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Sammanfattning 
 
För att en elev ska bli en duktig yrkesutövare, i detta fall florist, krävs ett ansvarsfullt 

uppträdande i yrkesutövandet. På vägen till att bli en god yrkesutövare krävs en medvetenhet 

om begreppet Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011). Processen av ett 

ansvarsfullt uppträdande börjar i startfasen av utbildningen för att eleven ska få med sig en så 

stor kunskapsbank som möjligt i sitt yrkesutövande. Eleven ska vara medveten över sitt 

agerande, både serviceinriktat och hantverkstekniskt. 

 

I djupintervjuer som har gjorts med elever, handledare och floristlärare kommer ordet 

kompetens upp eller rättare sagt innebörden av att ha en eller flera kompetenser, liksom vikten 

av dem och hur beroende vi är av dem i olika sammanhang. Vilka kompetenser som eleven 

bör ha för att klara sitt jobb och bli duktig i sitt yrke framkom, men även vad som krävs och 

förväntas av en bra handledare och vilka kvaliteter och kompetenser hon/han bör besitta.  

 

Empirin i uppsatsen utgörs av sex elever, fyra handledare (florister i blomsterbutik där elever 

har arbetsplatsförlagt lärande) och fyra floristlärare. Intervjuerna har vi analyserat och kan 

konstatera att olika kompetenser ligger till grund för resultatet på syftets frågeställningar. 

I resultatet som framgår, är att eleverna anser sig medvetna om hur man ska uppföra sig i 

skolan och på APL platsen. Vikten av social kompetens är mest betydelsefull.  

Handledarna hävdar att eleven ska vara medveten över sitt agerande och lägger tyngd på 

social, yrkes och ämneskompetens. De ser på begreppet utifrån deras entreprenör- och 

företagarperspektiv. Ekonomi måste finnas i företaget för att det ska överleva enligt 

handledarna 

 

Floristlärarna menar att de tolkar begreppet framförallt utifrån yrkeskompetens. Efter detta 

kommer ämnes-, social- och personlig kompetens.  

Skillnaden mellan handledare och lärare är att lärarna utgår ifrån sitt läraruppdrag och ser den 

enskilde eleven, och kan därmed bortse från vissa aspekter. Det är prestationen som bedöms 

och inte personen. 

 

Likheterna mellan de tre parterna är att den sociala förmågan och yrkeskunnandet anses 

viktigast. Skillnaden med vår forskning och Ingrid Berglunds avhandling belyser att fokus kan 

läggas på yrkeskunnande både i skola och APL plats, eftersom de lärarna vi tillfrågat har 



                                                                 

mindre grupper och klasser och har där med mer tid att kunna ägna åt individanpassad 

yrkesteori och praktik. 

 

I detta examensarbete kommer lärlingen att identifieras som eleven och mästaren som 

handledare och lärare. 
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1 Förord 
Valet av ämne grundar sig i att vi båda är florister i botten och nu utbildar oss till yrkeslärare 

och att forska om något som är lika viktigt i skolan som i arbetslivet, i blomsterbutiken, vår 

verklighet, var utgångspunkt. Forskningen av ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet kan 

ha många olika betydelser; social kompetens, yrkeskunnande, färdigheter och erfarenheter, 

detta kommer vi att redogöra i vårt arbete.  

 

Även om eleverna har olika mål och förutsättningar med sin utbildning, har ändå alla (oftast) 

ett och samma; att nå slutmålet, det vill säga att fullfölja utbildningen. I ett hantverksyrke som 

floristyrket, är varje moment, var teknik och minsta lilla detalj, lika viktig i processen som 

slutresultatet. Att lära sig att uppträda ansvarsfullt i yrkesutövandet är också en process och 

kanske det viktigaste av allt i ett serviceyrke. Att aldrig sluta lära är viktigt. Man blir aldrig 

riktigt fullärd som florist. 

 

”Hur ska jag veta vart jag är på väg när jag inte vet vart målet är?”  Nalle Puh 

 

1.1 Inledning 
Arbetsfördelningen i vårt arbete har framförallt byggt på mycket samarbete men delar som 

historik har Anneli skrivit och Susann har utformat resultatet. 

 

Detta examensarbete handlar om yrkesutövande. Med fokus på en del av innehållet i kurserna 

Hantverk - introduktion och Florist 1: ”Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.” 

(Skolverket, 2011) Efterföljande floristkurser 2 till och med 6 innefattar även dem ansvarsfullt 

yrkesutövande eftersom kurserna bygger på varandra. Där är texten inte utformad på samma 

sätt, utan satt i ett sammanhang. Skillnaden som vi ser det är att man redan i början av 

utbildningen ska uppträda ansvarsfullt, men att yrkesutövandet kommer att förbättras desto 

mer man lär sig. Det ansvarsfulla uppträdandet kommer också att förändras och stärkas av 

färdigheten och förtrogenheten man får över yrket. Kontentan av det hela blir att man inte ska 

ha lika höga förväntningar på ungdomar i början av deras utbildning. De går i skolan för att 

lära och inga förkunskaper krävs.   

                     

Bakgrunden till valet av ämne är den nya gymnasieförordningen Gy-11, som kan vara 

problematisk att tolka. Frågan är om traditioner från skråväsendet, oskrivna regler, sunt 
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förnuft och social kompetens tolkas in i det centrala innehållet? Det kan se ut som om ordning 

och uppförande som förr var ett betyg, speglas i den nya gymnasiereformen? Eftersom det nu 

är ett kunskapskrav som bedöms med betyg? I detta examensarbete ligger fokus på tolkningen 

av en del av det centrala innehållet och inte betygsbedömning av det. Hur tolkar lärare, 

handledare och elever detta begrepp?  

 

Hösten 2011 sjösattes den nya gymnasieförordningen Gy-11 och med den, många nya kurser, 

och nytt betygssystem, vilket gör att det blir en nystart för alla skolor.  

Även om målen i hantverkskurserna i mångt och mycket är desamma som tidigare, är de 

omformulerade. Eftersom kurserna Hantverk introduktion och Florist 1 är de kurser man 

oftast börjar med i årskurs 1 på Hantverksprogrammet florist är det intressanta, den sista 

punkten i det centrala innehållet:  

 Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011). 

 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

Slutmålet för skolor och lärare är lika mycket nu som tidigare att utbilda florister samt goda 

individer och samhällsmedborgare. (Skolverket 2011) 

Målet för eleven är fortfarande att bli florist, och vägen mot utbildningen är minst lika viktig 

som slutmålet - utbildad florist.  

Man blir dessutom aldrig fullärd som florist, utan det är en ständig process. Alla elever bör 

känna till sina kurser, kursmål, innebörden av dem och vad som förväntas av dem. 

Kan vägen mot målet vara själva målet? 

 

1.3  Syfte 
Syftet är att undersöka hur begreppet: ”Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet” 

(Skolverket, 2011) tolkas av lärare, handledare och elever samt jämföra svaren mellan 

grupperna. Vad har skolverket egentligen för tankar med meningen ”Ansvarsfullt 

uppträdande i yrkesutövandet” (Skolverket, 2011)? 

Frågan är om begreppet tolkas på samma sätt av lärare, handledare och elever? 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Skråväsen 

Under 1300-talet kom skråväsendet till Sverige. Till en början var skråna en frivillig 

sammanslutning av hantverkare. Monopol kunde skråämbetet bara få genom att bli erkänd av 

stadens borgmästare eller Kungen. Senare reglerades detta, och alla tvingades att gå med i ett 

skrå för att få lov att utöva sitt yrke. Som bönhas, utanför ett skrå, men ändå utövade sitt yrke 

riskerade man att få böta, bli beslagtagen på sina verktyg, produkter eller liknande.  

Även utbildningsgången reglerades. För en lärling lärdes man upp av mästaren under ett antal 

år. Efter avlagt gesällprov, skulle en gesällvandring genomföras utanför staden för att lära sig 

utav flera olika läromästare. Tidigast två år senare kunde ett mästarprov avläggas, och man 

skulle även ha tillgång till avgifter till ämbetet samt ett startkapital.  

Näringsfrihet instiftades 1846, men traditionen med gesäll och mästarbrev finns kvar än idag 

och är bevis på hantverkarens yrkesskicklighet. (Nyström, 1996).  

 

2.2 Mästarlära 
Nielsen och Kvale (2008) behandlar olika lärandeteorier från skråväsen till nutid och teorierna 

är lika aktuella idag. Mästarlära är när en lärling härmar eller imiterar sin mästare. Allt som 

mästaren lär ut går inte alltid att uttrycka i ord. Processen kan ibland bara visas genom en 

praktisk handling, det vill säga tyst kunskap. Kvale och Nielsen (2008) refererar till Lave och 

Wenger som grundar mästarläran på Deweys begrepp ”learning by doing” (s.34), att lära 

genom en handling. Genom att observera eller identifiera sig med mästaren, att få träning och 

vägledning under uppsikt. Dewey anser inte heller att lärande måste ske av formell verbal 

undervisning. Författaren refererar till Lave och Wenger och utgår ifrån social praxis 

gemenskap. Att lärandet sker situerat, genom deltagandet i den rätta miljön och det 

sammanhang där de nya kunskaperna ska användas. Som lärling börjar man lära i utkanten - 

som legitimt perifert deltagande och kan så småningom ta mer plats och klara fler uppgifter 

desto mer lärdom man får. Lärandet sker utifrån dilemman och engagemang. Utifrån 

mästarläran kan en lärling bland annat lära genom individuella deltagarbanor, 

individcentrerad eller decentraliserad lära. (Nielsen och Kvale, 2008). 

 

I Kunskaper i det praktiska tar Gustavsson (2010) upp konstnärlig kunskap, praktisk klokhet 

och kroppsliga kunskaper som kan liknas med Lave och Wengers teorier i Mästarlära (2008) 
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om tyst kunskap. För att nå ett hantverkskunnande krävs många års praktisk övning, träning, 

hårt arbete och teoretisk skolning för att behärska ett hantverk och få en hantverksidentitet. 

I avhandlingen Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? av 

Berglund (2009) tar hon bland annat upp teori, praktik och verklighet och definieringar av 

teori som förknippas med skolan, och praktik som sammankopplas med en arbetsplats. 

Verkligheten är utanför skolan, på *APL platsen. 

 

*APL betyder arbetsplatsförlagt lärande. 

 

2.3 Skolutveckling 
Under Sveriges modernisering i början av 1800-talet och fram till 1900-talet förändrades 

landet kraftigt. Sverige som varit ett fattigt jordbrukssamhälle började bli mer effektivt, 

industrierna var på intåg och styret hade blivit mer demokratiskt. Tryckfriheten blev större, 

politiken liberaliserades och städerna växte. Förvandlingen av jordbruket gjorde att nya 

odlingsmetoder krävdes och med dem läs- och skrivkunnighet. 1842 infördes Folkskolan som 

en sexårig utbildning för alla men framförallt för dem i medelklassen. Tidigare fanns bara 

läroverk där endast de inom de högre medelklasserna fick tillgång. Detta kallades för 

parallellskolsystem, och kom att ha skiftande regleringar fram till 1950-talet. Skolan var inte 

så tydligt organiserad eller reglerad. År 1918 efterfrågades ett behov av ”praktiska 

yrkesskolor”. Svårigheter med lärlingsutbildning på arbetsplatserna var yrkeslivets hårda 

krav. System inrättades med yrkes- fack och lärlingsskolor. Men yrkesutbildningen fortsatte 

att kritiseras då arbetslivets krav inte kunde jämföras med utbildningen på skolan. 

Näringslivet behövde få mer inflytande över skolan. Gymnasieförordningen 1970 innebar att 

tiden för yrkesämnen minskade då en tredjedel av sista läsåret skulle ägnas åt ämnen som 

svenska, engelska, matematik eller samhällskunskap. På skolan skulle eleven få sin grund till 

yrket och sedan bli färdigutbildad ute på arbetsplatsen. 1994 blev gymnasieskolan 

kursutformad då Lgy 70 inte ansågs tillräckligt flexibel, eftersom kraven inom arbetslivet åter 

förändrats. Gymnasietiden blev treårig och de obligatoriska kärnämnena steg till åtta och 

upptog en tredjedel av utbildningen. Utbildningsutbudet skulle styras av elevernas egna 

önskemål. Styrningen av skolan decentraliserades samt avreglerades för ett mål- och resultat 

styrt skolsystem istället. De fristående skolorna fick nu finansiering på samma villkor som 

den offentliga skolan. Utvecklingen av elevens kompetenser var inte bara viktigt inom yrket, 

utan också för att bli en god samhällsmedborgare. I början av 2000-talet gick nästan alla 
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elever vidare från grundskolan till gymnasiet, och hälften av varje elevkull gick vidare till 

högskolan. Jansdotter, Samuelsson & Nordgren (2008) 

 

2.3.1 Tidigare syn på ansvarsfullt uppträdande 
Från 1600-talet har man funnit vissa anvisningar i bedömandet där läraren kunde ge eleven 

respons över flit, begåvning, framsteg och uppförande. I läroverkets skolordning 1820 

infördes en fast betygsskala för bedömning av seder, kunskap, uppförande och flit. 1882 

fastslog man i avgångsbetyget även ta insikter och färdigheter i beaktande. 

1940 så tillsatte regeringen en utredning, där det diskuterades mål och kriterierelaterat betyg. 

Detta avstyrdes då man ansåg att det fanns svårigheter i att skapa klara kriterier. Man 

avvecklade istället det parallella systemet, som ersattes med nioårig grundskola för alla 

elever. Oavsett om man skulle gå vidare med högre studier eller ej. Fram till 1960 fanns det 

en sjugradig bokstavsskala. Ett av betygen var ordning och uppförande som försvann 1970 i 

och med ny reform och femgradig betygskala. Jansdotter, Samuelsson & Nordgren (2008). 

 

2.4 Den nya Gymnasieskolan – Gy 11 
Regeringens intentioner med den nya gymnasiereformen enligt Skolverket 2011 är att 

”eleverna ska bli väl förberedda”.(s.12) På skolan ska tiden för karaktärsämne vara 

omfattande och eleven ska bli anställningsbar i slutet. I samhället måste specialiseringar inom 

olika yrken öka, samtidigt som man inte bör minska kravet på kompetenser som är generella. 

Till detta krävs engagemang från offentliga verksamheter och näringsliv. För ett gott 

arbetsplatsförlagt lärande måste samverkan mellan arbetsliv och skola ske för att säkerställa 

utbildningen. Efter färdig utbildning ska eleven vara väl förberedd för sin yrkesverksamhet 

eller för fortsatta studier på högskola. Kraven på högskolebehörighet har höjts på gymnasiet. 

Detta för att ge eleverna så goda möjligheter som möjligt vidare till högskolan. (Skolverket 

2011) ”Alla elever ska nå målen” (s.12) är en god vision. Skolverket vill att eleverna ska 

klara sin gymnasieutbildning under tre år. Inträdeskraven till gymnasieskolan är nu högre, för 

att eleverna ska vara förberedda och klara av utbildningen. För dem som inte klarar av 

inträdeskraven till ett nationellt program finns fem olika introduktionsprogram att välja på: 

Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt 

alternativ och språkintroduktion. (Skolverket 2011 s.30) 

Tidigare, i början av 2000-talet var gymnasieskolan i stor förändring. Det var svårt att få en 

samstämmighet i utbildningarna och det fanns oändligt många val och kurser som i 
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förlängningen ledde till många olika yrkesutgångar. Specialutformade program resulterade i 

lokala kurser och inriktningar, och det blev komplicerat för elever och föräldrar att förstå vad 

utbildningen ledde till. Bedömningen av elevens kunskaper efter utbildningen var ibland 

svåra. I den nya gymnasieskolan bestämdes det att ”utbildningarna ska vara likvärdiga”. 

(s.12) Eleven och dess föräldrar ska veta vad som förväntas av eleven. De ska veta vad 

utbildningen innehåller och vad den kommer att leda till. ”Studievägar och styrdokument ska 

vara tydliga.” (s.12) Lärarens planering och undervisning ska tydligt vara kopplade till 

styrdokumenten. 

 

2.5 Dokument som styr Gymnasieskolan 

2.5.1 Skollagen 
Skollagen har riksdagen stiftat och innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningarna 

i alla skolformer. Skollagen anger utbildningens riktlinjer och övergripande mål. Regeringen 

slår fast Gymnasieförordningen. Där anges bestämmelser för gymnasieskolan och 

konkretiserar skollagens innehåll, samt visar det grundläggande uppdrag som skolan har.  

Läroplanerna beslutas också av regeringen. Läroplanerna visar värdegrunden som ska finnas i 

skolan samt grundläggande mål och riktlinjer. Planeringen av utbildning och undervisning ska 

grunda sig på Examensmålen, som styr innehållet och utförandet av gymnasiearbetet. 

Skolverket ger sitt förslag till regeringen som sedan beslutar om de gymnasiegemensamma 

ämnena. I ämnesplanen beskrivs de kurser som ingår. De övriga ämnesplanerna har 

skolverket själv befogenhet att besluta om och här har experter inom vart område gett sitt 

utlåtande. Skolverket (2011) 

 

2.5.2 Lpf 94 blir Gy-11 
Tidigare i Lpf 94 fanns många olika målbegrepp. Mål som skulle uppnås, mål att sträva mot, 

utbildningsmål, verksamhetsmål, undervisningsmål, programmål, läroplansmål, kursplansmål, 

lokala och nationella mål för att nämna några. 

 

”I den nya läroplanen och kursplanerna (2011) kommer inte begreppen Mål att sträva mot 

och Mål att uppnå att finnas kvar.”  Wirström Nilsson (2010, s.27)  

Det som är helt nytt är centralt innehåll i kursplanerna. Grundsynen för kunskap och lärande 

är fortfarande samma som tidigare. Innebörden av skolans uppdrag och värdegrund är de 



                                                                 7 

samma som Lpf 94. Det som ser annorlunda ut är att utrymmet för vägen att nå målet kommer 

att minska.  

 

2.6 Tidigare forskning 
Forskning som har många paralleller med denna uppsats är Berglunds avhandling 

Byggarbetsplatsen som skola eller skolan som byggarbetsplats (2009). Även om Berglund 

granskar byggbranschen och vi floristbranschen finns det flera likheter. Ämnen Berglund 

berör är uppdelningen mellan teori och praktik som är rotad hos oss människor.  

* Dikotomierna, motsatserna är ett underförstått faktum. 

 

För att förstå och se en helhet krävs både teori och praktik. Detta menar även Hansson (2009) 

är vägen till att bli en skicklig yrkesutövare. Yrkespraktik och yrkesteori bör integreras för att 

få optimala undervisningsförhållanden, så kallad infärgning.  

 
Berglund hävdar även att en strikt arbetsdelning med tydliga roller är viktigt, precis som 

under skråtiden. I en hierarki på en arbetsplats är rollerna givna och för en så kallad lärling, 

ger det goda förutsättningar att lära sig genom legitimt perifert deltagande. Nilsen och Kvale 

(2008) visar exempel på denna mästarlära. Berglund visar tydligt vikten av fostran och 

disciplinering, ordning och uppförande genom att arbetslivsfostran blir som hon nämner ett 

skolämne 1967.  Arbetsmoral och disciplin ansågs grundläggande för yrkesverksamheten. 

Historiskt sett har arbetsfostran haft en central roll i relation till yrkesutbildningar. Disciplin 

och ansvarsfullt uppträdande har genomsyrat yrkesutbildningens innehåll och utformningen 

av den. Berglund drar paralleller till idag och menar att vi måste ge eleverna en positiv attityd. 

”Genom att ta vara på skaparglädjen hos eleven skulle självständighet, arbetslust och 

ansvarskänsla i arbetet utvecklas.” (s.103). 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
* Dikotomierna: De två delarna som har bildats är varandras komplement – varandras 
motsats. 
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Imsen (1999) skriver om Deweys pedagogiska hörnstenar, vilka framförallt är utveckling, 

erfarenhet och demokrati. Deweys menar att demokrati inte är ett politiskt system, utan en 

attityd i livet. Genom att lära utifrån en gemenskap, där man måste visa hänsyn till varandra, 

lär sig elever om respekt och ömsesidighet, vilket är grunden till ett demokratiskt liv. Att lära 

sig i en praktisk verksamhet, en naturlig social kontext som en praktikplats är, skulle en inre 

disciplin växa fram. ”Å ena sidan skulle eleverna fostras i frihet till att experimentera och 

lära, å andra sidan skulle gemensamma uppgifter ha en begränsande inverkan på friheten” 

(s.71). 

 

I avhandlingen Demokratisk kompetens – om gymnasiet som demokratiskola (2007) skriver 

Tiina Ekman om att demokratisk kompetens handlar om kunskap och elevens tilltro till sin 

egen förmåga. Genom att eleven reflekterar över sitt förhållningssätt och sina 

ämneskunskaper ges nya perspektiv och eleven kan formulera ny frågor för sin 

vidareutveckling. Självförtroende är en betydande komponent som är viktig. Självförtroendet 

speglar och förklarar elevens beteende och attityd, samt påverkar elevens uthållighet, insats 

och motivation till att utföra en arbetsuppgift. Har eleven inte något självförtroende vill man 

heller inte delta på ett aktivt sätt, i skolan eller på APL platsen.  

 

Målet med uppfostran är att skapa ett bättre samhälle. Deweys teori sammankopplar både 

Nielsen och Kavles mästarlära (2008) samt Berglunds avhandling (2009) angående 

demokratisk fostran. 

 
Berglund tar även upp problematiken med situationen av att skolan är beroende av 

näringslivet för att få en praktikplats. Krav som en skola måste ställa, för att få ett varierat 

innehåll för eleven. Skolan är samtidigt tacksam för platsen, men eleven och undervisningen 

är alltid i centrum för lärarna. Krav måste ställas för att utbildningen säkerställas. Ett syfte i 

hennes avhandling är att undersöka hur elever formas till hantverkare inom sitt yrke genom 

utbildningen. Forskningen Berglund får fram i sin avhandling visar att yrkeslärare anser att 

yrkeskunnandet är underordnat. Lärarna uppfattar sitt främsta uppdrag att lära eleverna att bli 

ansvarsfulla i sociala sammanhang eller ”socialt fina” (s.206) som en lärare uttrycker det. Att 

eleverna har rätt inställning, visar att de vill arbeta och sköter sig. Yrkeskunnandet är något 

man mer lägger ut som uppgifter på praktikplatsen. 
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I Annica Otterborgs avhandling Entreprenöriellt lärande - Gymnasieelevers skilda sätt att 

uppfatta entreprenöriellt lärande (2011), ger hon definitionen av entreprenöriellt lärande: En 

lärandeform i vilken eleven i samspel med skola och näringsliv får göra verklighetsförankrade 

arbeten och uppgifter. I den entreprenöriella lärandeformen är föreställningen att kunskaper 

som gällande elevers kompetenser, förmågor och förhållningssätt, ska utvecklas. Eleverna 

väntas utveckla följande kompetenser: 

 

 Skapa nya mönster 

 Ta ansvar 

 Hantera och lösa problem 

 Ta initiativ och vara kreativ, se möjligheter. 

 Kunna samarbeta 

 

En följd av att de beskrivna förmågorna utvecklas hos eleven, kan resultatet som Otterborg  

uppfattar det leda till att medvetna metoder för lärande utvecklas hos eleven. 

Och det viktigaste är att eleven använder sina nyvunna kompetenser till att till exempel vara 

en god samhällsmedborgare. Det Otterborg vill med sin definition, är att det inte bara handlar 

om att starta eget företag. Med tanke på den nya gymnasiereformen Gy11 skall genomsyras 

av entreprenörskap så känns frågan med Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövande 

(Skolverket, 2011) och hur den uppfattas, väldigt relevant. 

 

Hansson (2009), Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2007) och Kernell (2008) har tidigare 

forskat om kompetenser som har kommit att bli centralt för resultatet i vår forskning. Den 

sistnämnda författaren beskriver kompetenser som vi tagit till fasta i undersökningen: 

 

 Yrkeskompetens 

 Ämneskompetens  

 Social kompetens  

 Personlig kompetens   

 Arbetsledande kompetens 

 
 
 Hänvisningar ges till Reflektioner – Analys 4.4 i denna uppsats. 
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3 Metod 
En kvalitativ empirisk forskning med djupinterjuver har gjorts med fyra handledare, fyra 

lärare och sex elever i årskurs 1, 2, och 3. Vikten av att ställa rätt frågor är naturligtvis en 

förutsättning för att få fram en relevant forskning. För att formulera frågorna för att få svar på 

frågeställningen krävs att man tittar på framförallt tre olika inriktningar på validitet enligt 

Denscombe (2004). Validitet är förmågan att mäta giltigheten. Innehållsvaliditet, handlar om 

att rätt frågor ställs och hänger samman med syftet. Ytvaliditet, är då man som forskare vill 

bekräfta en fråga genom att kontrollera detta med en pålitlig och kunnig person, samt teoretisk 

validitet som är en fråga man ställer för att få en logisk förklaring till något. 

 

3.1 Metodkritik 
 Att det blev djupintervjuer och en kvalitativ forskningsmetod och inte en kvantitativ med 

enkätinsamling av material beror på syftet av frågeställningen. Där inte bara ett svar är viktigt 

utan mer tankar om och kroppsspråk med egna ord från de intervjuade för att få ord på delar 

av det centrala innehållet.  

 

3.2   Tolkning 
För att få en så objektiv tolkning som möjligt från de intervjuade försökte ledande följdfrågor 

i möjligaste mån undvikas, vilket var ganska svårt.  Fokus riktades på frågan som en hel 

mening - Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet? Även som lösryckta ord – var ligger 

tyngden i ansvarsfullt, uppträdande och yrkesutövandet? Samt vinklat mot branschen i alla 

former (hur, när och varför?). I blomsterbutik gentemot en kund eller kollega, samt i skolan i 

förhållande till materialrespekt och användning, vad krävs av eleven, handledaren och läraren 

för att eleven ska uppnå ett ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet? 

 

3.2.1 Urval 
Eleverna vi valde att intervjua var några från våra egna klasser. Handledarna har vi samarbetat 

med under några år och de har haft hand om många praktikanter. Både från vår verksamhet – 

Praktiska, samt andra skolor. Lärarna som intervjuades var floristlärare runt om i landet, inom 

Baggium (numera Vindora) koncernen. 

Frågorna granskades av handledaren på högskolan och eftersom intervjufrågorna inte är av 

känslig karaktär och heller inte skall redovisas med namn och plats så krävdes inte något 

godkännande från övriga instanser till exempel skolan. 
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3.3 Intervjuernas genomförande 
För intervju med handledare i blomsterbutik krävdes bra planering och anpassningsförmåga. 

För att kunna boka en tid för intervju kunde det inte vara för mycket kunder eller beställningar 

i butiken, samt att handledaren inte var ensam i butiken utan kunde få hjälp med kunderna 

som kom. En lunch borde fungera bra men att hitta en lunchservering utan "stoj" där det var 

lugn och behaglig miljö att sitta och intervjua var inte så lätt. Efter flera ombokningar blev en 

intervju av med en handledare, stående jobbandes med ett begravningsbinderi under tiden 

intervjun ägde rum. Detta var ganska stressande för båda parter. Vid ett annat tillfälle inbjöds 

två handledare hem på middag en kväll för att i lugn och ro kunna få ut så mycket som möjligt 

av intervjun. 

 

Eleverna fick bli intervjuade på lektionstid så där var inte tiden någon svårighet att få. 

Svårigheten här var mer att få eleverna att sätta ord på sina tankar och bredd i språket så att 

tolkningen av deras ord blev möjlig. Eleverna tog tid på sig att fundera på vad som egentligen 

menats med frågan innan de svarade. 

 

Floristlärarna som både har branscherfarenhet och skolerfarenhet tog god tid på sig att svara 

på frågorna och var också tydliga i sina svar.  

 

3.4 Ur forskningssynpunkt 
Deltagarnas samarbete är väldigt viktigt som Denscombe (2004) skriver om. Deltagarna 

skulle kunna ifrågasätta varför de frivilligt skulle vara med i en forskningsundersökning, utan 

att egentligen få något för det. Denscombe menar att forskare aldrig har befogenheter att 

tvinga någon, men finns det * incitament som sporrar kan det motivera mer eller fler. Vissa 

ser det som en plikt att delge av sin egen kunskap och information, medan andra ser det ur ett 

perspektiv där de får en egen behållning av det hela. Det kan betraktas som något som styrker, 

inspirerar eller berikar deras eget arbete eller profession.  

 

 

 

* Incitament: är en anledning för någon att utföra en viss handling ”en slags lön”. 
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Det kan även finnas en välvilja till att man vill bidra till forskningssammanhanget. Om 

informanterna känner forskaren hyser de mer tillit och har lättare för att tala fritt, och då 

slipper känna rädsla att informationen kommer att användas på ett felaktigt sätt. 

 

3.4.1 Metodanalys – Hermeneutik 
Då vår forskning går ut på att tolka svaren från djupintervjuerna har valet av redovisning 

blivit i berättande form. Inspirationen har kommit av hermeneutiken. En hermeneutisk 

tolkning är ursprungligen en tolkning av texter. Teorin beskriver förståelse och inlevelse. 

Människan kan förändra sitt beteende, har en fri vilja, förmågan att lära och är unik som 

individ. Ett naturfenomen kan förklaras men inte en mänsklig handling på samma sätt. Som 

en social individ söker man meningar och sanningar och man styrs ofta av materiella faktorer. 

Inom vetenskapsteorin hermeneutiken kan resultaten inte alltid förklaras, men förstås.  

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hermeneutiken och Gadamers cirkel som beskriver 

att genom förförståelsen präglas det vi ser och uppfattar till exempel med fördomar eller 

förväntningar. Med en förförståelse för en eller flera delar bildas en helhet. Genom samspelet 

mellan förförståelse, del och helhet - får vi förståelsen. Processen rör sig ständigt fram och 

tillbaka. Uppfattningen av texten som helhet tolkas av delarna, som i sin tur tolkas till en 

helhet av delarna. Detta för att få en djupare förståelse av tolkningen. Hermeneutiken anses 

inte vara en metod att tillämpa från punkt a till punkt b och så vidare, utan utvecklas av 

principer som är generella. Metoden har traditioner långt tillbaka och bibeln är bland annat 

tolkad enligt hermeneutiken. För att vi som forskare ska kunna förstå de intervjuades 

handlingar, krävs av oss att vi kan sätta oss in i deras verklighet som till viss del är skapade av 

dem själva. Vi gick in med inlevelse i vårt arbete, och med den erfarenhet vi har med oss 

lever vi i samma ”värld” som dem. I början av skedet är det viktigt att förstå att det kan finnas 

olika innebörder och bottnar av en tolkning. Att ha förståelse för det uttryckta i meningen 

eller avseendet med den. 

 

En annan metod som har kopplingar till hermeneutiken är narrativ metod. Nylén (2005) 

skriver att människans berättelse alltid står i centrum och verkligheten organiseras efter deras 

berättelse. Genom att samla information utifrån, från olika parters erfarenheter och 

upplevelser inom området, omvandlade vi sedan detta till tolkningar kopplat till litteratur och 

egen erfarenhet. Personerna har varit intressanta att observera under intervjun, då man som 

informant förmedlar så mycket mer än bara det som sägs verbalt. Deras verklighet har 
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organiserats genom deras berättande – deras sanning. Det som har sagts har vi analyserat till 

ett resultat i berättande form.  

 

4. Empirin - Resultat  

4.1 Eleverna  
I elevernas svar låg mycket av tyngden på den sociala kompetensen.  

Man ska vara social och trevlig när man arbetar i blomsterbutik. Man måste kunna hålla 

humöret uppe för sin egen del för att visa engagemang men också för kunder och kollegor för 

att skapa en trevlig arbetsmiljö. Inom yrkeskunskap ansåg eleverna att det gällde att både 

kunna sitt yrke men också att alltid göra sitt bästa oavsett om det gällde att serva kunder eller 

att hjälpa en kamrat eller kollega i en stressad situation. Genom att vara seriös med sitt arbete, 

att kunna förstå yrkes- och ämneskompetens för att ta hand om material och redskap på rätt 

sätt och att hålla rent omkring sig – ansågs vara ansvarsfullt. Att inte lata sig och lägga över 

arbeten på andra i onödan utan ständigt hjälpa till, tyckte eleverna också var viktigt. Ringa 

och säga till när man är borta till exempel vid sjukdom är viktigt, allra viktigast att tala om det 

för APL platsen ansåg vissa av eleverna. Skolan är viktig också, men inte på samma vis som 

på APL platsen. Det skulle inte kännas bra att komma tillbaka till APL platsen nästa gång 

utan att ha meddelat ordentligt att man skulle vara borta. Eleverna tycker också att det är 

viktigt att lämna in arbeten och läxor i tid till skolan. Eleverna tyckte att det var extra viktigt 

att handledarna besitter så kallad arbetsledande kompetens. Det vill säga att handledarna ska 

var tydliga med vad som gäller angående butikens regler, rutiner och stil att jobba efter för att 

eleverna ska få förståelse. Samt att ge respons på det arbetet eleven utför och visa att eleven 

får lov att misslyckas. 

 

– Man vill ju gärna få reda på vad som är fel, för att kunna rätta till det. Om man sen 

inte får lov att ändra, känns det inte så kul, säger en av eleverna (2011-09-20). 

 

När det gäller floristyrket i det stora hela och vad som egentligen krävs svarade eleverna att 

som florist måste man vara glad, positiv, noggrann, stresstålig och ha en planerande och 

informerande förmåga. Att ha förmågan att vara kreativ och något av en problemlösare, kunna 

ta olika kunder och tillgodose kundens önskemål samt att kunna prata med alla – vara social. 

Återigen spelar den sociala kompetensen en stor roll. Att det alltid finns någonting nytt att 

lära har eleverna förstått. 
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4.2 Handledarna 
Mycket tyngd låg på ansvar och att ansvar är en kompetens och färdighet som en handledare 

uttrycker det, och som man därför inte får, utan någonting som man tar. Delvis ser 

handledarna att det kan vara en nedärvd egenskap men också en sådan som utvecklas 

allteftersom yrkes- och ämneskunskapen blir större. De betonar att ha yrkeskunskapen och 

den sociala kompetensen för att lägga nivån rätt som florist oavsett om det är en elev som 

skall handledas eller en kund att serva. Vidare sägs att konkurrensen är hård i branschen och 

oavsett om du är butiksägare, anställd eller praktikant är du företagets ansikte utåt, 

marknadsföraren, och måste därför vara lyhörd för vad kunden vill. Handledarna ansåg att 

kundbemötande är A och O. De ansåg att alla som jobbar i butiken bör vara hela och rena (i 

alla fall i början av dagen), lukta gott, borstat tänderna och ha en god hygien i butiken. Vara 

nyfiken på sin uppgift och vilja lära så mycket som möjligt. Ha den sociala förmågan att jobba 

självständigt men ändå våga fråga och ta för sig lite, därför måste eleven vara lyhörd och 

lyssna av sin APL plats hur man jobbar och fungerar. 

Att ha yrkes- och ämneskunskapen att kunna jobba med alla stilar och material och sätta ihop 

till någonting fantastiskt som kunden önskar. Återigen att eleven bör vara lyhörd inför sin 

uppgift oavsett eget tycke och smak. 

 

Mentaliteten har förändrats genom åren. Numera har kunden bara rättigheter och inga 

skyldigheter och just därför är det viktigare än någonsin att ha alla de viktiga förmågorna som 

krävs för att kunna sin bransch och kunna ta människor. Kunna vara tydlig i sitt tänk, ha en 

arbetsledande kompetens till exempel kunna göra en tydlig skiss eller bild av en beställning så 

att någon annan skulle kunna göra den beställningen och få den efter kundens önskemål.  

Handledarnas svar på vad som egentligen krävs i floristyrket kom det klassiska svaret upp.  

Att ha ett brinnande intresse, ett stort engagemang och att ha blick för yrket det vill säga 

estetisk kompetens.  

 

–   Man måste ha det *estetiska ögat, säger flera utav handledarna (2011-09-24) 

 

* Estetiska ögat: Att se vad som präglas av (konstnärlig) skönhet. 
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Floristyrket är ett livslångt lärande. Dels för att det är så säsongsbetonat och att det kommer 

nya influenser hela tiden - marknaden förändras med trender och efter hur ekonomin ser ut i 

landet, vad kunden har att handla för och därför behöver man vara en entreprenör mer än 

någonsin för att driva sin butik. Det är definitivt inte bara ett yrke utan en livsstil. Man måste 

prestera hela tiden och alltid vara på topp vilket är det jobbiga i yrket. Till sist men inte minst 

ett genuint intresse i att möta människor och att ta dem på rätt sätt. Att ha förmåga, kunskap 

och kompetens att kunna läsa av kroppsspråk och att visa medmänsklighet genom att ta sig tid 

att prata väder och vind. 

 

4.3 Floristlärarna 
Hur man är i sin yrkesroll, sin yrkeskompetens, svarar floristlärarna när de får höra om 

begreppet ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011). Först uppträdandet 

och med det kommer ansvaret om intresset finns. Att uppträda respektfullt och ansvarsfullt, 

genom att ha en bra attityd och förhållningssätt till lärare, kollegor, kamrater och kunder. Att 

passa tider är av stor vikt. Genom att visa respekt gentemot andra får man själv respekt 

tillbaka oavsett vilken roll man har elev, lärare eller handledare. Att eleven är lyhörd och 

fokuserad både i skolan och ute i butik samt har respekt för material och ekonomi. I början av 

utbildningen spelar ”viljan” en stor roll innan eleven har hunnit få en yrkes- och 

ämneskompetens. Ta ansvaret hela vägen från beställning fram till färdig produkt så att 

kunden blir nöjd. Att ha den sociala kompetensen och att uppträda professionellt det vill säga 

kunna sitt yrke och anpassa sig efter situationen. Genom en bra attityd, hållning och 

framförallt att ha viljan att lära sig att hjälpa kunder. Där spelar kroppsspråket en stor roll. 

Med positiv inställning och kunnighet i sitt yrke skulle statusen kunna höjas i branschen och 

bidra till en bättre arbetsmiljö. Om man gör sitt bästa och frågar om det är någonting man inte 

förstår men även frågar om man inte vet vad man skall göra, utvecklas den sociala 

kompetensen. Det kan vara svårt att vara självständig i början av sin yrkeskarriär när 

kunskapen fortfarande är ny och man inte har så mycket ämnes- och yrkeskompetens med sig, 

men i årskurs 2 och 3 bör man kunna se vad som skall och behöver göras såväl i butik som i 

skolan. Att eleven kan skilja yrkesrollen från privatpersonen, att ha en profession i sitt yrke – 

att ha kunskapen och förståelsen för skillnaden, är en del av den personliga kompetensen. 
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Floristlärarna anser att handledarnas roll oftast är större och viktigare för eleven än vad 

handledarna själva tror och därför är tydlighet oerhört viktig. Att eleven verkligen förstår vad 

som förväntas av dem oavsett om det gäller ett arbete eller butikens rutiner. 

Floristyrket - vad krävs egentligen? Intresse, blick för yrket, kunna jobba på och inte vara 

rädd för att vare sig ta i eller att göra fel, vara smidig, noggrann och vara säljare med allt vad 

det innebär. Återigen yrkes-, ämnes-, social- och personlig kompetens.  

 

– Det blir en slags fostran, en anpassning i yrkeslivet säger en floristlärare (2011-10-06) 

 

 

4.4 Reflektioner – Analys 

4.4.1 Kompetensbegrepp 
I Didaktik för yrkeslärare citerar Hansson Ellström när han utgår ifrån begreppet individ och 

arbete för att beskriva kompetens. Kompetens är enligt Ellström en individs potentiella 

handlingsförmåga som är relaterad till en viss uppgift, situation eller kontext, det vill säga 

förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete. Ellström menar att kompetenser bör ses och 

definieras som en slags relation mellan en individ och ett utfört arbetet. Med det synsättet 

menar han att det går att definiera kompetensens som summan av förmågor hos individen som 

leder till bra och framgångsrikt gjorda uppgifter och metoder. (Hansson 2009).  

 

Begreppet kompetens enligt Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2007) används för att ta vara 

på både praktisk och teoretisk kunskap i yrkeskunnandet. Carlsson har även tagit fram 10 

kompetenser för provbanken på skolverket. Generella kompetenser för att bli goda 

yrkesutövare. De handlar om utveckling, där ett ifrågasättande förhållningssätt och en 

förmåga till alternativt tänkande ger en utvecklande kompetens. Planering, en kompetens som 

innebär att kunna planera, organisera och lösa problem som uppstår i yrket. Kompetens om att 

hantera, söka och inhämta information. Information som kan vara i skrift, i ritningar, eller i 

möten mellan människor. Kompetens om att kommunicera idéer och information. 

Samarbetskometens som handlar om att man själv måste kunna bidra, samt att vara lyhörd för 

andras idéer. Kompetensen om estetik handlar om att utföra produkter eller tjänster som 

tilltalar andra ur ett estetiskt syfte. Kompetens om utrustning, dvs. vara förtrogen med 

material och verktyg. Genomförande – att avsluta arbetet eller processen, genomföra det man 

planerat samt kunna lösa problem. Kvalitetskompetens – att vara medveten om att arbetet har 
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en hög kvalitet. Den etiska kompetensen handlar om värderingar och förståelsen för etisk 

medvetenhet. 

 

På skolverkets hemsida kan man läsa om EU:s åtta nyckelkompetenser och hur viktiga de 

anses vara. Det är inte bara i skolvärlden som det anses viktigt och är någonting lärarna måste 

lära eleverna, utan som de skriver gäller detta alla medborgare och är: Kommunikation på 

modersmålet, Kommunikation på främmande språk, Matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, Digital kompetens, Lära att lära, Social 

och medborgerlig kompetens, Initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer. De åtta nyckelkompetenserna gäller alla medborgare och det som 

de anses behöva för att framgångsrikt ta de olika stegen inom skolväsendet, till högre 

utbildning och eller till arbetsliv. (Skolverket, 2010). 

En kombination av kunskap, färdighet och attityder anpassade till det aktuella området. 

 
Kompetenser enligt nationalencyklopedin  

Kompetens, formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning.  

Kompetens, kunnighet, skicklighet; som juridisk term laglig rätt att avgöra viss typ av 

ärende.  

Kompetens, inom språkvetenskapen det man kan när man kan ett språk i motsats till 

performa’s, vad man gör när man använder ett språk.  

 

Skolordlistan (1973) 

Kompetens skicklighet, behörighet, befogenhet 

Förmåga duglighet, duglig person, talang 

Färdighet uppövad skicklighet, förmåga 

 

4.4.2 Kunskapsbegrepp 
Tsagalidis (2009) beskriver åtta nyckelkvalifikationer utifrån yrkeskunnande i ett service och 

hantverksyrke. Dessa är kommunikation, självständighet, samarbetsförmåga, 

planeringsförmåga, kundkontakt, analysförmåga, problemlösningsförmåga och utveckling.  
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Fyra kunskapsformer skriver Jansdotter, Samuelsson & Nordgren (2008) om, som kallas för 

de fyra F:en. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Man måste ha alla dessa för att bli 

en duktig yrkesutövare. Först faktakunskap för att få en förståelse. Det krävs sedan en 

färdighet av yrket för att känna en förtrogenhet, för att se en helhet av yrket. 

 

En annan teori om praktisk kunskap utgår ifrån filosofen Aristoteles. Gustavsson (2010) 

liksom Ekman (2007) relaterar båda till kunskap som är indelad i vetande, kunnande och 

klokhet. Episteme betyder kunskapsteori, techne innebär tekniskt kunnande och skapande och 

fronensis liknas vid praktisk klokhet. 

 

4.4.3 Sammanställning av kompetenser utifrån elevers, handledares & lärares 

perspektiv 
Yrkeskompetens består av olika kompetenser som krävs för att utföra en eller fler 

arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt/värdeskapande sätt i relation till det arbete som ska 

utföras. 

Ämneskompetens det räcker inte att ha kunskap om utan att ha förmågan att kunna göra.  

Att vara kunnig i sitt ämne. 

Social kompetens är omfattar förmågan att kunna kommunicera och att interagera med 

människor i och av olika sammanhang genom bland annat kommunicera med språk (tal, 

kroppsspråk med mera), rörelse, mattematik, konstnärliga uttryck (teckning med mera) och 

andra tekniska redskap. 

Personlig kompetens innebär att du kan bemästra ditt arbete och livssituation och du kan 

handla så både du själv och andra gagnas, en så kallad win – win situation. 

Arbetsledande kompetenser  kunna förklara och visa tydligt vad som förväntas och krävs. 

 

Kompetenser är någonting som vägs in i begreppet ”Ansvarsfullt uppträdande i 

yrkesutövandet” (Skolverket, 2011) genom att de intervjuade eleverna, handledarna och 

lärarna relaterar till begreppet kompetens – att vara kunnig i sitt yrke både praktiskt, teoretiskt 

och socialt och ta det ansvar som det innebär. Eftersom floristyrket är ett hantverksyrke och 

ett säljyrke där det krävs stor kunnighet i både hantverk och försäljning, krävs därför 

kompetens. Även den sociala kompetensen väger tungt. 
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4.5 Elev 
Elevernas syn på att ha ett ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet är att ha den sociala 

kompetensen att kunna, vilja och våga möta människor med allt vad det innebär. Elevernas 

svar över begreppets innebörd är bland annat att fråga, hjälpa, att vara glad och positiv, lämna 

in saker i tid, vara seriös med sitt arbete och att göra så gott man kan. Yrkes- och 

ämneskompetens fanns också med i elevernas syn på ansvarsfullt uppträdande även om den 

inte kom alls lika högt som den sociala kompetensen. 

Elevernas syn på vilka kompetenser en bra handledare bör ha visade sig vara den 

arbetsledande kompetensen. Att kunna vara tydlig i sin ledarroll med vad och hur saker och 

ting skall göras. Den sociala kompetensen bör handledaren också ha, så att det kan vara okej 

för eleven att misslyckas med sitt uppdrag ibland och att handledaren har förståelse för det. 

Eleven håller på och lär sig och är inte någon expert ännu. 

Nilsen och Kvale tar upp Dreyfus teori om exempel på individcentrerad mästarlära. De fem 

trappstegen från nybörjare, avancerad novis, kompetent, skicklig och fram till expert, är vägen 

eleverna ska nå sitt yrkeskunnande. När eleven nått fram till expert så är man den skicklige 

utövaren som är fördjupad i sitt yrke, i sin värld och på så vis lärt sig se vad som ska göras 

och avgör hur det ska göras. Experten skiljs från den skicklige, som är trappsteg fyra genom 

att experten i många situationer har lärt sig skilja mellan vilka situationer som kräver en viss 

typ av handling och vilka som kräver en annan och där erfarenheten spelar en stor roll.  

(Nilsen och Kvale, 2008).  

 

Vi kan likna det i floristbranschen med att du inte bara kan ditt yrke som florist utan kan ta 

kundkontakten och kunna tolka människors kroppsspråk där den sociala kompetensen spelar 

stor roll. Handledarna kan i vissa fall kräva lite för mycket av en elev som inte har så lång 

erfarenhet och därför inte kan behärska alla situationer som experten kan. Mycket i hantverket 

handlar om trägen vinner och många timmar i händerna. Genom att öva och öva, det finns 

inga genvägar. Yrkes- och ämneskompetens är någonting som eleverna ser som självklar att 

handledaren besitter och ifrågasätts inte. 

 

4.6 Handledare 
Handledarna väger yrkes- och ämneskompetenser ungefär lika tungt. En ganska jämn 

fördelning utav de olika kompetenserna. Men den sociala kompetensen väger högst och tyngst  

hos alla handledarna och spelar en viktig roll i många arbetsuppgifter och situationer. 
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Även den personliga kompetensen väger väldigt tungt att kunna ta för sig fast på ett bra sätt. 

Vara snabb och smidig, kunna läsa av kroppsspråk och ge kunden vad den vill ha. Göra allt 

detta utan att bränna ut sig själv, utan att själv få ut någonting mer av det än lönen – att älska 

sitt yrke är nog ett måste för att utveckla en sådan kompetens. Det som var förvånande var att 

bara en av handledarna tog upp vikten av en god hygien vilket också bör hamna under den 

sociala kompetensen. Handledarna ser att den sociala kompetensen är den absolut viktigaste 

med tanke på att de lever på kunderna och måste kunna möta människor. Florister skall även 

kunna jobba ihop och samarbeta i butik även om inte personkemin stämmer med kollegan. 

Eleven får grunder i yrket och ett visst mått med erfarenhet med sig från skolan och vissa 

erfarenheter från APL platsen. Även erfarenheter från hemmet är viktiga, särskilt när det 

gäller den sociala kompetensen - grunder som eleven har fått med sig från tidig ålder. Om 

eleverna är ute ännu mer i sociala sammanhang och byter APL plats flera gånger för att få 

träna på olika sociala sammanhang får de en bred bas att stå på. I en traditionell mästarlära är 

det sällsynt att bara en mästares stil imiteras och efterliknas, utan att lärande sker i många 

olika sammanhang. Förr ingick det i yrket att man efter gesällprov vandrade och reste ut, helst 

till andra länder och arbetade för andra mästare för att få nya impulser och erfarenheter med 

sig hem till den lokala yrkesmiljön. Därigenom fick man även mycket träning på att anpassa 

sig i olika sociala sammanhang. (Nilsen & Kvale, 2008).   

 

4.7 Floristlärare 
Floristlärarnas omdöme var att yrkes- och ämneskompetensen var allra viktigast att kunna och 

att ha förståelse för och som oftast kommer genom ett genuint intresse och viljan att lära. 

Social kompetens, att växa med uppgiften där mognad och hemförhållanden spelar en stor 

roll. Saknar eleven förkunskaper om grunden i den sociala kompetensen som till exempel att 

komma i tid, säga hej när hon/han kommer och hej då när hon/han går kan det vara en lång 

och svår väg att nå fram till slutmålet, att ha en social kompetens som räcker ute i arbetslivet.  

I den nya skollagen står att utbildningen syftar till att i samarbete med hemmet och främja 

barns och elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.(Skollagen, 2011). Medvetenheten om detta kan  

vara en orsak till varför de intervjuade floristlärarna inte väger den sociala kompetensen lika 

tungt som handledarna gör ute i blomsterbutikerna. Det skall dock tilläggas att floristlärarna 

ser vinsten och vikten av en social och personlig kompetens men de har dock också elevens 

bästa att se till och sätta som högsta prioritering vilket inte handledarna alltid gör utan ser mer 
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till sitt företag. Det blir en slags fostran, en anpassning i yrkeslivet, sa en lärare, och det är en 

del i vår lärarroll. I Lpf 94 står det om ett livslångt lärande (Lärarens handbok, 2008) och 

menar att eleverna skall ha med sig så mycket i bagaget när de går ut ur skolan att de klarar 

sig bra ute i arbetslivet och kunna anpassa sig efter olika förhållanden. Det står också att 

eleverna skall ha så mycket självkänsla att de klarar ett nederlag och kan vända det till något 

bra. Att eleven har så pass mycket kunskap med sig och är så förbered för vuxenlivet att 

hon/han klarar att ta ansvar för sitt egna liv och ha en framtidstro. Och allt detta skall skolan 

förbereda eleverna inför genom att successivt öka på kunskapen, självkänslan samt att skicka 

med en sund människosyn så de blir ansvarskännande. Till detta tar vi också våra APL platser 

till hjälp. Därför är det inte bara viktigt vad lärare och handledare säger utan hur det görs, och 

att de föregår med gott exempel som Nilsen och Kvale (2008) citerar Polanyi där han hävdar 

att lärande består inte bara av imitation av mästaren utan grundas på mästarens 

förhållningssätt till yrket.                                                                                                  

 

4.8 Samband 
 I Gustavssons bok beskriver Ingbritt Gustafsson & Inger M. Johansson hantverk i dialog när 

de intervjuade personer inom just hantverk och de menar att hantverket är en ständigt 

pågående process som påverkas av den omgivning man utsätts för. En av de intervjuade anser 

att för att kunna behärska ett hantverk krävs det många års praktisk erfarenhet och teoretisk 

skolning och att hantverket i dag har präglats av nyfikenhet och ständig utveckling och 

förnyelse (Gustavsson, 2010). Den intervjuade jobbade inom restaurangbranschen men efter 

att ha gjort egna intervjuer inom floristyrket så kan det konstateras att det ser likadant ut i 

floristbranschen.  

 

Ingrid Berglund tar bland annat upp i sin avhandling (2009) då hon relaterar till Carlgren och 

Selanders teori, praktik och verklighet samt definition av dessa, att det är vanligt att praktiken 

sammankopplas med en arbetsplats utanför skolan och att det är vanligt att praktiken benämns 

som verkligheten. Det skulle då innebära att delar av utbildningen var overklig eller opraktisk 

och i sådana fall, faller på sin orimlighet. Kan det vara så att skolan är en skyddad värld och 

att eleven vet att kraven höjs där ute i verkligheten? Är det så att det är viktigare att de är 

noggrannare och alltid göra sitt bästa genom att till exempel att meddela och höra av sig till 

APL platsen om de är sjuka än det är till skolan? Skolan är viktig men inte på samma vis som 

APL platsen sa två elever. Är det lärarna som indirekt talar om det genom sitt kroppsspråk till 



                                                                 22 

eleven att det är så eller är det så att eleven tänker på framtida jobb och därför vet att ribban 

höjs när det är på riktigt? 

 

Utifrån hermeneutiken har vi tolkat de olika delarna som yrkeskompetens, ämneskompetens, 

socialkompetens, personlig kompetens och arbetsledande kompetens och därav helheten som 

ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. Delarna hänger ihop och har ett samband för att få 

en förståelse för helheten. 

 

4.9 Sammanställning  
Att ha en positiv attityd och att ha viljan tar en stor plats och en viktig roll, anser alla parter 

både elever, handledare och lärare. En röd tråd genom lärarnas och handledarnas intervjuer 

var helheten, social förmåga, att alltid göra sitt bästa, passa tiden, vara respektfull och ha 

intresse. Hälften av eleverna tog också upp att alltid göra sitt bästa. 

Är ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011) trots allt en tolkning av 

ordning och uppförande som är tillbaka? Med tanke på svaren vi fått i intervjuerna så är det 

nog delvis så i alla fall. 

 

Eleverna tolkar begreppet utifrån den sociala kompetensen och med en klar medvetenhet och 

vikt om vad de anser är ansvarsfullt uppträdande. Trots att insikten finns hos de tillfrågade 

eleverna, är det inte alltid som det fullföljs av andra elever. 

 

Handledarna belyser socialkompetens och yrkeskompetens, och floristlärana anser att yrkes- 

och ämneskompetens är tolkningar av det centrala innehållet i hantverksyrket. 

 

När vi jämför vår forskning med Berglunds avhandling skiljer de sig något åt. I vårt resultat 

kan vi se att lärarna fokuserar mer på yrkeskunnandet, och inte bara främst på den sociala 

kompetensen som Berglund skriver om. Kan det bero på mängden elever? Med färre elever i 

klasserna (inom de Praktiska gymnasium) lär man känna eleverna på ett annat sätt. Lärarnas 

engagemang kan även spela stor roll. Eller beror det på yrkeskategorin? Berglund undersökte 

byggbranschen. 
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5. Diskussion och slutsats 
Syftet med forskningen var att undersöka och jämföra hur elever, handledare och lärare tolkat 

den utvalda meningen: Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011) och 

genom resultatet vi fått fram har vi uppnått vårt syfte. För att kunna förbättra förståelsen hos 

samtliga parter och förstå egenskaperna för att senare kunna få en samstämmig syn. 

Forskningssyftet anser vi är klart framträdande enligt avsikten med arbetet, frågorna samt i 

slutresultatet. Frågorna är även utformade utifrån ändamålets specifika karaktär. 

 

Yrkesstolthet är viktigt för att höja statusen inom floristyrket och är någonting som kommer 

med yrkes-, ämnes- och inte att förglömma den sociala kompetensen. 

 

Vi bedömer att den kvalitativa metoden fungerade bra. Resultatet känns säkert i förhållande 

till annan litteratur vi tagit del av. Med mer tid hade vi kunnat göra fler djupintervjuer och gått 

ut med enkäter för ett bredare spektra. 

 

Relevansen för forskningen har stor betydelse för dem som arbetar som lärare eller handledare 

på hantverksprogrammet och framförallt för eleverna. Lärarnas uppgift är den största för att 

precisera för både handledare och elev vad som krävs för att nå kunskapskravet. Dessutom är 

det läraren som sätter betygen i samråd med handledare och då gymnasiereformen är ny känns 

detta betydelsefullt och aktuellt i tiden. Att utbildningen ska vara likvärdig över hela landet är 

också relevant. Arbetet leder till att floristprofessionens specifika rekommendationer till 

eleverna angående socialt uppträdande och ansvar i utövandet, blir till en tolkning och i 

förlängningen en hjälp vid bedömning för lärare och handledare. 

 

Många delar skall falla på plats hos eleven. Att ha en entreprenörs insikt i ekonomi, social 

kompetens, idérikedom och förmågan att samarbeta. Allt detta bör du ha kunskap om som 

florist. Annica Otterborg (2011) skriver i sin avhandling om att entreprenörskap speglas och 

genomsyrar Gy-11 så kan vi konstatera att vi är på rätt väg. 

 

En annan sak vi haft i beaktandet har varit originaliteten i uppsatsen. Eftersom 

Gymnasiereformen är ny och vi arbetar i den kändes vårt syfte relevant.  
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Svaret vi fick från Skolverket var inte så djupgående som vi hade förväntat oss. Att 

tolkningen låg hos läraren visste vi redan. Vi försökte även att få kontakt via mail med Mikael 

Sörensson ansvarig inom skolverket för floristbranschen och ordförande i floristernas 

yrkesråd för att få hans tolkning, men dessvärre utan resultat. Därför plockade vi bort 

jämförelsen med Skolverket i vårt syfte. 

 

Även om vi är väl insatta i ämnesplaner, pedagogik och teoretiska perspektiv på 

yrkeskunnande har förhoppningsvis en ny förståelse över begreppet – ansvarsfullt 

uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011), infunnit sig hos de handledare och elever 

som tagit till sig resultaten av vår forskning.  

 

5.1 Fortsatt forskning 
En utgångspunkt vi gärna velat arbeta mer med, var att beskriva för de olika parterna hur 

något såg ut. I detta fall: begreppet ”ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet” (Skolverket, 

2011) och tolkningen utav det. Utifrån resultatet kan vi sedan presentera utfallet och stärka 

förståelsen för tolkningen hos samtliga. Tanken med detta arbete är inte att vi ska gå vidare 

och utveckla tillvägagångssätt för andra p.g.a. tidsbrist, men självklart kommer vi att fortsätta 

med detta inom våra egna verksamheter, för elever, handledare och för vår egen skull. Därför 

finns denna kategori inte med i vårt syfte. Hade vi haft mer tid och utrymme hade detta 

kunnat vara ett litet steg till att få en likvärdig utbildning, som det står i styrdokumenten. 

Genom fler och större studier, och med mer information, hade man kunnat lyckas nå fler. Att 

få en samstämmighet och likvärdig utbildning på var skola, var som helst i Sverige är enbart 

positivt för eleverna och ett säkerställande för branschen. Å andra sidan vill skolverket att det 

centrala innehållet ska vara tolkningsbart, annars hade kursplanerna varit skrivna med ännu 

större tydlighet än vad de är. 

 

Problematiken ute på APL kan vara att handledarna inte förstår, hinner eller vill sätta sig in i 

styrdokumenten och att konsekvensen för eleverna blir att de kommer i kläm. Även detta hade 

varit intressant att forska vidare på. 

 

Betygsbedömningen av detta centrala innehåll ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet 

(Skolverket, 2011) hade varit relevant att ta upp i fortsatt forskning. 
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Något annat som varit intressant att forska vidare om hade varit att undersöka varför inte 

riktigt alla eleverna uppträder på ett ansvarsfullt sätt, när det verkar som att väldigt många är 

(alla intervjuade elever) medvetna om vad det innebär. Att leva som man lär. 

Vad är det som påverkar valet av att bete sig eller inte bete sig med ett ansvarsfullt 

vuxenbeteende, trots förståelse över följderna eller konsekvenserna.  

Kan detta bero på svagt självförtroende som Tiina Ekman (2007) skriver om i sin avhandling? 

 

Då strävans mål och uppnående mål inte längre finns i Gy-11, vill vi ändå lyfta fram vikten av 

mål. Att ha mål i livet. Motivation och drivkraft som styrs av målen. Ett av dem kan till 

exempel vara att utbilda sig till drömyrket florist och lära sig det ansvarsfulla uppträdandet i 

yrket som det innebär. 

 

– De är på vägen dit, vi hjälper till! Anneli & Susann. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 1 
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1. 

  

Intervjufrågor 
 
Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet (Skolverket, 2011) – vad är det? 
 
 

1. Vad är det första du tänker på nä du hör ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet? 
 
2. Vad tycker du det innebär? 
 
3. Var ligger tyngden i frågan? Ansvarsfullt? Uppträdande? I Yrkesutövandet? 
 
4. Ansvarsfullt uppträdande i blomsterbutik/skola – hur, när och varför? 

 
5. Vad krävs av eleven för att nå ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet? 

 
6. Vad krävs av handledaren för att eleven ska nå ansvarsfullt uppträdande i 

yrkesutövandet? 
 

7. Floristyrket – vad krävs egentligen? 
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2. 

 

Svaret från skolverket 
 

Hej! 

Jag har tagit emot er fråga angående vad som ligger i begreppet ansvarsfullt uppträdande i 

yrkesutövandet.  

Skolverket har tagit fram ämnesplaner som i det här fallet ska kunna användas för utbildning i 

hantverksyrken. Beroende på vilket yrke eleven utbildar sig för så ser situationen olika ut. När 

det kommer till tolkning inför undervisning så är det läraren som utifrån sitt ämneskunnande 

gör bedömningen av vad som är ansvarsfullt yrkesutövande.    

Under våren kommer vi även att ta fram ytterligare stödmaterial kring de olika 

ämnesplanerna.  

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att återkomma till oss på Skolverkets 

upplysningstjänst på 08-527 332 00. 

Med vänlig hälsning 

 

Upplysningstjänsten vid Skolverket 

Henrik Fredriksson 
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3. 

Florist 1, 200 poäng  

Kurskod: HAVFLO01 
Kursen florist 1 omfattar punkterna 1—10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild 
betoning på punkterna 1, 3—4 och 8—9. I kursen behandlas utökade 
grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande floristiska arbeten, 
med fokus på teknik och yttre form.  

 Dekorationsmaterial.  
 Krukväxter och snittblommor, samt deras namn, egenskaper och skötsel.  
 Planering av enklare floristiska arbeten. I samband med det behandlas 

uppskattning av tids- och materialåtgång.  
 Snabbtextningsteknik, till exempel hur man skriver prisskyltar.  
 Färg- och formlära i enklare floristiska arbeten.  
 Beskrivning av idéer och arbeten med hjälp av skisser och fackspråk.  
 Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat.  
 Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.  
 Hantering och vård av maskiner och verktyg.  
 Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt.  
 Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning och källsortering.  
 Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.  

Kunskapskrav  

Betyget E 
Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering 
av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I 
samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina 
val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med 
viss säkerhet enkla beräkningar. 
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och 
metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att 
använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och 
maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd 
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med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt 
sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. 
Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer. 
Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och 
vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt 
motiverar översiktligt sitt agerande. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
Betyget C 
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en 
genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete 
med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och 
arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens 
kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa 
lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar. 
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med 
en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I 
arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet 
upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som 
uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt 
värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag 
på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss 
säkerhet relevant fackspråk. 
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar 
och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt 
ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön. 
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna 
initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
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Betyget A 
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en 
genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete 
med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och 
arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens 
kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val 
med hänsyn till ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på 
alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar. 
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som 
uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven 
verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser 
eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att 
ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, 
och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder 
eleven med säkerhet relevant fackspråk. 
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar 
och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen 
samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön 
och hur hon eller han själv kan bidra till dessa. 
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna 
initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på 
alternativa tillvägagångssätt i agerandet. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
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Hantverk — introduktion, 200 poäng  

 

Kurskod: HAVHAV0 
Kursen hantverk — introduktion omfattar punkterna 1—10 under rubriken Ämnets 
syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom den valda inriktningen eller 
profilen. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I 
samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.  

 Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. 
Skissteknik, ritteknik och konstruktion.  

 Färg och form.  
 Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.  
 Utvärdering av arbetsprocess och resultat.  
 Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering 

av arbetet.  
 Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.  
 Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur man använder 

skyddsutrustning.  
 Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.  
 Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.  

Kunskapskrav  

Betyget E 
Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering 
av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I 
samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina 
val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med 
viss säkerhet enkla beräkningar. 
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Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och 
metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att 
använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och 
maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd 
med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt 
sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. 
Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer. 
Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och 
vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt 
motiverar översiktligt sitt agerande. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
Betyget C 
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en 
genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete 
med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och 
arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens 
kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa 
lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar. 
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med 
en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I 
arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet 
upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som 
uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt 
värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag 
på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss 
säkerhet relevant fackspråk. 
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar 
och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt 
ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön. 
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna 
initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet 
den egna förmågan och situationens krav. 



                                                                 35 

Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
Betyget A 
Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en 
genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete 
med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och 
arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens 
kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val 
med hänsyn till ekonomi och miljö. 
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av 
genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på 
alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar. 
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som 
uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven 
verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser 
eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att 
ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, 
och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder 
eleven med säkerhet relevant fackspråk. 
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar 
och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven 
arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen 
samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön 
och hur hon eller han själv kan bidra till dessa. 
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna 
initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på 
alternativa tillvägagångssätt i agerandet. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den 
egna förmågan och situationens krav. 
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