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Elevperspektiv på bedömning av kunskap och 
yrkeskunnande 
Få studier, se t ex i

Forsberg, E. & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om 

bedömning: en kartläggning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Hirsh, Å., & Lindberg, V. (2015). 2000-talets forskning om formativ 

bedömning: en översikt av svensk och internationell forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 
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Elev som aktiv meningsskapare

Vad är viktigt att kunna för mig som yrkeselev?

Varför väljs just den kunskap?

Hur bedömer lärare, handledare, 

arbetsplatsen, instruktörer och klasskompisar 

det jag kan?

Hur visar jag min kunskap?

Hur fungerar feedback för mig?
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HUR FORMAR GYMNASIEUNGDOMAR SIN 

YRKESIDENTITET GENOM SIN FÖRSTÅELSE 

AV YRKESBEGREPP?
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Att bli väktare genom gymnasial yrkesprogram 
Barn och fritidsprogrammet

Att bli någon

Utveckla 
yrkesidentitet

Att kunna 
något

utveckla

yrkeskunnande
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Hur ser Barn och fritidselever sin yrkeskunskap 
som specialiserad och legitim?

•Som särskild från andra 

kunskaper (skolkunskap, 

vardagskunskap, ”sunt förnuft”, 

andra yrkesgruppers)

6



Skola + bevakningsbranschen=sant

• Gymnasial yrkesutgång väktare där 

branschen flyttat in

• Bevakningsbranschens Yrkes- och 

Arbetsmiljönämnd (BYA)

• Tre block: Väktargrundutbildning 1, Pyt, 

Väktargrundutbildng 2 motsvarar Bevakning 

och säkerhet 300 p 
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Väktarstudie våren 2016

•Observationer av undervisning & 

fokusgrupper med blivande väktare 

i årskurs 2 & 3

•Skola A: branschutbildning (VU1 & 

VU2)

•Skola B: Gymnasiearbete

8



Preliminära resultat

• Att bli väktare=använda yrkesbegrepp 

som redskap för handlingar

• Elever fyller på yrkesbegrepp med olika 

mening i gymnasiearbete & branschens 

utbildning (”samma” yrkesbegrepp 

betyder olika saker)
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Exempel på yrkesbegrepp: juridiken, lagar, 
lagstöd

•Definierar väktaridentitet som 

någon med särskilda 

befogenheter 

•Skyddar väktaren och 

branschen



I Klassrumsundervisning (branschutbildning & 

gymnasiearbete) får eleverna tillgång till yrkesbegrepp 

som varierar i sin betydelserikedom:

Meningskompakta: Legalitet, lagstöd för 

ingripandet

Svagare meningskompakta: lagstöd är regler, 

”om du inte går så ringer jag polisen”

Förstärkning av meningskompakthet: lagstöd 

skyddar mot, att avlägsna



1. Yrkesbegrepp är mättade med mening 

(teknisk, etisk, juridisk mm)

2. Yrkesbegrepp är olika starkt 
mättade med mening (Maton, 2014) 

3. Vågrörelse mellan styrkan av mättnad 

från vardagsbegrepp och skolbegrepp 

(svagare mättnad) till yrkesspecifika 

(starkare mättnad) 



Vågrörelse i 
yrkesmässig 
meningskondensation 

• By Malene Thyssen (Own work) [<a 

href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">GFDL</a>, <a 

href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC-BY-SA-3.0</a> 

or <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5">CC BY-SA 

2.5</a>], <a 

href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABoelge_stor.jpg">via 

Wikimedia Commons</a>
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Yrkesbegrepp ger tillgång till 

yrkesspecifika handlingar 

(=utvecklar yrkesidentitet)

Yrkesbegrepp är inte abstraktioner 

som kan ges till elever

Elever resonerar fram yrkesbegrepp

Läraren/instruktören ”skapar vågen”



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!
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