka sina svar ute i affärer. Där gränsen mellan teori och praktik och mellan skola och 
arbetsliv överskreds. 
  
Ett arbetssätt man kan hänföra till denna pedagogik är projektformen som arbetsform 
(Broady, 2004). Men också tendenser som Marton (2004) beskriver som en risk med att 
eleverna själva ska söka sig till kunskap, är att det blir kan bli en informationssökning som 
leder till kunskapsreproduktionen. Läraren leder den elev som vill in i tidigare kunskapsarv, 
med risk för att en del som är motiverade och vill lära sig mycket, gör det och de andra inget. 
Eleverna får ett sätt att själva tillägna sig kunskapsarvet dock inte producerande av ny 
kunskap.  
Dessa tendenser kan jag se i X-skolans projekt om vinkunskap (prov nr 5) och i Z-skolans 
prov i arbetsmiljö (prov nr 6). Där det i vissa fall var hämtat information från böcker och via 
Internet som redovisades.  
Piagets teorier om lärande syns som elevaktiva arbetssätt såsom grupparbeten och 
självstyrande. 
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Diskussion 

Resultatbedömning 

Varför prov 
Helt klart är att det främsta syfte med proven är att de ska vara underlag för betygssättning. 
Även där proven är en del av undervisningen är betygssättningen det väsentliga. De flesta 
prov är summativa.  Det innebär att utvärdering bara sker vid slutmål. Slutmål kan vara en del 
av en kurs och inte enbart när kursen är avslutad. Prov är ett sätt att skapa information om 
elevers kunskaper. Mottagare av den informationen kan vara elever, lärare, föräldrar med flera 
(Korp, 2003).  Med refererande till mitt resultat är det mest läraren som använder 
informationen som underlag för bedömning, betygssättning. 
 
Formativa prov, där proven används som en hjälp för eleven i sin kunskapsutveckling, har jag 
inte påträffat på någon av dessa två skolor. Därmed inte sagt att de inte förekommer och är en 
hjälp både för läraren och eleven i anpassning av utbildningen. Egentligen borde detta vara en 
vanligare formen av prov än den summativa formen. 
 
Ska proven även vara ett underlag för att bedöma undervisningens effektivitet som Måhl 
(1991) anger, har jag efter den korta tid jag varit i skolan inte uppfattat att proven används för 
detta. Snarare är det utifall att en elev misslyckats på proven så är det inte undervisningens 
effektivitet som ifrågasätts. Utan det är brister i elevens motivation och sätt att lära sig på som 
söks.  
För att prov och tester ska vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel bör nog varje lärare klargöra 
syftet med de tester de genomför så att de inte endast blir ett medel för att sätta betyg.  
Någon form av individuella examinationsformer har jag inte påträffat, annat än att en elev 
blev tillfrågad om denne ville göra testet muntligt istället.   

Läroplansperspektiv och kunskapssyn 
Trots att läroplanen har funnits i mer än 10 år så genomförs det ändå en stor del tester som 
bygger på fakta och memorerad kunskap. Eleverna ska enligt läroplanen tillgodogöra sig 
kunskaper som redskap för livslångt lärande och kritiskt granskande. Skolan uppdrag är att 
förmedla de ”beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver”(Lpf 94 s.94) och eleverna ska bli ”ansvarskännande människor, som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” (Lpf 94 s.94).  
 
För att mäta om en elev kan något, är det inte fel med skriftliga prov. Däremot är det önskvärt 
att de skriftliga proven till större del omfattar kvalitativa frågor med möjlighet för eleven att 
visa vad han/hon kan, istället för att visa vad han/hon kommer ihåg. Varför är inte 
frågeställningarna av mer förtrogenhetskaraktär? Det är betydligt lättare att göra frågor som 
utgår från läromedel än omformas till kvalitativa frågeställningar. Förutom att det är lättare att 
formulera frågorna, rättningen är också betydligt enklare. Egidius (1992) menar att essäfrågor 
kan utformas för att mäta förtrogenhetskunskap/kvalitativ kunskap/processkunskap och visa 
det som syftar mot läroplanen att kunna lösa problem och analysera. De skriftliga provens 
frågeställningar bör kunna ändras så att proven mäter kunskap som en lärprocess, än 
produkten vetskap.  
Efter att ha läst Egidius (1992) bok om frågeställningar, olika typ av frågor, så har jag insett 
att en kvalitativ fråga inte endast är en öppen fråga. För att formulera sådana frågor krävs 
även att man tänkt ut vilka svar som kan vara möjliga. Poängsättningen blir inte heller lika 
självklar, utan flera svar och olika formuleringar kan vara riktiga svar.  
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Lärare som i ofta är en iakttagen och utsatt grupp, är många gånger rädda för att göra fel och 
då är resultatet på ett prov med faktafrågor odiskutabla. Elevers betyg kan motiveras med 
resultatet på provet. 
Så att de skriftliga proven i min undersökning visar ett behavioristiskt, 
kunskapsreproducerande synsätt kan ha sina förklaringar med detta.  
 
Fakta är en del av läroplanens hörnstenar, tillsammans med förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Utbildningen får inte ensidigt betona någon kunskapsform (Lpf 94). Många 
forskare är överens om att fakta inte är kunskap. Ändå har man ett politiskt styrande 
dokument som anger, att utbildningen ska omfatta fakta i lika stor omfattning som färdighet, 
förtrogenhet och förståelse. 
 
Eleverna ska få en helhetssyn och trots det är det få tester och prov som genomförs 
ämnesintegrerat. De projekt, rapporter och muntliga redovisningar som genomförs finns flera 
tillfällen till ämnesöverskridande som skulle få eleverna att sätta in kärnämnena i ett 
sammanhang. I de projektarbeten som jag deltagit i redovisning av, fanns det många 
möjligheter till integrering av olika ämnen och kurser som exempel, datakunskap, svenska, 
hotellkunskap, språk, estetik, livsmedelshygien, arbetsmiljökunskap, livsmedelskunskap, 
näringslära, matlagning och matematik/kalkylering. Inte minst för att spara resurser och tid 
både för lärare och elever borde bedömning av de rapporter och muntliga redovisningar som 
genomförs även kunna bedömas i svenska. Bedömningen görs i båda ämnena ifrån varje 
ämnes olika aspekter. Det skulle dessutom vara mer motiverande för eleverna. Enligt uppgift 
från lärarna i X-skolan hade de försökt något år, men svensklärarna hade ändrat deras sätt för 
rapportskrivning och de hade inte alls samma uppfattning hur en rapport skulle skrivas. 
Även integreringen mellan karaktärsämnena kunde vara i större omfattning. I många prov kan 
man inte klart urskilja i vilket karaktärsämne frågan hör hemma. Uppdelningen av ämnena i 
olika kurser är inte så självklar utan många ämnen tangerar varann och man riskerar att flera 
lärare i olika ämnen tar upp ungefär samma sak. 
 
Skolan ska förbereda för vidare studier då är olika former av projekt lämpliga som bygger på 
flera kommunikativa arbetssätt. Skriftliga rapporter är då ett vanligt sätt att redovisa sina 
arbeten med. Eftersom eleverna ofta får välja ämne så är det något som de är intresserade av 
och det brukar motivera till bra resultat. Kommunikativa arbetssätt är inte enbart rapporter 
och muntlig redovisning utan även olika bildpresentationer, film, foto, affischer, debatter, 
teater, musik, insändare i tidningar med mera är också kommunicerande arbetssätt. Marton 
(2004) anger att det är viktigare att utveckla vissa förmågor och anger att dessa förmågor bäst 
utvecklas genom att diskutera, analysera och öva hur man lär sig och uttrycker sig. Diskussion 
och debatt som kommunikativa arbetssätt syns inte särskilt mycket av i dessa prov. 
 
 I samarbetet med andra utvecklas kommunikativa arbetssätt. Skolan ska ha förankring i 
samhället och arbetslivet, då är möten med protokoll och arbetsplatsträffar vanliga både som 
samarbets- och kommunikationsformer. Jag vet att i arbetslivet utbildas personalen för att få 
bra och fungerande kommunikationsformer i arbetsgrupper. När det blir konflikter i grupper 
är det ofta det sägs att de inte kan samarbeta. Men egentligen är problemet många gånger att 
de inte kan kommunicera så de förstår varandra. Att utveckla förmågan att arbeta tillsammans 
med andra hänger mycket väl ihop med att kunna, formulera och framföra, göra sig förstådd, 
via sitt kommunikativa sätt i olika grupper.  
 
En av de viktigaste faktorerna i kommunikationen är att kunna lyssna och verkligen ta in vad 
någon i omgivningen säger. Många gånger är man själv inne och tänker på vad man själv ska 
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säga att man inte lyssnar till den som talar, speciellt om man får negativ feed back eller 
kritiseras på något sätt. Istället för att lyssna in och tacka för uppriktigheten gör man sig 
stridsberedd med motargument.   
I skolans sammanhang blir det lätt så att man ser läraren som förmedlar till eleverna eller 
eleverna som redovisar för läraren, vilket egentligen är två sätt att använda 
envägskommunikation.  
 
Gerrevall (2001) menade att det fanns en konflikt i skolans sätt att mäta/bedöma 
processkvalitet mot arbetslivets sätt att bedöma produktkvalitet. Efterhand olika kvalitets, 
miljö och arbetsmiljösystem införs inom olika arbetsområden blir det vanligare att tala om 
kvalitet i processen. Jag har varit på kursgårdar som har både kvalitet och miljösystem. Ifrån 
årsskiftet kom en ny lag som innebär att livsmedelsproducenter och restauranger ska ha ett 
hygiensystem som innebär att arbetsprocessen ska beskrivas och ifrågasättas ur kritiska 
punkter för konsumenten/gästen. Det blir lättare att få in ett kvalitetsperspektiv i själva 
arbetsprocessen, vilken kan innebära att det är en bra process och ändå kan produkten bli 
misslyckad. Det jag menar är att, det kommer att finnas mer förståelse för vad en process är 
och att processen i sig kan vara bra, och ändå kan produkten bli misslyckad. 
 
Proven görs för läraren och eleven. Det är endast vid ett fåtal tillfällen som någon annan än 
läraren är delaktig i bedömningen. Vid båda tillfällena var det i samband med skolornas 
praktiska prov. Man kan ifrågasätta kvaliteten på bedömningen även om det är branschfolk. 
Viktigt vid en rättvisande bedömning är att de som gör bedömningarna gör det efter samma 
principer och grunder. Exempelvis, vad är det som gör att den här eleven ska få en trea och en 
annan en femma inom samma område. För att branschfolk och även elever ska ha någon 
egentlig påverkan på vad som bedöms måste kriterierna för bedömningen vara tydliga och de 
som gör bedömningen väl insatta och överens om bedömningsgrunderna. Eleverna var endast 
delaktiga vid bedömningen av ett prov, det praktiska provet på X-skolan. De prov, som 
Gerrevall (2001) beskriver och som beskrivs i ett sociokulturellt lärande, liksom i det 
accelererade lärandet (Freccero, 2005) är prov vilka genomförs och bedöms under öppna 
former och är en gemensam angelägenhet för elever och lärare. Den typen av prov och 
bedömningar är ingen vanlig provform i dessa tester. 
 
Jag har kommit fram till att det är projektformen som är den som bäst återspeglar de generella 
kompetenser som beskrivs i läroplan och programmål. 
Dessa projektprov som här beskrivs är två prov (ett från varje skola) från kursen projekt som 
är en kurs som genomförs i årskurs 3 på båda skolorna, så den bedömningen görs en gång 
under dessa tre gymnasieår. Ett prov är från kursen projekt och företagande en kurs som här 
genomfördes i årskurs 2 på X skolan. Tre av de fyra projektproven görs inom en kurs som har 
till syfte att lära eleverna arbetssättet. I båda dessa kurser beskriver kursplanerna vad som ska 
läras och i det här fallet är det att lära sig processen/arbetssättet vilket egentligen inte är 
jämförbara med övriga ämnen och kurser. Planerna i dessa kurser beskriver då ett 
processinriktat arbetssätt och det är arbetssättet som blir bedömt också. I det fallet kan man se 
att resultatet från dessa kurser är att lära sig ett arbetssätt. Frågan är om inte detta då är en 
produkt och att bedömningen då egentligen görs av produkten? Sedan kan man fråga sig om 
projekt ska behöva vara ett särskilt ämne eftersom arbetsformen egentligen kan användas 
inom alla ämnen. 
 
I den progressiva pedagogiken kännetecknas projekt som en bra arbetsform med en strävan 
till uppluckring i olika sammanhang mellan olika ämnen, teori- praktik, skola- arbetsliv. Trots 
det, så är det så lite samarbete inte minst mellan de olika ämnena i skolan. Där kärnämnena 
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kunde stödja och ge en annan dimension till karaktärsämnena samtidigt som det skulle öka 
motivationen för kärnämnena om eleverna såg nyttan med dessa i sin praktiska verksamhet. 
 
De prov som då genomförs i övriga ämnen följer också de mål som anges i kursplanerna. De 
målen är enligt kursplanerna väldigt konkreta inom respektive ämne. I de mål och 
betygskriterier som beskrivs är det ”vad” eleven ska kunna, inte ”hur” eleven lär sig. De prov 
jag beskrivit i min undersökning uppfyller väl de mål och följer det som anges i de olika 
kursplanernas betygsnivåer.  
Kursplanerna är omfattande och konkreta om vad eleverna ska lära sig och åtminstone de 
skriftliga proven anger en klar inriktning mot kursplanernas mål och betygsnivåer. 
Kursplanerna anger vad eleven ska kunna efter slutförd kurs. Undervisningstiden är begränsad 
och för mer elevaktiva arbetssätt som grupparbete, mer autentiska prov med fler öppna frågor, 
mer integrering mellan olika ämnen upplevs, att det tar tid från undervisningen. Även lärarnas 
tid är begränsad, planering och samordning av ämnen, rättning av prov som inte har givna 
svar tar mer tid och kan också vara en ekonomisk fråga. 
Gymnasieskolans kunskapsbegrepp utgår från att eleven själv konstruerar sin kunskap, 
reflekterar över sin egen kunskap och sitt eget sätt att tänka och lära sig. Meningen är att 
eleven själv ska lära sig om hur han/hon lär sig för att kunna lära sig själv att lära. 
Undervisningsinnehållet, som kursplanerna anger, ska då inte vara detsamma som 
undervisningsmålet utan ett medel för att nå kunskapsmålet som är elevens förmåga att arbeta 
och lösa problem (Wretman, 2005). 
Om bedömning görs enligt kursplanernas betygsnivåer är det en bedömning av 
undervisningsinnehållet. Man kan ha viss förståelse för att lärarna är måna om att uppfylla de 
mål som är närmast undervisningen, vilket kursplanerna faktiskt är. De är dessutom så 
konkreta och klart utskrivna vilket gör att de målen är lättare att förstå och uppnå. 
Här kan även elevernas förväntningar på skolan ha betydelse. Vad förväntar sig eleverna att 
lära sig? Är det arbetssätten och lärprocessen ”att lära sig lära” eller förväntar eleverna sig 
faktakunskaper? 
 
Man kan påstå att de delar av läroplanens delar som jag valt att undersöka finns någon gång i 
något prov. Det jag inte kan uttala mig om är djupet och kvaliteten i de dimensionerna. En 
aspekt är också att de prov jag har med i min undersökning återfinns i alla tre årskurserna, så 
om läroplanens intentioner återfinns i samtliga årskurser kan inte heller undersökningen ge 
svar på.  

Metodbedömning 
Min undersökning bygger på faktiskt genomförda prov på två skolor under läsåret 2005-2006. 
Det material jag utgått från är från karaktärsämnena inom Hotell och restaurangprogrammet. 
Metoden att välja några begrepp eller ord ur läroplan och teorier, var för att kunna få något 
hanterbart sätt att göra en utvärdering. Den metoden kan ha sina brister, eftersom detta bygger 
på vad jag bedömer som utmärkande för läroplan och kunskapssyn.  
Olika människor lägger också in olika betydelser i ord, betydelser som man själv tycker är 
självklara och fullt begripliga kan betyda något helt annan för en annan person. 
 
En del av bedömningarna bygger på mina egna iakttagelser i samband med mitt deltagande i 
lektioner och redovisningar. När jag deltog i de redovisningarna hade jag inte för avsikt att 
göra ett examensarbete om tester och prov. Om mitt mål med insamlande av tester under mina 
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VFU1-perioder, varit att göra ett examensarbete, hade mitt underlag varit mer systematiskt 
insamlat och mina iakttagelser mera strukturerade. 
Mitt arbetssätt med skriftliga underlag och egna iakttagelser i min undersökning har också 
sina begränsningar. Med ett kompletterande arbetssätt som till exempel en intervju eller en 
enkätundersökning med de lärare som hade gjort proven kunde jag bättre ha säkerställt min 
undersökning. 
 
Dessutom kan man undra var gränserna går för olika pedagogiska teorier. Gränsen mellan 
förmedlingspedagogik och övriga pedagogiska synsätt är kanske inte den svåraste 
gränsdragningen. Men när övergår eleverna från att själva tillägna sig kunskapsarvet i 
reproducerande syfte, enligt Marton (2004) aktivitetspedagogik eller progressiv pedagogik till 
att kunskapsarvet används som ett verktyg för att producera ny kunskap som beskrivs i en 
socialkonstruktivistisk kunskapssyn? 

Slutsats 
Mina två frågor som jag hade för avsikt att få besvarade var dessa. 
• Hur överensstämmer de kunskapsprov som genomförs i ett yrkesförberedande program 

med intentionerna i läroplan och programmål? 
• Vilken kunskapssyn förmedlar testerna?  
 
Det jag kommit fram till är att: 
Fakta mäts i större utsträckning än andra kunskapsformer. Detta är vad de skriftliga proven i 
huvudsak mäter. 
I övrigt kan man ifrån min utvärdering av mina utvalda begrepp få in alla delar i de prov jag 
undersökt. Det som finns i mindre omfattning är reflektion, integrerat i betydelsen 
ämnesöverskridande, som ska ge en helhetssyn. Etiska dimensioner, att det är processen som 
bedöms samt att eleverna själva är delaktiga vid bedömningen återfinns också i mindre 
omfattning.  
 
Den bedömningsform som bäst uppfyller de generella kompetenser som läroplanen anger är 
projektformen. Därmed inte sagt att det är den enda ”rätta” bedömningsformen, där den också 
har vissa brister som till exempel elevernas delaktighet i bedömningen.  
 
Nyström (2004) anger att det för att examinationen ska passa alla individer bör vara ett brett 
utbud av examinationsformer. Både formativa och summativa, skriftliga, muntliga, projekt, 
grupparbeten med flera ska finnas och praktiseras. 
Men även för att ingen examinationsform kan vara heltäckande för den kunskapssyn som 
förmedlas via läroplan och programmålen. 
 
De skriftliga proven och de prov som mäter fakta och memorerande kan klart hänföras till 
behaviorismen och förmedlingspedagogiken. 
 
Utgår man från att bedömningen ska vara en del av en lärprocess, formativ bedömning ska 
bedömningen kunna användas för att eleven ska få vägledning och information om sitt 
lärande. För att eleven ska få återkoppling på hur denne uppnår sina undervisningsmål, enligt 
Korp (2003) ser jag inte att något prov direkt uppfyller detta. Även projekten i kursen projekt, 
bedöms vid ett slutmål, när produkten är uppnådd, redovisningen gjord, loggböcker 
inlämnade och eventuell rapport lämnad. 

                                                
1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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I de prov som genomförs som projekt, praktiska prov och övriga prov finns inslag av Piagets 
teorier om elevaktiva arbetssätt där eleverna själva får söka sig till kunskap. Också inslag från 
den progressiva pedagogiken med gränsöverskridande och lärare som stödjer och hjälper 
eleverna in i kunskapen. Socialkonstruktivistiska kunskapssynen återfinns med reflekterande 
och bedömning av processen. Där finns även inslag som samarbete, kommunikation och 
autentiska frågor som stödjer detta. Det som brister i de prov jag utvärderat, för att man ska 
säga att de har en socialkonstruktivistisk inriktning är att eleverna inte är delaktiga i 
bedömningsprocessen. Att den inte genomförs tillsammans med eleverna, med öppen och 
kvalitativ feed back. Dessutom används bedömningen inte i ett pedagogiskt syfte för att hjälpa 
eleven med vägledning och återkoppling, för att ha som stöd i sina undervisningsmål. 

Yrkesrelevans och fortsättning 
Detta att studera vad proven förmedlar har verkligen varit tänkvärt för min yrkesroll som 
blivande lärare. Dessutom har detta inneburit att tillfälle att fördjupa mig i läroplanen och 
programmålen. Jag kommer nog även som färdig lärare att använda en checklista när jag gör 
mina egna prov, som en form av egenkontroll, kvalitetsvärdering och analys av 
kunskapstesterna. De begrepp jag använt i min undersökning kommer nog att förändras och 
bytas ut efter förändringar i samhället och i de styrande dokumenten. 
När man blir insatt i ett ämne så ger det ett upphov till flera frågor än undersökningen ger svar 
på, så några förslag till fortsatt forskning kan vara: 
 

• Undersöka i vilken omfattning lärare gör bedömningar och sätter betyg efter de 
generella kompetenser som läroplanen anger, respektive i vilken omfattning betyg 
sätts enligt de konkreta kursmål som anges i kursplaner. 

• Flera av proven i min undersökning är gjorda så att frågorna är hänvisade till olika 
betygsnivåer. Vilken betydelse har det för eleverna? Väljer de som inte vill ha högre 
betyg att endast besvara G-nivån. Eller väljer eleverna även att besvara MVG-nivån 
för att få några poäng där så att det kan förbättra betyget? 

• Bakgrundskunskaper är väldigt olika inom yrkeslärarkåren. Därför hade det varit 
intressant att undersöka hur proven utformas och vilken kunskapssyn de förmedlar, i 
förhållande till lärarnas bakgrund.  

• Många yrkeslärare saknar formell behörighet undersöka synen på kunskap om det 
finns någon skillnad på kunskapssyn mellan en behörig eller icke behörig lärare.  

• Göra en större undersökning för att se vilka kunskapssyner som förmedlas inom Hotell 
och restaurangprogrammet. 

• En undersökning av vilken kunskapssyn eleverna har både före, under och efter 
utbildning. Eleverna ska vara delaktiga i sin utbildning, därför är deras syn på kunskap 
viktig eftersom det påverkar utbildningen och därmed hur och vad det är som ska 
bedömas. 

• Det finns standardprov som mäter elevernas kunskaper, borde det inte finnas någon 
form av stickprovskontroll som ”mäter” vilka typer av prov lärarna ger till sina elever. 
Eftersom proven är så viktiga för vad eleverna lär sig. 
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Bilaga 1 
 
Skriftliga prov  
 
Skriftliga prov från Z-skolan är i ämnena: matlagningskunskap där kurserna i kallkök 100 p2 
och varmkök 100 p ingår och livsmedelskunskap där kursen livsmedel A 50 p ingår.  
X-skolans skriftliga prov är också från ämnet livsmedelskunskap där kurserna livsmedel A 50 
p och livsmedelshygien 50 p ingår och från ämnet näringskunskap i kursen dietetik och 

dietmatlagning 100 p. 
 
Z-prov 1  
Prov i kallkök 
Provet bestod av 23 frågor, därav 7 med underfrågor. Ska man räkna även varje underfråga 
som en egen fråga blev det 50 frågor. 
Maxpoäng på provet var 90 p och 45 p var godkänt. Poäng på varje fråga angavs.  
Exempel på fråga: 
”Förklara vad följande redskap används till! 10p 

• Kockkniv 

• Filékniv 
• Hålslev” 

O.s.v   
Det var en av frågorna som inte hade ett givet svar och det var frågan ”Välj ut en av 

redningarna och beskriv så noga du kan vad den innebär, (tillvägagångssätt, proportioner, 

koktid, hantering)”   
Oavsett vilket svar eleven skriver så finns det facit till det.  
 

Z-prov 2 
Prov i varmkök.  
Provet bestod av 26 frågor med underfrågor räknar man underfrågorna blev antalet 38.  
Maxpoäng var 95 och 45 var gränsen för godkänt. Poäng på varje fråga angavs. 
Exempel: 

Rangordna följande maträtter i rätt inbördes ordning (motivera dina svar) (5p) 
Pannbiff m lök- Toast Skagen-Panerad torsk med gräddfilssås- Creme Caramell- Liten osttallrik- 
Avocado med pepparotskryddad rensteksmousse- Potatis och purjolökssoppa- Pocherat ägg med sparris 
och chilihollandaise- Lammytterfilé med rostade rotfrukter- Kycklingbröst med svamprisotto 
• Ange 3 olika knivar som man använder i det varma köket! Beskriv också vilket 

användningsområde respektive kniv har. 
• På nästa uppslag finns recept på köttfärssås. Gör en ”mice en placelista” för bästa planering av 

denna maträtt (Finns en lista med rubriker på Råvaror, Plats, Handverktyg, Utrustning)  
De flesta frågor har ett givet svar, men det finns frågor som första frågan, som ger exempel på 
att svaren kan vara flera, beroende på hur eleven motiverar sitt svar. 
 
Z-prov 3 
Provet var i livsmedelskunskap A. Provet som helhet, om man räknar alla frågor, omfattar 77 
frågor. 
Testet behandlar olika livsmedel, hur de delas in i grupper, hur de hanteras, hur de förvaras 
och näringsinnehåll.  
De första 50 frågorna var påståendefrågor: Vad är rätt? Respektive. Vad är fel? 
Exempel:  

                                                
2Omfattningen av kursen anges i poäng. 1 poäng är cirka en timme och förkortas p 
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• ”Homogenisering innebär att fettet tas bort från mjölken. 

• All mjölk som säljs i Sverige till konsumenter pastöriseras”. 
På detta ska då eleven svara om det är rätt eller fel i dessa påståenden.  
Nästa del bestod av att para ihop med att dra streck. Ett antal grönsaker ska paras in i rätt 
grupp. Exempel: Ukama ska sorteras in i potatisgrupp, palsternacka in i rotfruktsgrupp. 
En del bestod av frågor av karaktären ”Hur kokar du pasta på bästa sätt?” ”Vilka 

användningsområden har matfetterna i det varma köket?”  

Just det här provet hade indelats i nivåer efter vad de behövde kunna för att få olika betyg. Så 
på VG-nivån var det frågor 6 frågor som:  
”Varför är det viktigt för veganer att äta baljväxter?  

Mjölk innehåller 8 av våra 10 viktigaste näringsämnen!  

Vilka är det som saknas eller finns i väldigt liten mängd?” 

På MVG-nivån var det 6 frågor av karaktären: 
”Förklara sambandet mellan hårt/fast fett och mjukt/flytande fett och deras innehåll av 

fettsyror?”  
Här har alla frågor ett givet svar. Detta test är indelat i olika betygsnivåer. Däremot är inte 
varje fråga värderad med någon poäng. 
 
Syfte med dessa tre tester i Z-skolan är att ge betygsunderlag. Samtliga dessa tre prov görs 
individuellt, utan tillgång till läroböcker eller andra hjälpmedel och genomförs när 
kursavsnittet avslutats. På de två första ska svaren skrivas på särskilt papper, så det lämnade 
utrymmet kan inte ge eleven någon indikation på om svaret ska omfatta enstaka ord eller hel 
mening. 
Det finns givna svar, visserligen med viss möjlighet för eleven att välja vad han/hon ska svara 
på, men även de lite mer flexibla svaren följer läroböckerna. Viss inriktning mot att använda 
utrustning med den frågeställning om vad knivar används till och vad olika köksredskap 
används till liksom att göra en mice en place-lista. En fråga som man kan häröra till estetik är 
frågan om maträtternas rangordning i prov 2, där visst estetiskt kunnande kan vara till hjälp 
för att motivera rangordningen.  
 
X-prov 1 
Detta är en skrivning i livsmedelskunskap.  
Provet omfattar 27 frågor. Bredvid varje fråga anges antalet poäng på respektive fråga. Testet 
har 20 frågor som har helt klart givet svar, exempel: ”Ange fetthalt på standardmjölk.” Sex av 
frågorna anger en matlagningsterm och har som slutfråga ”hur gör man”? Den elev som 
kanske inte kan vad just termen innebär, kan kanske beskriva hur man gör. Efter varje fråga 
finns det ett lämnat utrymme vilket gör att eleven kan se hur långt svar läraren förväntat sig 
och det kan också utläsas av den poängsättning som frågan anger.  
 
X-prov 2 
Detta är en kunskapstest i livsmedelshygien. 
Testet omfattar 16 frågor. Även här anges poäng på varje fråga. Detta prov gavs efter 30 
poäng. Maxpoäng på provet var 60 poäng och godkänt var 25 poäng. Eleverna kunde få MVG 
på provet, men för att få slutbetyget MVG fordrades att de skrev en rapport i ämnet. 
Livsmedelshygienkursen avslutades inte förrän i årskurs 3.  
 Frågorna är med givna svar. Exempel är: ”Hur kan man förhindra att skadedjur kommer 

in?” . Svaren skulle skrivas på särskilt papper så där fick inte eleven någon vägledning för 
vilket svar läraren förväntade sig. Testen avslutades med en helt öppen autentisk fråga. ”Har 

du ändrat dina hygienvanor sedan du började på HR programmet, i så fall hur?”  Det 
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framgick inte om den frågan gav något poäng, men den gav eleven en reflektion och inte bara 
ett återgivande av memorerad fakta.  
 
X-prov 3 
Kunskapstest genomfört i dietetik och dietmatlagning. Provet omfattar 9 frågor. Även här 
anges poängen på frågorna.  
Exempel på frågor är: ”Beskriv skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2?”. Det finns även 
frågor som kan ha alternativa svar som: ”Vad är lämpligt att använda i glutenfri kost vid till 

exempel redning av såser och grytor?” 

Tre av frågorna är av lite mer berättande karaktär, övriga fordrar enstaka svar. Provsvaren går 
att läsa sig till i läromedel. Det kan framgå av poängbedömningen som är angiven efter frågan 
hur omfattande svaret ska vara.  

 

Gemensamt för de tre proven i X-skolan är att eleven besvarar frågorna enskilt utan tillgång 
till lärare och läromedel och är underlag för bedömning och betyg. Läraren gör bedömningen. 
Poängbedömningen framgår efter varje fråga.  
I X-prov 1, kan denna fråga ”hur gör man” öppna upp för elever som inte exakt vet vad 
termen betyder ändå kunna beskriva ett arbetsmoment. Även där finns ett facit och kan inte 
hänföras till autentiska frågor. Däremot frågan om eleven hade ändrat sitt beteende i X-prov 
2, en reflekterande fråga, med autentiskt svar som öppnar upp för en anknytning till elevens 
beteende och förtrogenhetskunskap. I kunskaps test X-prov 3 kan eleven använda egna ord för 
att beskriva skillnaden, men läraren har ett förväntat svar på vad som ska vara med. Man kan 
säja att formuleringen av svaret gör eleven själv. 
 
Beskrivning projekt 
 
Z-skolans prov 4 och X-skolans prov 6 är båda i ämnet/kursen projektarbete 100 p. 
X-skolans prov 4 är i ämnet arbetsliv kursen heter projekt och företagande 50 p. X-prov 5 är 
en kurs i vinkunskap 50 p. 
 
Z-prov 4 
Genomförs i årskurs 3, i kursen projekt. 
Generellt för alla projekt var att de skulle lämna in loggbok, de fick bjuda in vem de ville 
skulle vara med på deras redovisning. Övriga klassen deltog inte i redovisningen. Lärarna sa 
att de hade haft redovisningar med hela klassen något år, men det hade inte fungerat så bra. 
 
De olika projekten som eleverna arbetat med var: att göra en kokbok med pastarätter för 
studenter, broschyr över vad man kunde göra på en sommarturistort under vintern. Några 
gjorde en CD-skiva på hur man tillverkade en lokal dryck, broschyr över Hotell och 
restaurangprogrammet med inriktning mot hotell, tävlingsmatlagning, hotellguide över 
mindre kända hotell på svenska, tyska och engelska. Samtliga projekt som redovisades när jag 
var med, utfördes av 2-4 elever. 
 
Redovisningarna var dels att eleverna visade och beskrev sina produkter och en muntlig 
beskrivning av hur de arbetat i projektet. Lärarna gjorde en muntlig bedömning av detta. 
Ytterligare underlag för bedömning var loggboken som de skulle föra över projektets 
framskridande, möten, problem, med mera. Loggboken blir då en beskrivning av processen.  
Projektet avslutades med en skriftlig självskattning hur man själv arbetat i gruppen och hur 
gruppen har fungerat. Lärarna bedömde här hela processen.  
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Det här arbetssättet är ett autentiskt arbetssätt när man tillsammans ska få fram en produkt. 
Eleverna använder många kommunikativa arbetssätt, de skriver, redovisar muntligt, hanterar 
data, söker information. Beroende på sina intressen får de mera kunskaper i ämnena också 
som hotellkunskap, språk, drycker, matlagning. Detta blir då olika beroende på intressen. De 
har tillgång till material och läromedel. Här lär sig eleverna det de är intresserade och de får 
använda de kunskaper som de tillägnat sig. Eleverna är aktiva och lärarrollen är inte 
förmedlande utan handleder och stödjer. Utvärderingen som eleven gör efter genomfört arbete 
är en väg till självkännedom. Hur jobbar jag tillsammans med andra, hur lyhörd är jag, tar jag 
egna initiativ, vilket ansvar tar jag o.s.v.  
 
X-prov 4 
Projekt genomfört inom kursen projekt och företagande.  
Eleverna arbetar i projekt får fritt välja projekt. Läraren lämnar några förslag ”Planera en 

skolresa, utveckla en ny produkt, starta en cafeteria, starta en restaurang, planera en 

gymnasiefest, starta en affär, starta ett företag i resebranschen”. 
Eleverna jobbar i grupp med sina projekt. De gör en muntlig beskrivning av sina projekt och 
lämnar sedan en skriftlig rapport. För att bli godkända i projektet ska följande moment finnas 
med i projektet. De ska ha:   

funderat ”brainstormat ”kring en ide, formulerat en affärsidé, gjort en marknadsundersökning över vilka 
resurser som  finns att tillgå (human och kapital), marknadsföring av projektet, gjort en kalkyl, protokoll 
efter varje möte/dagbok, gruppen ska bestämma regler, tidsplanering, delaktiviteter, att gruppen 
kommunicerar inbördes, vad gick bra vad gick dåligt och en presentation av arbetet. 

Några elever redovisade muntligt hur de skulle starta en ”Kläd och sko boutique”.  
Läraren förväntade sig en skriftlig rapport också, innan bedömning gjordes. 
X-prov 4 är ett prov, som samtidigt är en del av undervisningen. Eleverna fick redovisa 
efterhand de blev klara. Främjar elevaktiva arbetssätt och samarbete. Här läggs också in 
aspekter på hur gruppen arbetar inbördes, en reflektion över arbetssättet, regler, dagbok eller 
protokoll. Ett processinriktat arbetssätt där eleverna även skulle lämna en skriftlig rapport. 
 
X- prov 5 
Genomfördes med årskurs 2 i vinkunskap.  
Genomfördes som ett gemensamt projekt inom ämnena vinkunskap och svenska. Eleverna har 
arbetat med olika projekt om olika vinländer. Projektet gjordes individuellt och eleverna 
skulle lämna en skriftlig rapport och även redovisa muntligt. När jag deltog redovisade tre 
olika elever sina projekt. Mycket av informationen hade de hittat på Internet. De övriga 
eleverna var åhörare och hade bra synpunkter på redovisningarna. De elever som redovisat 
fick sedan en egen respons på sin muntliga framställning av svenskläraren. Projektet 
bedömdes ur de olika synpunkterna av respektive lärare. 
X-prov 5 är ämnesintegrerat eftersom det sker i samarbete med svenska. Ett elevaktivt 
arbetssätt, men främjade inte samarbete eftersom det var ett individuellt jobb. Redovisningen 
var både en skriftlig och en muntlig, vilket gjorde att det var flera kommunikativa arbetssätt. 
Klasskamraterna deltog i redovisningen, men hade ingen direkt inverkan på bedömningen. 
 
X- prov 6 
Genomfördes i årskurs 3 i kursen projekt. 
Bland de som redovisade var en elev som gjort en kokbok on line. Han hade förenat sina båda 
intressen mat och data och gjort en kokbok på Internet. Med vid redovisningen var av honom 
inbjudna gäster och två lärare som varit handledare i projektarbetet. En elev hade gjort 
bröllopsmenyer, en elev hade testat på att äta enligt Atkinsdieten. Två elever redovisade ett 
arbete om choklad i form av en power point presentation och hade även inbjudit till 
chokladprovning. Tre elever hade komponerat nya drinkar och blandade dem, och åhörarna 
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fick sedan provsmaka. Förutom denna redovisning lämnade eleverna loggbok och en skriftlig 
rapport. 
X-prov 6 är ett processinriktat prov. Främjar elevaktiva arbetssätt. En del av projektarbetena 
genomfördes individuellt vilket inte ger samarbetsförmåga. Arbetssättet inbjuder till 
problemlösning, ger autentiska svar möjlighet att använda utrustning, kommunikativa 
arbetssätt. Testet behandlade också olika ämnen beroende på elevernas egna intressen. Efteråt 
gjordes en utvärdering av arbetssätten och om målet hade uppnåtts. 
 
Praktiska prov 
 
Z-skolans praktiska prov är i ämnet matlagningskunskap i kursen restaurang 100 p. X-
skolans praktiska prov är i ämnet matlagningskunskap i en kombination av kurserna varmkök 
och kallkök på vardera 100 p. 
 
Z-prov 5 
Genomförs i årskurs 2. Provet genomfördes i kursen restaurang.  
Syfte med provet är att vara underlag för bedömning, men även ett led i undervisningen. Detta 
var ett praktiskt prov där eleven individuellt skulle komponera en trerätters meny för fyra 
personer.  

 ”Menyn skall  bestå av en valfri soppa, något tillbehör från jäsdeg eller smördeg. 

Varmrätten: valfritt från fläskhare, picnic-bog eller skinka, med valfritt tillbehör. Desserten 

är valfritt recept på chokladmousse”. 

Recept väljs fritt och eleven upprättar inköpslista. 
Tillagningen sker individuellt, utan skrivna recept och provtiden är på 2 timmar och 30 
minuter. 
Bedömningen sker både på arbetsprocessen och resultatet på tallriken. Det som bedöms i 
processen är mice an place, ordning och hygien, användande av redskap och på produkten 
färg, utseende, uppläggning, smak, kryddning och konsistens samt helheten. 
Bedömare var lärare och branschfolk. Eleven är medveten om vad som bedöms. 
 
I det här provet får eleverna visa sin matlagningsprocess. Det är autentiskt så tillvida att de får 
instruktioner om vad det ska vara. Kan jämföras med att en gäst gör en beställning till ett 
större sällskap.  
”Jag vill ha en soppa med något bröd, en varmrätt av något fläskkött och chokladmousse.”  
Så skulle en beställare mycket väl kunna uttrycka sig. De använder utrustning och 
tillagningen genomförs på begränsad tid. Bedömningen görs av både arbetsprocessen och 
produkten.  
 
X- prov 7 
Detta är individuellt prov i bakning och praktiskt grupp-prov i varm och kallkök.  
I bakning ska de att göra ett matbröd, bullar och en sorts kaka. Recept väljer eleven själv och 
lämnar lista för beställning av råvaror.  
I matlagning arbetar eleverna tillsammans, två i varje grupp. De får dra lott om huvudråvaran, 
exempelvis lax, kyckling med flera. Eleverna ska utgående från råvarorna hitta ett tema. De 
ska antingen laga förrätt och varmrätt eller varmrätt och efterrätt för 10 personer. Några av de 
metoder de använt under året ska ingå. De skall även duka upp sitt tema och tallriksservera 
gästen i restaurangen.  
Bedömning görs på dessa kriterier: personlig hygien, inlämnad planering, organisation, 
servering, uppläggning och smak, samarbete med efterarbeten, arbetsordning, resultat av 
matlagning, servering och bakning även val av meny, tema, färger, smak och konsistens 
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bedömdes. Elever, lärare och personal deltar i bedömningen. Eleverna vet vad som ska 
bedömas innan provet. 
 
Underlag för betygsbedömning. Autentiskt så tillvida att eleverna gör upp vad de själva ska 
laga till, gör menyer med något tema och inköpslistor. De har dessutom tillgång till läromedel 
och recept. 
 
Övriga prov 
 
Z-skolans prov 6 är i ämnet arbetsliv i kursen arbetsmiljö och säkerhet 50 p. Z-prov 7 och X-
prov 8 är i näringskunskap i kursen näringslära 50 p. 
X-prov 9 är i näringskunskap i kursen dietetik och dietmatlagning 100 p. 
 
Z-prov 6 
Testen genomfördes i årskurs 2 i kursen arbetsmiljö och säkerhet. 

I arbetsmiljö har eleverna haft till uppgift att skriva en skriftlig redovisning om vissa 
arbetsmiljöfaktorer. Redovisningen skulle avslutas med fem frågor som byggde på deras 
redovisning. Eleverna fick själva bestämma om de skulle göra detta arbete gruppvis eller 
individuellt. Ämnena de valt var: belastning, brand, el, farliga ämnen, hälsa med friskvård och 
hygien, informationsergonomi, psykosocial arbetsmiljö, strålning, syn och termiskt klimat. 
Eleverna fick hjälp av läraren med materialet och tillgång till böcker och Internet. 
 
Efter att de lämnat in uppgifterna gjorde läraren en bedömning av arbetena. Lektionen efter 
redovisade eleverna muntligt inför klassen sina inlämnade arbeten. Denna redovisning 
invägdes i bedömningen. Läraren lämnade en muntlig bedömning direkt efter avslutad 
redovisning. Lektionen avslutades med att alla elever fick en del av elevernas frågor som en 
kunskapstest. Så alla kunde åtminstone sina egna frågor. Redovisningen skedde vid två olika 
tillfällen.  
Arbetssätten växlade mellan grupparbeten och individuella. Kommunikationssätten var både 
skriftliga och muntliga. Mycket av det de redovisade i sina skriftliga rapporter var hämtat 
direkt ur böcker och från Internet. Frågorna som eleverna gjorde, var frågor med givna svar. 
 
Z-prov 7 
Kunskapstest  genomfört i årskurs 1 i näringslära. 
Eleverna fick som läxförhör göra ett collage om kolhydrater. De fick gruppvis klippa och 
klistra för att göra en bild som skulle beskriva något om kolhydrater. De fick använda de 
läromedel de hade och eleverna fick arbeta grupp. De fick sedan muntligt redovisa sina tankar 
bakom bilderna.  
 
X- prov 8 
Prov i näringslära genomfördes i årskurs 1. Provet avser 30 p av de 50 p som kursen 
omfattar. 
Uppgiften är att helst ska eleverna arbeta två och två, men det är tillåtet att arbeta ensam. 
Dock ska varje elev lämna in en skriftlig rapport.  
I förutsättningarna ges förslag på fem personer och deras längd, vikt, ålder, sysselsättning och 
matvanor. Det är även tillåtet för eleven att hitta på en egen person. För denna person ska 
eleven komponera en veckas matsedel som är fördelad och sammansatt som eleven tror att 
den personen äter.  
Exempel är Linus 17 år, längd 182, vikt 82, tränar, äter gröt med minst 5 dl standardmjölk till 
frukost, äter inte grönsaker, dricker coca cola om han har pengar. Äter lagad mat till middag.  
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 Först ska alltså eleven komponera en matsedel som skulle passa Linus matvanor. Efter det 
ska de näringsberäkna minst tre dagar i Aivos kostplan (Vedertaget dataprogram inom den 
branschen). Arbetssättet är att med hjälp av läraren, läroboken och annat material 
sammanfatta, skriva ner uppgifterna som sedan ska lämnas till läraren. Detta är en uppgift 
som är en del av undervisningen.  
För att få betyget G skall eleven lämna in svar på instuderingsfrågor de gjort vid varje 
undervisningstillfälle, samt gjort en bra matsedel för denne person och näringsvärdesberäknat 
densamma så att det stämmer med den valda personens behov. För VG ska de dessutom ge ett 
skriftligt förslag på hur den utvalda person bör ändra sina kostvanor och för MVG ska det 
ingå en slutsats varför denne person ska ändra sina kostvanor. 
Bedömningen görs av läraren.  
 
Detta test är en del av undervisningsprocessen samtidigt som det är ett bedömningsunderlag. 
Testet genomförs under autentiska former, eleverna jobbar tillsammans om de vill, har 
tillgång till lärare och läromedel. Integrerat såtillvida att de förutom näringslära även lär sig 
datasystemet. Det finns inget givet svar utan svaren blir olika efter vad eleven väljer att den 
här personen ska äta. 
 
X- prov 9 
Beskrivning av provgenomfört i dietetik och dietmatlagning. 
Provet är tänkt att vara en del av undervisningen. 
Detta omfattar krav/ekologisk odlad mat. 
För att bli godkänd ska eleven gå ut i en butik och hitta vad det finns för kravprodukter inom 
mejeri, chark/kött, bröd och färskvaror frukt och grönt. För VG ska eleven beskriva ett 
KRAV-livsmedel från odlare/uppfödare till konsument. 
För MVG ska eleven besvara frågan: ”Tror du det har någon betydelse för miljön att vi köper 

kravmärkt mat?” ”Beskriv och förklara hur du tänker.” Detta ska inlämnas skriftligt. Läraren 
gör bedömningen.  
 
Detta prov omfattar endast tre frågor, men var som en del av en undervisning. På den här 
tiden skulle eleverna gå ut i affärerna och undersöka vilka livsmedel som fanns. Det är 
verklighetsanknutet och realistiskt. Den sista frågan om eleven tror det har någon betydelse 
för miljön, är helt autentisk och det finns inget givet svar. 


