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Att synliggöra elevens yrkeskunnande 

utifrån gymnasiearbetet innebär att se 

vad hen kan och kan göra.



Informationsinsamling 

 - Vid bedömning av gymnasiearbetet behöver 
synliggörandet av yrkeskunnande ske på flera olika sätt, dvs 
allsidigt. 

 - Oftast sker det genom observation av situationer där 
handlingar, beteenden, attityder och relevanta aktiviteter 
pågår. Utifrån kunskapstänkandet är handlingarna alltid 
komplexa.

 - Observation är en vetenskaplig metod och den ger mycket 
information som behöver bearbetas och korrekt tolkas.



I sitt gymnasiearbete ska eleven visa:

Fakta och förståelse 

 Kunskaper om de sociala eller pedagogiska sammanhang som uppgiften berör. 

 Kunskaper om lagar, förordningar och andra bestämmelser som gäller för den verksamhet inom vilken uppgiften utförs.

 Kunskaper om begrepp, teorier och metoder som är relevanta för uppgiften. 

Färdigheter

 Färdigheter i att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesmässigt sätt. 

 Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.

 Färdigheter i att använda för uppgiften relevant informationsteknik. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 Förmåga att ta initiativ, lösa problem, ta ansvar och se konsekvenser av olika handlingsalternativ som ligger inom 
ramen för uppgiften.

 Förmåga att utvärdera, analysera, diskutera och problematisera sociala eller pedagogiska situationer på ett 
yrkesmässigt sätt.

 Förmåga att möta, assistera eller pedagogiskt leda människor utifrån ett yrkesetiskt och demokratiskt förhållningssätt. 

(Gymnasieboken 2011)     … och läraren observerar...



Vad innebär det att se

…VAD NÅGON KAN OCH KAN GÖRA?

ALLA VÅRA SINNEN ÄR DÅ INBLANDADE I TOLKANDET AV SITUATIONER



Att se och

att tro sig se…

en tankestil…

Det vaga första skådandet 

…och

det utvecklade, omedelbara 

gestaltseendet.

(Fleck, 1997)



Att se… en tankemässig synsätt

 Fleck (1997) visar att det existerar en överensstämmelse mellan

”att vi ser och att vi kan”. 

 Fleck benämner observationerna antingen som ”det vaga, första 

skådandet” i vilket gestaltandet är oklart, stillöst, godtyckligt, och i 

vilket ”faktas fasta grund saknas”; eller

 ”det utvecklade, omedelbara gestaltseendet” i vilket våra sinnen 

omedelbart uppfattar mening, figur och skepnad samt 

fullbordade helheter tack vare vår erfarenhet. 

 Inlevelse ligger i all slags observation och är en intensiv form av 

observerandet  (Polanyi).



Gestaltseende, ….vår perception

 Helhet kan inte alltid förklaras som summan av oberoende delar, te x 

olika examensmål, … vi integrerar vår uppmärksamhet av detaljer till 

en helhet utan att vi identifierar detaljerna ... det är relationerna 

mellan delarna som bildar en helhet, dvs skapar gestalter som vi 

uppfattar som helhet, enligt gestaltpsykologin. 

 Detta innebär att bedömaren av  yrkesmässighet, yrkeskunnande, 

behöver tydliggöra sitt gestaltseende och ifrågasätta dess logik.

 Helhetsseendet kan vara ett problem i bedömningssammanhanget, vi 

kan missa kvaliteterna i delarna.



Vad ska läraren kunna se och 

bedöma?
RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT)



Examensmålen för Restaurang och Livsmedel

Fakta och förståelse

 kunskaper om arbetsmiljö, hygien, livsmedel och näringslära, relevanta för uppgiften,

 kunskaper om betydelsen av service och försäljning för att genomföra uppgiften på ett yrkesmässigt sätt, 

 kunskaper om lagar och andra bestämmelser som är relevanta för uppgiften, samt

 kunskaper om vanliga etiska frågeställningar inom yrkesområdet. 

Färdigheter

 färdigheter i att använda metoder, redskap och maskiner på ett yrkesmässigt sätt, 

 färdigheter i att utföra hantverket på ett yrkesmässigt sätt, samt

 färdigheter i att utföra uppgiften på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljön.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 ett ekonomiskt och miljömässigt förhållningssätt,

 förmåga att ta initiativ,

 förmåga att lösa problem och se konsekvenser av olika val,

 förmåga att värdera kvaliteten på det egna arbetet i förhållande till branschens kvalitetsnormer, samt

 förmåga att göra yrkesmässiga etiska och estetiska överväganden. (Gymnasieboken 2011).



Examensmålen för Hotell- och turismprogrammet

Fakta och förståelse

 kunskaper om det område som är relevant för uppgiften för att kunna uppnå ett godtagbart resultat, 

 kunskaper om vilken service och vilket bemötande som krävs för att genomföra uppgiften på ett yrkesmässigt sätt, samt

 kunskaper om lagar och andra bestämmelser som är relevanta för uppgiften. 

Färdigheter

 färdigheter i att arbeta yrkesmässigt för att genomföra uppgiften,

 färdigheter i att använda teknisk och annan utrustning som är relevant för uppgiften, samt

 färdigheter i att informera på ett tydligt och lättförståeligt sätt relevant för uppgiften. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 förmåga att på ett relevant sätt både samarbeta och arbeta självständigt samt att ta egna initiativ i genomförandet av 
uppgiften,

 förmåga att möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt i de situationer som uppstår under arbetets gång, 

 förmåga att på ett yrkesmässigt sätt lösa de problem som uppstår i genomförandet av uppgiften, samt

 förmåga att bedöma kvaliteten, enligt branschens normer, på de tjänster som uppgiften berör. (Gymnasieboken, 2011)



Genom att utföra vanligt 

förekommande arbetsuppgifter 

på ett yrkesmässigt sätt …
…SKA ELEVEN VISA ATT DENNE ÄR FÖRBEREDD FÖR DEN VALDA YRKESUTGÅNGEN. 



Detta förutsätter att…

 …ett gediget och välgenomtänkt förberedelsearbete inför Gymnasiearbetets 
genomförande behöver utföras redan inför årskurs 1. Revideringar.

 I denna planeringsprocess ingår såväl ett progressionstänkande som 
samstämmighet mellan: planering – undervisning i de olika kurserna i olika 
årskurser och bedömning av helheten i gymnasiearbetet.

 Gymnasiearbetet behöver av lärarna planeras, ”genomföras” och utvärderas på 
ett så autentiskt, valid och tillförlitligt sätt som möjligt.
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Autentiskt, verklighetstroget, Wiggins (1998) 

 Den första graden kallas icke autentisk: eleven läser ett av läraren valt recept

 Den andra graden kallas för tämligen realistisk: eleven har valt receptet själv och 

idkar högläsning.

 Den sista kallas för autentisk: eleven tillagar receptet och gästen äter maten. 

 För att ytterligare öka verklighetsgraden, vilket Wiggins inte gör, kan skapandet 

och genomförandet av ett eget recept/vinlista/konferens/design läggas till. 

Detta sker också i utbildningen och det är även en del av matlagningstävlingarna 

där yrkeskunnande manifesteras. 

Slutsats: genom att eleverna får planera, skapa och producera en produkt som 

konsumeras av kunder, ger goda möjligheter att använda sig av en 

bedömningsform som är både realistisk, kontextbunden och mångdimensionell. 
(Tsagalidis, 2008 s. 46) 



Validitet  och reliabilitet
Svarar på frågan: Mäter gymnasiearbetet det som det är avsett att 
mäta?



Yrkeskunnande kan beskrivas som…

Nyckelkvalifikationer

I. Personlig dimension 

 1. Självständighet 

II. Kognitiv dimension 

 2. Planeringsförmåga 

 3. Problemlösningsförmåga 

III. Social och interaktiv dimension 

 4. Samarbete 

 5. Kundkontakt 

 6. Kommunikation 

 7. Initiativkraft 

Specifika yrkeskunskaper

1. Förståelse för yrkesområdet 

 Förstå sin egen del i verksamheten 

 Förhållningssätt till uppgiften 

 Förberedelsearbete inför arbetsuppgiften; ”mise en place” 

2. Handlag i arbetsteknik och metodkunskap 

 a. Handlag b. Noggrannhet i utförandet c. Snabbhet i 
utförandet; arbetets hastighet 

3. Hygien 

 a. Personlig hygien b. Livsmedelshygien c. Arbetsplatsens 
hygien 

4. Arbetsredskap 

 a. Maskin- och redskapskunskap b. Ergonomi och säkerhet 

5. Förmåga att se helheten och handla simultant 

 a. Förmåga att se helhet b. Förmåga att handskas med 
flera uppgifter 



Yrkeskunnande förutsätter således både 

färdighet att tolka och färdigheter i att 

handla.



Elins gymnasiearbete inriktat mot yrket servitör

Följande exempel beskriver Elins gymnasiearbete som är inriktat mot yrket 

servitör inom examensmålen för restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

Elins uppgift 

 Elin har fått i uppgift att i sitt gymnasiearbete planera och genomföra en 

temakväll i skolans restaurang. Hon ska tillsammans med två kökselever 

skapa en trerättersmeny med väl avvägd dryckeslista. Elin ska arbeta fram 

den skriftliga presentationen av menyn till gästerna och anpassa 

utseendet efter kvällens tema. Hon ska även ansvara för matsal och all 

service för ca tio gäster vid tre bord under kvällen. Dessutom ska hon 

utvärdera sin planering och hur kvällen har avlöpt. (Gymnasieboken, 

2011)


