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Abstract

Vocational education in change.
A study of learning practices and knowledge transformations.

The purpose of the thesis was to explore what students within vocational education are expected to
learn and the practices that constitute vocational education in Swedish upper secondary school. The
empirical basis for the thesis is two studies, both of which have been reported separately. In the first
study, twelve vocational teachers were interviewed sequentially. Classroom observations were made
of the tasks their students worked with and these supplemented the interviews. The second study
consists of case studies of five teachers in academic subjects within vocational education. Here sequential
interviews of the teachers and classroom observations of the tasks their students worked with were
supplemented with group interviews of their students and, in two cases, of collaborating vocational
teachers.

A social perspective on knowing and learning was used for analysing data. The results from the
interviews with the vocational teachers show that what they wanted their students to learn in vocational
education (their object) is related to vocational knowing but is not the same thing. Knowing in school
can be regarded as preparation for work within the respective vocational area, as preparation for further
learning and as preparation for citizenship. The first category relates to vocational knowing, whereas
the latter two relate to a broader commission of education in late modernity – the risk and uncertainty
of the future work situation that the students are likely to encounter. The tasks were analysed regarding
their content, form, and the tools used for completing the tasks. Three categories of tasks were construed:
school tasks, simulated tasks and vocational tasks. School tasks are characterised by that they employ
the practice of school, whereas the vocational tasks employ the practice of the respective vocation.
Simulated tasks are specific in that they allow a testing and correction of the result before the job is
done. Through school tasks the students were introduced into a new content. Vocational tasks were
used in bridging school and work. Besides the obvious tools of the respective vocation, texts were also
used as tools in the work with the tasks. Most texts were vocational texts, i.e. texts that were used in
similar ways in school as within the vocation.

The second study, case studies of five teachers in academic subjects within vocational education,
focused the infused tasks their students worked with. These results showed that the teachers used three
different steering documents for planning their work: the national curriculum for upper secondary
school, the objectives of the respective programme, and the syllabuses for their subject. By using all
three documents, they were able to construct infused tasks. These tasks made it possible for the students
to see other aspects of their respective vocational area than within the vocational subjects, e.g. the
environmental work, historical aspects etc. The texts the academic teachers used were not the same as
those used by vocational teachers. These texts were texts ‘imposed by others’ (e.g. local authorities)
but also used for work within the vocation.

The ‘theorisation’ of vocational education, that has been claimed to be a consequence of the academic
subjects, can be seen rather as a change within the vocations from an oral to a literate culture. In
completing many of the tasks observed, theoretical knowledge from different domains, as well as
skills were needed. Vocational education as a purely ‘practical’ education is therefore a myth. A variety
of texts were used within vocational education for the work, mostly as tools. The literate practices of
vocational education are similar to the literate practices of the vocations rather than to those of school.
New tools seem to change working life and vocational education as well. This implies that a different
kind of vocational knowing is needed. When employers control or simulate production processes instead
of doing the manual work, vocational knowing becomes something else. This new kind of work is
dependent on a different kind of experience. Thus the theorisation of the vocational education is a
theorisation – or rather an abstraction – on many levels. Some of them have been developed within the
vocations, others are imposed from the outside.

Three social practices, vocational education, working life and academic education, formally have a
joint responsibility for the vocational education. Depending on if and to what extent they collaborate,
the learning practices offered to the students will differ. With collaboration, as in these two studies, the
students encounter learning practices where the content from each of the three contexts can be
experienced as reembedded into new contexts.

Keywords: vocational education; task; learning practice; literacy; late modernity.
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Förord

Den här avhandlingen handlar om yrkesutbildning. En vanlig föreställning om yrkesut-
bildning är att det är en ’praktisk’ utbildning. Den föreställningen hoppas jag kunna ut-
mana genom de beskrivningar av yrkesutbildningen som följer i det här arbetet.

Mitt intresse för frågor om lärares arbete väcktes först av min vän och kollega  Bisse
Lindberg. Senare fördjupades mitt intresse under de cirka 12 år jag undervisade i bl.a.
samhällskunskap inom yrkesutbildningen i Helsingfors och Mariehamn. Jag ansvarade
även för studievägledningen, vilket gjorde att jag även mötte eleverna i andra samman-
hang än i klass. Detta och att jag undervisat både inom utbildningen av yrkeslärare och
inom högskolekurser i pedagogik har gjort att frågor relaterade till kunskap och lärande
har varit centrala i mitt arbete. Under arbetet med avhandlingen har både elever och
tidigare kollegor ofta varit närvarande i mina tankar. De erfarenheter jag fick under de år
vi arbetade tillsammans har varit viktiga för det här arbetet.

Genom nästan hela forskarutbildningen har jag haft ett helt otroligt stöd av Ing-
rid Carlgren, som från slutet av 1999 varit min handledare. Hon har verkligen gjort
allt för att jämna vägen för mig och lyfta bort praktiska hinder – också innanhon
blev min handledare. Ingrid har också flera gånger vänt upp och ner på världen för
mig genom enkla, små frågor. Dessa har utmanat mitt tänkande och vanligen resul-
terat i mycket arbete; det har jag trivts med! Dessutom har hon visat ett oändligt
tålamod. Här stannar jag upp och funderar på hur man skriver TACK så att det ser
ut som mer än fyra bokstäver. Tyvärr kommer jag inte på något bättre – tack, Ingrid!

Ett särskilt tack riktar jag till alla lärare som deltog i de båda studierna och som
delade med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande.

Det har naturligtvis också funnits andra personer som varit betydelsefulla för
vilken form arbetet tagit. Av dem som följt arbetet från början till slut vill jag nämna
Mezzo-gruppen och särskilt Inger Eriksson, Eva Forsberg och Eva Österlind. Sär-
skilt under slutet har jag känt hur ni slutit upp runt mig. Sedan drygt ett år har också
Diddi Berthén följt arbetet på nära håll. Ett jättetack till er alla för att ni läst, gett
synpunkter, ifrågasatt och stöttat mig.

Utöver de här personerna vill jag även rikta ett tack till följande som bistått på
olika sätt: Christina Gustafsson, som var min handledare under tiden i Uppsala,
min bihandledare vid LHS, Astrid Pettersson, KKLP-seminariet, Camilla Grahn, Lars
Larsson, Lars Lindström, Ulf Linnell, Monika Olofsson och Elspeth Randelin.

Avhandlingsarbetet har finansierats av Lärarhögskolan i Stockholm och av Skol-
verket, vilket jag är tacksam för.

Stockholm i mars 2003

Viveca Lindberg
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1. Inledning

Det här arbetet började som en idé om en monografi om yrkeslärares tankar om
kunskap och lärande. Den slutprodukt som vuxit fram är istället en sammanlägg-
ningsavhandling med det övergripande temat kunskap och lärande inom
gymnasieskolans yrkesförberedande program. Den handlar också om vad det är för
slags arbetsuppgifter som yrkesutbildningen förbereder för. Det innebär att jag,
under arbetets gång, förflyttat mitt teoretiska perspektiv på kunskap och lärande.
Från ett individbaserat perspektiv har jag, liksom många andra, övergått till att se
kunskap och lärande som socialt baserade. Frågor om kunskap och lärande ser jag
som nödvändiga att relatera till de sammanhang de ingår i. Förutsättningarna för
det arbete jag först påbörjade förändrades således under arbetets gång. Detta har
jag valt att ta upp som en särskild aspekt av mitt arbete. I kapitel 5 belyser jag först
skillnader mellan perspektiven för att sedan diskutera konsekvenserna av dem för
hur man kan studera kunskap och lärande.

Utöver perspektivförskjutningen förändrades avhandlingsarbetet på ytterligare
en punkt, som bidrog till att slutprodukten blev en sammanläggningsavhandling
istället för en monografi. Då jag redan påbörjat arbetet med att generera data för
huvudstudien fick jag tre1  uppdrag för Skolverket. Det innebar att jag under en
period på sammanlagt två år (februari 1997 – oktober 1999) genomförde över 100
intervjuer med totalt 50 lärare. Av dessa undervisade 34 inom gymnasieskolan.
Vidare genomförde jag klassrumsobservationer av tolv yrkeslärare och fem kär-
nämneslärare. Analysarbetet drevs till vissa delar parallellt inom de olika projek-
ten, vilket gjorde att det var omöjligt enbart fokusera på enbart ett datamaterial och
bortse från de andra. De olika datamaterialen (och olikheterna i dessa) gjorde att
vissa mönster började framstå som jag inte hade blivit uppmärksam på, om det inte
hade varit just för att jag hade tillgång till alla datamaterial samtidigt. I vardagliga
sammanhang har jag uttryckt det som att de olika datamaterialen, inom mig, ’förde
livliga samtal med varandra’.

I den här sammanläggningsavhandlingen är min ambition att integrera resulta-
ten från två studier som berör gymnasieskolan (se kapitel 6). Det har således inte
från början funnits en enhetlig utgångspunkt som skulle ha drivit designen av de
båda studierna i relation till varandra. Var och en av dem har utgått från de frågor
som varit specifika för respektive studie. Den ena studien, här kallad Karaktärs-
ämnen inom yrkesutbildningen, utgjorde min ursprungliga avhandlingsidé. Det
empiriska resultatet från den har redovisats i två artiklar (Lindberg 2003a, 2003c).
Den andra studien, här kallad Kärnämnen inom yrkesutbildningen, har genomförts
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på uppdrag av Skolverket. Frågan har således varit uppdragsgivarens och för
uppdragsgivarens del har resultaten rapporterats i sedvanlig ordning (Lindberg, 1999,
2001). Under arbetet med den, och i förhållande till avhandlingens andra studie,
uppstod en fråga som sträckte sig utöver uppdraget. Den har bearbetats i en artikel
(Lindberg, 2003d). Inför arbetet med den övergripande kappan har det alltså hand-
lat om att integrera de olika artiklarna som på olika sätt belyser frågan om kunskap
och lärande i yrkesutbildningen.

Innan jag fortsätter vill jag påpeka att jag ofta använder begreppet ’yrkesutbild-
ning’ i texten, istället för ’yrkesförberedande program’ (idag används enbart be-
teckningen nationella program). Skälet till det är att det språkligt känns bekvämare
att tala om yrkesutbildning. Likaså använder jag, av samma orsak, begreppet ’yr-
keslärare’ istället för ’karaktärsämneslärare inom yrkesförberedande program’. I
de fall det varit motiverat att använda de mer korrekta begreppen har jag gjort det.

Yrkesutbildning i skolan?

Att vägen till ett – ’praktiskt’ – yrke2  ska gå via skolan är inte en självklar sak. I
Sverige har skolan genom en rad beslut kommit att bli den huvudsakliga organisa-
tionen för vägen till olika yrken (Hedman, 2001; Larsson, 2001; Lundahl, 1998;
Nilsson, 1981). I många andra länder står arbetslivet för den huvudsakliga yrkes-
mässiga inskolningen och skolan har andra uppgifter (Young, 2000). På många håll
i världen har lärlingsutbildningen fortfarande en dominerande ställning när det gäl-
ler yrkesutbildning (Lave & Wenger, 1991; Lundahl & Sander, 1998; Nielsen &
Kvale, 1999). Under senare tid har man återigen visat ett starkare intresse för lärlings-
utbildningen i Sverige, (Ds 2000:62; Marhuenda, 2000) – men också i andra euro-
peiska länder. I Finland var t.ex. en utbildningspolitisk målsättning för 2001 att tio
procent av de ungdomar som påbörjar sin yrkesutbildning skulle välja lärlings-
utbildning (http://www.edu.fi/info/oppisopimus/opframe.html).

I Sverige har en ny försöksverksamhet med lärande i arbete påbörjats. Den utgör
en vidgning av den tidigare försöksverksamheten med en modern lärlingsutbildning
(Lindell & Johansson, 2002). I samband med reformeringen av gymnasieskolan
försökte man närma sig den europeiska traditionen genom att ge arbetslivet större
inflytande över yrkesutbildningen. Detta gjordes genom att en del av utbildningen
förlades till arbetslivet. En aspekt av diskussionen om huruvida vägen till yrket ska
gå via skolan eller arbetslivet förefaller att handla om vilket slags kunnande som
behövs och vilket slags miljö som lämpar sig bäst för detta.

Varken enskilda yrken, yrkesområden eller yrkesutbildning är dock statiska fe-
nomen. Frågan om vad man behöver kunna inom ett yrke/yrkesområde och var
man bäst lär sig detta kan därför inte besvaras generellt utan måste relateras till
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samtiden. Resnick (1987) och Resnick och Wirt (1996) skriver om förändrings-
takten i samhället som en aspekt av vilken form av (eller miljö för) yrkesutbildning
som är lämplig.

Ett rimligt antagande är att inte bara formen för utbildningen utan även verk-
samheten inom utbildningen förändras över tid. Lärlingskap i Sverige i dag kan
därför antas vara något annat än det var under 16- och 1700-talen (Jernström, 2000).
Likaså kan man anta att den skolbaserade yrkesutbildningen idag är något annat än
då yrkesutbildningen för ca 30 år sedan förenhetligades och fick centralt utveck-
lade läroplaner för respektive linje.

Några frågor som uppstår är vad det är för verksamheter som går under benäm-
ningen yrkesutbildning? Vad vet vi om kunskap och lärande i yrkesutbildningen?
När det gäller kunskap och lärande i grundskolan finns det ett flertal studier som
beskriver detta i relation till olika skolämnen (jfr t.ex. Bergqvist, 1990; Hedegaard,
2002; Schoultz, 2000; Säljö, 1991; Wistedt, 1994; Wyndhamn, 1993). Likaså finns
det studier om kunskap och lärande i arbetslivet (jfr t.ex. Davidson & Svedin, 1999;
Döös, 1997; Ellström & Gustavsson, 1996; Engeström, 1993; Perby, 1995). Men
beträffande kunskap och lärande inom yrkesutbildningen är studierna få (jfr kap.
2). Här finns det ett flertal obesvarade frågor, t.ex. vad är det för traditioner som
den svenska yrkesutbildningen bygger vidare på? Vilka förändringar i arbetslivet
har skett och hur har de förändrat yrkesutbildningens verksamhet beträffande kun-
skap och lärande?

Noter
1 Endast en av dem har inkluderats i avhandlingsarbetet (jfr kapitel 6).

2 Det finns också yrken till vilka vägen via skolan är förgivettagen: ingenjör, läkare, jurist, sjuk-
sköterska, lärare m.fl.
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2. Bakgrund och problemområde

Yrkesutbildningens sammanhang

Idag utgör den yrkesförberedande utbildningen en organisatoriskt integrerad del av
gymnasieskolan. Begreppet ’yrkesförberedande’ introducerades i samband med
1991-års reform av gymnasieskolan, innan dess användes beteckningen yrkesut-
bildning. Det nya begreppet signalerade att utbildningen snarare ska förbereda
eleverna för ett yrkesområde och för ett ”föränderligt yrkesliv” (Lpf94, sid. 9) än
för ett specifikt yrke. Eftersom den yrkesförberedande utbildningen utgör en del av
gymnasieskolan har den också andra syften. Utöver att förbereda eleverna för verk-
samhet inom ett yrke ska gymnasieskolan bidra till elevernas allmänbildning och
förbereda eleverna för högre studier (Wallin, 1997).

Den yrkesförberedande utbildningen utgör således en del av gymnasieskolan
och därigenom en del av skolsystemet som helhet. Formellt ska den länka över till
högre utbildning. Att den yrkesförberedande utbildningen utgör en del i ett system
har betydelse i förhållande till hur systemet utformades i samband med reformer-
ingen 1991. Principer som t.ex. mål- och resultatstyrning, decentralisering, mark-
nadsanpassning etc. är gemensamma för både den obligatoriska grundskolan och
de frivilliga skolformerna. Marknadsanpassningen har inneburit att även andra än
kommunala aktörer har kunnat stå som huvudman, också för yrkesförberedande
program. Specifikt för reformeringen av gymnasieskolans yrkesförberedande pro-
gram är införandet av arbetsplatsförlagd utbildning (APU), som ska ersätta den
tidigare praktiken. Syftet med APU är att ge arbetslivet möjligheter att påverka
utformningen av utbildningen genom att en del av utbildningen, minst 15 veckor,
genomförs i arbetslivet (Prop. 1990/91:85, Prop 1991/92:95).

En av de främsta förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och välfärd har ansetts
vara att arbetskraften har en hög kunskapsnivå (Ds 1994:35). Reformeringen av
gymnasieskolan är dock bara en av flera utbildningsstrategier som staten valt att
satsa på för att svara mot de krav som ställts på arbetstagarnas kunskaper, bl.a. av
arbetsgivarorganisationer. Andra satsningar som har gjorts i syfte att höja kunskaps-
nivån är det femåriga projektet Kunskapslyftet inom vuxenutbildningen (1997 –
2002) och inrättandet av en ny utbildningsform, kvalificerad yrkesutbildning (KY).
Syftet med Kunskapslyftet har varit att erbjuda utbildning till de vuxna som har
störst behov av utbildning, d.v.s. att minska utbildningsklyftorna (SOU 1997:158).
KY-utbildningarna ska dels svara mot arbetslivets behov av kvalificerat kunnande
för produktutveckling och dels kunna utbilda för arbetsplatser som ger förutsätt-
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ningar för både yrkesmässiga och personliga utvecklingsmöjligheter. Utbildninga-
rna utformas och genomförs därför i samarbete mellan arbetslivet och olika
utbildningsanordnare. Behörighetsreglerna för KY-utbildningarna är desamma som
för högskolan och därmed kompletterar de högskolans traditionella utbildningar
(Ds 2000:33; SOU 1995:38). KY-utbildningarna är även avsedda att komplettera
den utbildning som ges inom yrkesteknisk högskola (YTH). Med utgångspunkt i
behörighetsreglerna för KY respektive YTH kan man säga att de båda
utbildningsformerna rekryterar studerande med delvis olika bakgrund. Utöver grund-
läggande behörighet krävs särskild behörighet, vilket för YTH:s del innebär en
gymnasieutbildning inom relevant område plus yrkeserfarenhet om minst fyra år.
En utredning om hur YTH-utbildningarna kan utvecklas har nyligen presenterats
(SOU 2001:107). Enligt denna skulle benämningen YTH-utbildning ändras till yrkes-
högskoleexamen och det skulle bli möjligt att antas till utbildningen även direkt
efter gymnasieskolan.

Under 1990-talet och början av 2000-talet har satsningarna på yrkesutbildningen
således varit omfattande. Det gemensamma syftet förefaller ha varit att stärka yrkes-
utbildningen på flera olika nivåer.

Svensk yrkesutbildning i ett internationellt perspektiv

Den svenska gymnasieskolan kan ses som unik i det att den, ända sedan 1970-talets
gymnasiereform, organisatoriskt har integrerat s.k. teoretiska linjer (numera studie-
förberedande program) och s.k. praktiska linjer (yrkesförberedande program). De
flesta andra västländer har valt andra lösningar. I internationella sammanhang an-
vänds begreppet Vocational Education and Training3  (VET) för att antyda att vä-
garna till formell yrkeskompetens är många och att olika länder har olika lösningar.
I två olika sammanhang har man gjort jämförelser mellan olika system för yrkesut-
bildning i Europa. Inom Europarådets centrum för yrkesutbildning CEDEFOP4

(1998) har man utgått från yrkesutbildningens styrning, d.v.s. vem som definierar,
utformar och reglerar standarden för yrkesutbildningen och relationen mellan grund-
läggande yrkesutbildning och arbetsmarknaden. Här har man identifierat tre över-
gripande system: i huvudsak marknadsstyrda system (t.ex. England), korporativt
styrda system, d.v.s. styrningen sker i samverkan mellan staten och arbetsmarkna-
dens parter (det duala systemet, t.ex. Tyskland) samt i huvudsak statligt styrda sys-
tem (t.ex. Frankrike).

Lasonen och Young (1998) har jämfört hur man, inom tio EU-länder, arbetat med
yrkesutbildningens koppling till högre utbildning, dess koppling till arbetslivet,
yrkeslärarnas/utbildarnas status och kvalifikationer samt läroplanen. Med detta som ut-
gångspunkt urskiljdes fyra huvudsakliga strategier för att utveckla yrkesutbildningen
(och därigenom höja dess status): 1. förstärkning av yrket, 2. samarbete, 3. överlänkning
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och 4. förenhetligande. De länder som satsat på en förstärkning av yrket (Danmark,
Tyskland och Österrike) har reformerat och utvidgat den högre yrkesutbildningen.
Vidare har man arbetat för att förstärka partnerskap baserat på det duala systemet
(jfr ovan). Yrkeslärarna har statusmässigt jämställts med lärare inom den allmän-
bildande utbildningen (ämneslärare) och i relation till läroplanen har yrkeskunnandet
förstärkts. Den andra strategin, där huvudfokus ligger på samarbete, representeras
av Finland och Norge. De har å ena sidan, via lagstiftning, skapat bättre möjlighe-
ter för yrkesutbildade att få tillträde till den befintliga högre utbildningen. Å andra
sidan har man skapat ett nytt system för högre yrkesutbildning. Förutsättningarna
för ett ökat samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer har förstärkts.
För att höja yrkeslärarnas status erbjuder man vissa kurser gemensamt för yrkeslä-
rare och ämneslärare. För att utveckla läroplanen har man infört en ökad andel
allmänna ämnen. Den tredje strategin representeras av England, Frankrike och Spa-
nien. Principiellt kan deras delstrategier beskrivas i liknande termer som inom fö-
regående kategori, men de har valt en annan huvudstrategi, överlänkning. Över-
länkning handlar om att hantera dels skarven mellan yrkesutbildning och arbetsliv
och dels skarven mellan yrkesutbildning och högre utbildning. Utarbetandet av
t.ex. nationella yrkeskvalifikationer5 i England och kursplaner för allmänna ämnen
i relation till studier på högre nivå utgör exempel på hur man tänker sig att
överlänkningen ska åstadkommas. Den fjärde och sista strategin, förenhetligande,
representeras av Sverige och Skottland. De har skapat ett enhetligt utbildningssys-
tem efter grundskolan. Man arbetar för att förstärka kopplingen mellan arbetsgi-
vare, yrkeslärare och lärare i kärnämnen. Yrkeslärare och lärare i kärnämnen har
likartad utbildning och får en likartad examen. I förhållande till läroplanen efter-
strävas integrerat lärande6.

De två jämförelserna har således fokuserat olika saker. I det första fallet, då
fokus ligger på styrningen, framstår svensk yrkesutbildning som likartad den fran-
ska och den finska – staten utformar och reglerar riktlinjerna för yrkesutbildningen.
I praktiken innebär det att yrkesutbildningen är skolbaserad (CEDEFOP, 1998). I
det andra fallet, då fokus ligger på ländernas strategier för att utveckla yrkes-
utbildningen, har Lasonen och Young (1998) i sin jämförelse kommit fram till att
Sveriges och Skottlands strategier är mest lika. Det som förenar Sverige och Skott-
land, och samtidigt skiljer dem från de andra länderna i deras jämförelse, är sats-
ningen på ett enhetligt system för utbildning efter grundskolan. Ytterligare en ge-
mensam strävan är att i läroplanen betona integrerat lärande, d.v.s. det finns en
uttalad strävan att inom ramen för yrkesutbildningen förstärka samarbetet mellan
arbetslivet, yrkesundervisningen och de allmänna ämnena. Det som i internatio-
nella sammanhang framstår som specifikt svenskt i förhållande till yrkesutbildning
kan således beskrivas i termer av kombinationen av följande punkter:
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* den statliga styrningen
* den i huvudsak skolbaserade utbildningen
* den integrerade gymnasieskolan
* strävan efter starkare kopplingar mellan dels de skolförlagda och de arbets-
plats förlagda delarna av utbildningen och dels kärnämnen och karaktärsämnen.

Inom EU arbetar man på olika sätt för att främja yrkesutbildning och kompetens-
utveckling i Europa. Ett sätt är att ta fram referensmaterial, vanligen grundat på
statistiska underlag och analyser av olika företeelser inom yrkesutbildningen och
jämförelser mellan olika yrkesutbildningssystem (jfr t.ex. Stenström & Lasonen,
2000; Höghielm, 2000). På detta sätt har man initialt arbetat med att beskriva hur
yrkesutbildningen utformats och reglerats inom unionens länder (CEDEFOP, 1998).
Utgående från beskrivningarna har man identifierat några områden inom vilka man
bedriver forskningsprojekt. Tanken är att medlemsländerna ska kunna använda sig
av resultaten för att bedriva ett initierat utvecklingsarbete av sina respektive
yrkesutbildande verksamheter. De forskningsområden som definierats som särskilt
intressanta med avseende på utvecklingen av yrkesutbildningen är samverkan skola
– arbetsliv, överlänkningen från skola till arbetsliv, kompetenser/nyckel-
kvalifikationer, allmänna ämnen i utbildningen till ett yrke samt yrkesutbildning i
förhållande till livslångt lärande. I förhållande till dessa utvecklingsområden bidrar
det här arbetet till att belysa två av dessa aspekter, nämligen frågor relaterade till
kompetenser (kunnande) och allmänna ämnen inom yrkesutbildningen i Sverige.

Forskning om yrkesutbildning

I samband med litteratursökning i Libris7 med sökordet yrkesutbildning konstate-
rade jag å ena sidan att sökresultaten spände över ett brett fält (från lärlingsutbildning
till högskolebaserad yrkesutbildning) och å andra sidan att en del av de svenska
avhandlingar och forskningsrapporter jag kände till sedan tidigare inte kom upp.
Exempelvis publikationstyp avhandlingar gav, i kombination med sökordet yrkes-
utbildning 166 träffar på sex språk (inkl. svenska). Den övervägande delen av dessa
handlade dock om sjuksköterske- eller ingenjörsutbildning. Även enstaka exempel
på andra högskoleutbildningar förekom. Yrkesutbildning på högskolenivå och vux-
enutbildning har inte bedömts som relevanta för detta arbete. Av de återstående
avhandlingarna berörde fem lärlingsutbildning, två av dem gällde Sverige (Edgren,
1987; Jernström, 2000). Totalt sjutton av träffarna på dessa sökpremisser handlade
om yrkesutbildning i bemärkelsen gymnasieskola eller motsvarande, av dem be-
rörde 13 Sverige (övriga har inte beaktats).

Jag kompletterade litteratursökningen i Libris med databaser vid Göteborgs,
Linköpings, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala universitet8 (institutionernas
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internetbaserade information om avhandlingar/publikationer samt respektive uni-
versitetsbibliotek). Detta resulterade i totalt 24 avhandlingar där svensk yrkesut-
bildning utgör ett huvudsakligt intresseområde. Utöver det finns det några avhand-
lingar som tangerar yrkesutbildning, men där det explicita forskningsintresset inte
handlar om yrkesutbildning. Litteratursökningarna i nämnda databaser avgränsa-
des inte tidsmässigt – träffarna var så få att jag inte såg någon anledning till det.

Avhandlingar ger naturligtvis en begränsad bild av vilken forskning som be-
drivs. Den samlade bild jag fått av svensk forskning inom området baserar sig på
litteratursökning via sökmotorerna Libris, Safari9 och Eric10, kompletterat med de
ovan nämnda universitetens och högskolornas forskningsrapporter. Sammantaget
hittade jag ett 70-tal texter av relevans för forskning om yrkesutbildning. Utöver
detta finns ett flertal arbetsrapporter, utvärderingar etc. Dessa har inte redovisats
här. I det följande presenterar jag en översiktlig bild av den svenska forskningen
inom området.

Svensk forskning om yrkesutbildning

Den första svenska avhandlingen om yrkesutbildning berörde handels-
undervisningens historia (Kaleen, 1953), efter det följde en licentiat- och en dok-
torsavhandling om jordbrukets yrkesskolor (Koort, 1956, 1958). På 1960-talet pre-
senterades en licentiatavhandling om den svenska yrkesutbildningens utveckling
(Wernlund11, 1965) och på 1970-talet en doktorsavhandling (Grogarn, 1979). Om
antalet avhandlingar kan sägas utgöra ett mått på intresset för yrkesutbildning som
forskningsområde, kan man säga att intresset för denna skolform som forsknings-
område har ökat från och med 1980-talet. Då producerades totalt fem avhandlingar
om yrkesutbildning och om gymnasieskolan12 varpå 1990-talet följde med åtta av-
handlingar. Under 2000-talet har det hittills producerats sju avhandlingar inom
området. Utöver pedagogik representerar avhandlingarna vetenskapsområdena eko-
nomisk historia, etnologi, historia, litteraturvetenskap, sociologi, statsvetenskap samt
yrkeskunnande och teknologi.

Bland avhandlingarna dominerar olika historiska beskrivningar av yrkes-
utbildningen; i nio avhandlingar utgör någon aspekt av yrkesutbildningens historia
ett centralt tema. Det är ett område som det, också utöver avhandlingarna, produce-
rats en del forskning kring. Här finns olika typer av studier, vanligen baserade på
dokumentstudier av lagar, politiska beslut på nationell eller kommunal nivå eller
enskilda skolors dokumentation. De historiska studierna berör t.ex. yrkesutbildning-
ens utveckling generellt och nationellt (Hedman, 2001; Lindell, 1992; Nilsson &
Svärd, 1991; Nilsson, 1981; Wernlund, 1965) eller inom något specifikt yrkesom-
råde (Andersson Gustafsson, 2002; Kaleen, 1953; Koort, 1956; Larsson, 2001;
Nilsson, 1994). Skolpolitik utgjorde huvudfokus för Lundahls (1989, 1994) och
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Bergströms (1993) arbeten. Lundahl (1989) skrev om högerns skolpolitik under
perioden 1904-1962 och (1994) om SAF:s och LO:s agerande i förhållande till
yrkesförberedande utbildning 1944–1990. Bergström (1993) fokuserade socialde-
mokratisk skolpolitik under perioden 1975–1990 i förhållande till jämlikhet och
demokrati. Yrkesutbildningens historia har även dokumenterats i t.ex. regional-
och lokalhistoriska sammanhang (jfr t.ex. Carldén, 1991; Fromark, 1988; Greijer,
1988) eller som historik över en viss skola (jfr t.ex. Kupper, 1982; S-A. Larsson,
1991; Spångberg, 1987).

Faktorer som berör utbildningens organisation och/eller utbildningsformer har
beskrivits av Lundahl och Sander (1998) och Nilsson (1998). Reed (1994) har jäm-
fört svensk och amerikansk yrkesutbildning i förhållande till detta. Faktorer som
har påverkat utformandet av (systemet för) yrkesutbildning har beskrivits av Ber-
ner (1989), Lundahl (1989, 1994, 1997, 1998) och Olofsson (2000).

Ytterligare ett område inom vilket det förekommer en del forskning är elevers
föreställningar om ett yrke (Herrman, 1998; Hill, 1998; Thång, 1988; Walldal, 1986,
1987) eller yrkesutbildning, (Axelsson, 1989; Carlsson, 2001; Thång, 1988). Hill
(2001) gjorde, i en reanalys av ett datamaterial från en tidigare studie (Hill, 1998)
en jämförelse av elevernas tal om sitt agerande i relation till den yrkesförberedande
utbildningen med Willis studie från 1977.

Även yrkeslärarnas perspektiv på yrkesutbildning beskrivs i några avhandlingar.
Andersson Gustafsson (2002) samlade in frisörlärares berättelser för att bl.a. stu-
dera vad som är viktigt vid lärandet av hantverksyrken. Härdig (1995) genomförde
under slutet av 1980-talet en enkätstudie med yrkeslärare inom bygg- och
anläggningstekniska linjen. Lemar (2001) studerade hur karaktärs- och kärnämnes-
lärare beskriver verksamheten vid gymnasieskolans barn- och fritidsprogram.

Utöver dessa studier finns det även utbildningssociologisk forskning som berör
yrkesutbildning men där yrkesutbildningen inte utgör huvudfokus. Studier om so-
cial bakgrund, rekrytering till utbildning och sortering via utbildning är exempel på
detta (jfr t.ex. Frykman, 1998; Gesser & Fasth, 1973; Gesser, 1984; Husén, 1972;
Härnqvist, 1992, 1994; Jonsson, 1988; Palme, 1994; Reuterberg & Svensson, 1998).
Genusfrågor, bland annat i förhållande till yrkesutbildning, behandlades av Berner
(t.ex. 1975, 1996) och av Persson (1994), vars studier fokuserar teknikområdet,
samt av Kyle (1979) i en studie om kvinnor i industriellt arbete. I Schånbergs (2001)
avhandling behandlades bl.a. aspekter av yrkesval och yrkesutbildning i förhål-
lande till arbetsdelning och genus. Även Dryler (1998) skriver om yrkesval och
kön, medan Härnqvist (1996) och Nilsson Lindström (1998) istället fokuserar stu-
dieval. Studier av olika typer av effekter av (Boström, Boudard & Siminou, 2001)
eller för yrkesutbildningen (Marklund, 1978) är ytterligare ett exempel på studier
där yrkesutbildning tangeras.

Klassrumsstudierna inom yrkesutbildningen är få13. Berner (1989) jämförde verk-
stadsteknisk utbildning inom två svenska utbildningssystem, gymnasieskolans
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verkstadstekniska linje och motsvarande lärlingsutbildning inom företag. Hon be-
skrev hur gymnasieskolans och arbetslivets respektive strukturer påverkade utbild-
ningens utformning och vad eleverna/lärlingarna lärde sig i respektive utbildning.
Ett av hennes huvudsakliga resultat visade att tyngdpunkterna i kunnandet var olika
för elever vid gymnasieskolans verkstadslinje och lärlingar inom företag. Med risk
för viss övergeneralisering kan man säga att lärlingarna behärskade utförandet av
olika arbetsmoment bättre än gymnasieskolans elever. Eleverna var istället bättre
på att förklara vad de gjorde och varför, vilket lärlingarna i sin tur inte kunde (mer
om Berners studie följer på sid. 32ff). Frykholm och Nitzler (1989) studerade hur
arbetslivet transformerades till pedagogiska diskurser och hur dessa i sin tur åter-
speglades i olika elevers föreställningsvärld. Deras empiri utgjordes av läroplans-
texter, lärarintervjuer, klassrumsobservationer, läromedel, elevintervjuer och
arbetsplatsintervjuer. Genom att välja samma kurs, arbetslivskunskap, inom olika
linjer och följa undervisningen inom dessa konstaterade de att läroplanstexten trans-
formerades till olika innehåll inom de olika linjerna. Den innehållsliga undervis-
ning som eleverna inom de olika linjerna fick blev alltså väldigt olika. Innehållet
för respektive linje blev olika på ett särskilt sätt, nämligen så att det kunde relateras
till de respektive sociala fält elevernas utbildningsprogram antogs leda till. Även
Linde studerade, i tre delstudier (1986, 1988a, 1988b, 1993) under perioden 1982–
1988, hur läroplanen transformerades, d.v.s. vilka omvandlingar som gjordes av
lärare, t.ex. vid urval av innehåll, inom fordonsteknik. I sina studier fokuserade han
omvandlingen av läroplanen som text till den läroplan som de facto undervisades.
Han undersökte även vilka faktorer som, i ett lärarperspektiv, påverkade omvand-
lingen. Två av studierna genomfördes i Sverige och den tredje i Tanzania.

Yrkeslärarens agerande – i förhållande till organiseringen av undervisnings-
uppgifterna och inlärningen, den kommunikativa processen och lärarens ledarstil –
studerades av Höghielm (2001). I resultatet beskrevs läraren som fångad mellan
två kulturer, yrkeskulturen och lärarkulturen .

Endast ett fåtal studier har berört frågor om kunskap och lärande i yrkes-
utbildningen. Andersson Gustafsson (2002) beskrev yrkeslärares berättelser om
yrkeslärandet. I fallstudier av 48 frisörlärare beskrev hon yrkeskunskapens föränd-
ring då utbildningen flyttades från en miljö, arbetsplatsen, till en annan miljö, sko-
lan. Tre generationer av lärare beskrev utbildningen till frisör under 1950-talet,
1970-talet och 1990-talet. Även de ovan nämnda studierna av Berner (1989) och
Frykholm och Nitzler (1989) utgör exempel på studier som går in på frågor om
kunskap och lärande. Grogarns (1979) studie om bl.a. läsförmåga inom fordons-
och verkstadslinjerna kan också räknas till dem. Stigmar (2002) genomförde en
studie som principiellt går in på frågor om kunskap och lärande kopplat till
informationsanvändning vid arbete med Internet. Hans studie fokuserade dock ef-
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fekterna av en specifik intervention (systematiska metakognitiva övningar) som
ligger utanför skolans verksamhet.

Jernström (2000) genomförde en studie som syftade till att beskriva och förstå
lärandesituationer inom lärlingsutbildningen till hattmakare (i detta fall en post-
gymnasial utbildning). Med hjälp av multipla metoder (videoinspelningar, inter-
vjuer, fältanteckningar, dagböcker) genomförde hon studier på mikronivå av vad
som skedde (handlingen) i situationerna mellan lärling, gesäll och mästare hos en
hattmakare och hur de i intervjusituationer talade om lärande. I analysen av video-
sekvenserna betonade hon synens och känselns centrala roll för lärandet.

 Sammantaget ger svensk forskning om yrkesutbildning en bild av när olika ty-
per av skolor har uppstått och vilka debatter som föregått inrättandet av dem. I viss
mån kan man också få en uppfattning om vilket innehåll som erbjudits. Likaså kan
man få en överblick av klass- och genusperspektiv på tillträde till och val av olika
utbildningar från slutet av 1800-talet och vilka eventuella förändringar som skett
sedan dess. När det gäller lärar- och elevperspektiv finns det några exempel på
studier. Dessa är dock för få för att belysa mer än de enskilda fallen. Det fåtal
klassrumsstudier som finns är genomförda under olika tidsperioder, vilket medför
att de kan spegla olika läroplaner. De representerar även olika program. Även
klassrumsstudierna är för få för att sammantaget kunna belysa mer än de enskilda
fallen.

Internationell forskning om yrkesutbildning

Som tidigare nämnts, bedrivs en del forskning om yrkesutbildning inom ramen för
projekt finansierade av EU. Ett sådant utgjordes av ett uppdrag att sammanställa en
innehållslig forskningsöversikt om yrkesutbildningsrelaterad forskning i europe-
iska länder utanför EU och i icke-europeiska länder (Lauterbach m.fl. 2001). De
länder som omfattats av översikten är Australien, Folkrepubliken Kina, Japan, Ca-
nada, Ryssland, Schweiz, Latinamerika (Argentina, Brasilien, Uruguay, Sydame-
rika), Turkiet och USA. Ett första konstaterande Lauterbach m.fl. gör är att forsk-
ningen är svåröverblickbar, vilket de anser beror på flera faktorer. En handlar om
svårigheten att dra gränser för vad som ska betraktas som forskning om/av relevans
för yrkesutbildning; i olika länder bedrivs forskning relaterad till yrkesutbildning
inom vitt skilda vetenskapsområden. En annan svårighet som författarna pekar på
är den stora heterogeniteten bland de forskare, institutioner och organisationer som
bedriver denna typ av forskning. Två övergripande områden har dock
utkristalliserats, i huvudsak på basen av sekundäranalyser av olika rapporter. Det
ena området handlar om hur ekonomisk utveckling, arbetsmarknad och yrkesut-
bildning är relaterade till varandra. Det andra området utgörs av utvärderande
forskning på nationell och regional nivå. Syftet med den här typen av forskning är
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att utveckla nuvarande eller planerad utbildning. Inom detta område har man prio-
riterat läroplansforskning, undervisning, metodik och media.

 För att komplettera den bild Lauterbach m.fl. (2001) ger av internationell forsk-
ning inom området har jag dessutom granskat sammanfattningarna för 1990-talet
i två tidskrifter om forskning om yrkesutbildning. I tidskriften The International
Journal of Vocational Education and Training (IJVET), har artiklarna en sprid-
ning över rätt många och disparata områden. Eftersom tidskriften uttryckligen
betonar det internationella, kan spridningen principiellt utgöra ett medvetet val
hos redaktionen – detta är dock inte något som framgår explicit. Trots den innehålls-
liga mångfalden kan några huvudteman utläsas. Under den granskade perioden
fanns det flest enskilda artiklar som berörde samverkan arbete – skola. Dessutom
utgavs ett temanummer om detta. Det område som var näst störst handlade om
styrningen av yrkesutbildningen. Ett tredje område som samlat något flera artiklar
var frågor relaterade till utveckling av yrkesutbildningen, på ett principiellt plan. I
övrigt fanns det enstaka artiklar inom ett tiotal olika områden (www.iveta.org/
journals.html).

The Journal of Vocational Education Research (JVER), representerar den ame-
rikanska forskningen inom området. Motsvarande genomgång av sammanfattning-
arna inom denna tidskrift ger en bild som avviker från de tidigare. Spridningen
över innehållsliga områden är å ena sidan större än den är inom IJVET. Å andra
sidan är tyngdpunktsområdena fler. Det område som är mest belyst är olika fakto-
rer relaterade till studieframgång inom yrkesutbildningen (merparten av studi-
erna är baserade på mätningar av olika slag som analyserats statistiskt). Sedan
följer några områden som har ungefär lika stor representation i artiklar. Dessa
handlar om genusrelaterade frågor, övergången från skola till arbete, innehållet i
yrkesutbildningen och principiella frågor om forskning om yrkesutbildning. Yt-
terligare några områden samlar fler än enstaka artiklar, nämligen effekter av yrkes-
utbildningen, styrningen samt frågor relaterade till lärarutbildning och –fortbild-
ning. I slutet av 1990-talet kan man även se ett ökande intresse för frågor som å
ena sidan berör lärlingskap och å andra sidan bedömning, med särskilt fokus på
yrkeskunnandet (www.coe.missouri.edu/-pavtat/AVERA/html/).

Sammanfattningsvis kan man säga att frågor om yrkesutbildning utgör ett om-
råde som internationellt sett röner ett ökande intresse. Detta är en slutsats som för
det första baserar sig på de olika typer av utvecklingsarbeten som pågår inom EU
i förhållande till nya former för yrkesutbildning, framförallt yrkesutbildning på
högre nivå. Även de befintliga formerna för yrkesutbildning förändras, oavsett
hur utbildningen är organiserad. De stora frågorna här handlar å ena sidan om
relationen skola – arbetsliv och å andra sidan om relationen yrkesämnen – all-
männa ämnen. För det andra är det en explicit slutsats  som Lauterbach m.fl. (2002)
drar i sin forskningsöversikt. För det tredje tyder även EU:s resursmässiga sats-



23

ningar för att belysa området på detta. De frågor som överlag förefaller ha väckt
mest intresse är frågor om yrkesutbildning i förhållande till ekonomisk utveckling
och frågor relaterade till samverkan mellan eller övergången från yrkesutbildning
och arbetsliv. Inom amerikansk forskning förefaller det som om en tyngdpunkt
ligger på kartläggning av individualpsykologiska och sociologiska faktorer. Vad
man gör i yrkesutbildningen – innehållet i utbildningen – är däremot i stort sett
osynligt i forskningssammanhang.

Det är i det här sammanhanget denna avhandling kommer in. En utgångspunkt i
avhandlingen är att vad man vill att lärlingar/elever ska lära sig – såväl i yrket som
i utbildningen – är bundet till traditioner inom yrket. Traditioner ska dock inte för-
stås som något statiskt, de förändras över tid. Inom Norden är yrkesutbildning ett
självklart begrepp, eftersom skoltraditionen är stark i de nordiska länderna. I många
andra länder är skoltraditionen inte lika självklar utan arbetslivet ansvarar för hela
eller delar av inskolningen/yrkesträningen. Under lång tid ansvarade arbetslivet för
yrkesträningen även i Sverige. Då skolan involverades i yrkesutbildningen hand-
lade det först om lokala företeelser och specifika delar av utbildningen. Efterhand
förändrades skolans och arbetslivets respektive ansvarsområden. Relationen mel-
lan skola och arbetsliv inom svensk yrkesutbildning har således förändrats flera
gånger. Oavsett utbildningsform har det naturligtvis alltid funnits en mer eller min-
dre uttalad idé om vilket lärande som är önskvärt. För att åstadkomma detta lärande
har man valt innehåll som lärlingen/eleven på olika sätt har fått bearbeta. Därför
blir det väsentligt att försöka ge en beskrivning av hur just traditioner om detta
önskade lärande vuxit fram och förändrats och vad som kan förstås som betydelse-
fullt i förhållande till förändringarna. I nästa kapitel avser jag därför att, på ett
övergripande plan, belysa hur det kommer till uttryck i sekundärkällor (avhand-
lingar, rapporter och artiklar) relaterade till yrkesutbildningens historia.

Noter

3 I The Blackwell handbook of education anges följande: ”Training implies limitations of both
content and process. (…) and is often used in relation to skills, although in professional training,
knowledge and attitudes and values can be part of the course” (Farrell, Kerry & Kerry, 1995, sid.
71).

4 Centre Européen pour la Développement de la Formation Professionnelle.

5 National Vocational Qualifications (NVQ).

6 Bestämmelserna om utbildning för 16 – 18-åringar i Skottland har reviderats i slutet av 1990-
talet. Ett resultat av detta är att man, i det nya systemet, inte skiljer mellan ’teoretiska’ ämnen
(kärnämnen) och yrkes-/karaktärsämnen i kurserna (Niven, 2000).

7 Följande kombinationer av sökord användes: yrkesutbildning/publikationstyp: avhandlingar
(drygt 160 träffar), yrkesutbildning + gymnasieskola/språk: svenska (15 träffar), teknikundervisning
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+ yrkesutbildning (5 träffar), gymnasieskolan + Sverige + yrkesutbildning (drygt 180 träffar),
arbetslivsorientering + gymnasieskolan (31 träffar), lärande + yrkesutbildning (31 träffar), yrke/
avhandling (31 träffar), skolpolitik + yrkesutbildning (1 träff), yrkeskunskap + yrkesutbildning (3
träffar), lärande (31 träffar) samt på basen av specifika författare (ca 40 träffar). (www.libris.kb.se/
juni 2001 – maj 2002.)

8 Vid sökningen användes samma sökord som vid sökningen i Libris. Det resulterade i ytterligare
några avhandlingar och rapporter som inte kommit upp vid sökningen i Libris – bl.a. Kaleens
(1953) och Koorts (1956, 1958) avhandlingar.

9 Följande sökord användes: yrkesutbildning, yrke, yrkeskunskap, gymnasieskola. Antalet träffar
var överlag få.

10 Här användes kombinationer av sökorden vocational education/upper secondary + Sweden/
Swedish (32, 17, 15 respektive 7 träffar).

11 Wernlunds licentiatavhandling uppges i flera studier vara den första svenska avhandlingen om
yrkesutbildning. Det är mera korrekt att säga att den är den första avhandlingen om yrkesutbildning-
ens historia.

12 Det har även producerats avhandlingar (och annan forskning) som formellt handlar om gym-
nasieskolan men där yrkesutbildningen antingen inte ingår eller är marginaliserad. Dessa har inte
tagits med i översikten.

13 När en studie handlar om gymnasieskolan visar det sig vanligen att det som avses är något av
de studieförberedande programmen. Om något yrkesförberedande program ingår, får det ofta en
marginell plats i studien. Följande citat från Beach (1999) är representativt för flera studier: ”Drygt
80 timmars deltagande observation har gjorts, främst i en NV-klass (Naturvetenskapliga program-
met åk 1) men även i en HP-klass (Handelsprogrammet, åk 1, 6 timmar)” (sid. 349).
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3. Yrkeslärandets framväxt i arbetsliv och skola

I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur yrkeslärandet har utvecklats i förhål-
lande till den s.k. moderniseringen av samhället. Denna relateras till idén om tre
samhällstyper: traditionella samhällen, moderna samhällen och senmoderna sam-
hällen (jfr t.ex. Giddens, 1990). Idén om de olika samhällstyperna går dock inte
enkelt att hänföra till olika tidsperioder. Olika författare använder olika utgångs-
punkter för att bestämma när moderniteten inträffar. Vidare är det möjligt att, på
basen av hur de olika samhällstyperna beskrivs, tänka sig att olika verksamhetsom-
råden inom ett samhälle befinner sig i olika skeden av modernisering. De olika
perioderna flyter således in i varanda. (Liedman, 1997; Toulmin, 1995). De trender
som ändå kan urskiljas, trots dessa förbehåll, beskriver Giddens (1990) som dis-
kontinuiteter i mänsklighetens historia.

I det följande kommer jag att, med utgångspunkt i indelningen traditionella (för-
moderna), moderna och senmoderna samhällen, skissa den svenska yrkesutbildning-
ens väg från lärlingskap till skola och vidare till dagens gymnasieskola. Beskriv-
ningen baserar sig på analyser av sekundärkällor, framför allt arbeten av Berner
(1989), Hedman (2001), Larsson (2001), Lindell (1992), Lundahl (1998) och Nils-
son (1981). Dessa har kompletterats med andra källor, dels för att belysa särskilda
aspekter och dels för att rama in den svenska yrkesutbildningens utveckling i ett
vidare sammanhang.

Yrkeslärandet i traditionella samhällen

Traditionella samhällen kännetecknas av långsam förändringstakt. Enligt Bertils-
son (1987) och Toulmin (1995) är kunskapens sammanhang lokala och tidsbundna
och kunnandet förs vidare från en generation till nästa genom muntlig tradering.
Argumentationerna är muntliga och specifika i förhållande till sak och samman-
hang.

Under lång tid i Europa var det skråväsendet som styrde yrkesutbildningen ge-
nom lärlingssystemet, i Sverige ända till mitten av 1800-talet (Larsson, 2001; Nils-
son, 1981). Formellt reglerades individernas yrkesverksamhet av skråväsendet, dels
med avseende på vilken typ av arbetsuppgifter som fick utföras inom ett visst yrke
och dels med vilken kompetens (mästare, gesäll eller lärling) de för yrket tillåtna
arbetsuppgifterna fick utföras. Antalet mästare – d.v.s. självständiga yrkesutövare
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– begränsades av respektive skrå. Även rätten till legitimering var förbehållen skråna;
de bestämde hur gesällens kunskaper skulle prövas och om arbetet kunde anses
hålla måttet (Hedman, 2001; Larsson, 2001; Stratmann 1994).

Lärandet som lärlingskap

Det yrkeskunnande lärlingskapet skulle resultera i har beskrivits som komplext,
traditionsbundet och personligt. Vägen till detta kunnande, d.v.s. vad som känne-
tecknar lärlingars lärprocesser, har beskrivits på olika sätt. Ofta har man beskrivit
lärandet som imitation av mästarens arbete (Aldrich, 1994; Berner, 1989; Larsson,
2001; Stratmann, 1994). Enligt Stratmann (1994) var kravet på imitation absolut;
som lärling hade man inte tillåtelse att pröva egna lösningar. Lärlingen skulle följa
vedertagen tradition inom yrket – såsom den kom till uttryck hos den mästare som
antagit respektive lärling. Under skråväsendets era var det brukligt att lärlingen
också bodde hos mästaren för att lära sig yrkesrollen och vad det innebar att leva
som en medlem av en viss yrkeskår – imitationen förväntades sträcka sig utöver
arbetet14 (Aldrich, 1994; Hedman, 2001; Larsson, 2001; Stratmann, 1994).

En aspekt som ofta förs fram idag är att lärandet inte var fristående från produk-
tionen – det lärlingen gjorde förväntades utgöra en del av företagets produktion.
Det fanns således ett konkret syfte med lärlingens arbete. Produktionen skedde
huvudsakligen under hantverksliknande förhållanden. Lärlingarna var i allmänhet
få och de skulle lära sig yrkets alla delar.

Ytterligare en aspekt antyds av Ong (1982/1996) – han talar om lärlings-
utbildningen som ett exempel på talspråkliga kulturer som fortfarande lever kvar i
dagens samhälle. Enligt Resnick (1987) hör lärlingsutbildning samman med tradi-
tionella/förmoderna samhällen15, d.v.s. det är en utbildningsform som är relevant i
samhällen med långsam förändringstakt och hantverksmässig produktion. Hon
motiverar detta med att den här utbildningsformen principiellt ska förbereda lärlin-
gen för alla i yrket förekommande arbetsuppgifter.

Yrkeslärandet i moderna samhällen

Under 1700- och 1800-talen sker en rad förändringar som får konsekvenser fö yrkes-
utbildningen. I det här sammanhanget avser jag främst fokuseringen på generella
(dekontextualiserade och tidlösa) kunskaper och tilltron till rationella beslut (Bertils-
son, 1987; Liedman, 2001; Toulmin, 1995). I det följande kommer jag att beskriva
några aspekter som kan förstås som indikatorer på en modernisering i förhållande
till yrkesutbildningen. Det handlar framför allt om systematiseringen och
skriftspråkliggörandet av hantverkskunnandet. Det handlar också om den förenk-



27

ling av arbetsuppgifterna som blev en konsekvens av denna systematisering. Slut-
ligen handlar det om hur yrkesutbildningen flyttar in i skolans värld.

Systematiseringen och skriftspråkliggörandet av yrkeskunnandet

Enligt Stratmann (1994) utgjorde de första försöken att systematisera hantverks-
kunnandet en faktor av betydelse för yrkesutbildningens förändring. Detta hänförs
ofta till mitten av 1700-talet16, då man började skriva ner olika hantverkares yrkes-
kunnande. Man gjorde beskrivningar av material, bearbetningsmetoder, huvudsak-
liga produkter, arbetsmoment, arbetsplatser, verktyg och terminologi (Degerblad,
1988; Pannabecker, 1994, 1996). Dessa kunde sedan principiellt användas som
arbetsinstruktioner. Bilden av hantverket som personligt kunnande, förbehållet dem
som var medlemmar av ett visst skrå, kontrasterades nu mot bilden av hantverket
som systematiskt, tekniskt kunnande – principiellt tillgängligt för vem som helst.

En betydelsefull aspekt av att yrkeskunnandet skriftspråkliggjordes och illustre-
rades var att detta inte gjordes inom yrkena utan det gjordes av representanter för
andra samhällsgrupper. Exempelvis Diderot (jfr fotnot nr 16) hade en klassisk ut-
bildning och umgicks bl.a. med Rousseau i Paris, där de båda arbetade för att höja
hantverkarnas status. Diderots arbete bestod i att bidra till systematiskt utarbetade
representationer av hantverkares arbete (Pannabecker, 1994, 1996). Diderots (och
andras) beskrivningar kom sedan att utgöra embryot till yrkesteori, vilket föränd-
rade förutsättningarna för yrkesutbildning. Även förutsättningarna för produktio-
nen kunde förändras som en konsekvens av att yrkeskunnandet gjordes till föremål
för detaljerade beskrivningar, analyser och tidsstudier, d.v.s. systematiserades och
transformerades till skrift- och bildspråk. Utvecklingen av arbetsdelning var något
som påfördes av arbetsledningen i syfte att åstadkomma en effektivare produktion
genom att produktionsprocesserna delades upp på olika personer. Medlet för detta
var kontroll, vilket förutsatte kunskap om arbetsprocessen. Under hantverkets tid
hade kontrollen och kunnandet varit förbehållet medlemmarna av skrået. Redan
under tidigt 1800-tal fanns det produktionsmetoder som var effektivare än den hant-
verksmässiga hemindustrin. Detta fick naturligtvis konsekvenser för arbetsmark-
naden och för skråväsendet. I Sverige upphörde skråväsendet formellt vid mitten
av 1800-talet. I praktiken hade dess inflytande över yrkesutbildningen och yrkes-
verksamheten minskat under en längre tid. (Hedman, 2001; Larsson, 2001; Nils-
son, 1981). Systematiserandet och skriftspråkliggörandet av yrkeskunnandet, som
påbörjades på 1700-talet, har sedan fortsatt och fortsätter alltjämt17.
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Förenklingen av arbetsuppgifterna

I huvudsak kan man således säga att då produktionen vid förra sekelskiftet (1800–
1900) ytterligare utvecklades från mekanisering till industrialisering fanns det en
tradition för hur yrkeskompetensen fördes vidare – lärlingsutbildning. Denna tradi-
tion var dock kopplad till den hantverksmässiga produktionen, inte till den indu-
striella. Ändå kom i första hand lärlingskapet att utgöra ett slags grundmodell för
utbildningen. Under industrialiseringens inledande skede utgjorde arbetsplatsen den
miljö där arbetaren fick sin inskolning till arbetsuppgifterna. Man kan säga att det
rådde ett förgivettagande om att det fanns en överensstämmelse mellan lärlingskap
och arbetsplatsinskolning. Det lärande som hantverkaren och industriarbetaren er-
bjöds var dock principiellt olika på några väsentliga punkter. För det första överför-
des kontrollen över rätten till undervisning och legitimering av yrkeskunnandet
från skrået till arbetsgivaren. För det andra överfördes undervisningen från mästa-
ren till en kunnigare – i betydelsen mera erfaren – arbetstagare. Denne behövde
inte nödvändigtvis vara en mästare i traditionell bemärkelse (Stratmann, 1994). För
det tredje förändrades arbetsuppgifterna i och med industrialiseringen. Medan hant-
verkarna hade utbildats för komplexa arbetsprocesser utbildades industriarbetaren
för arbetsdelning (Hedman, 2001; Nilsson, 1981). Det komplexa kunnande som
hantverkslärlingarna förväntades utveckla var inte längre aktuellt inom den indu-
strialiserade produktionen. Arbetarna blev istället specialister på en begränsad del
av processen, arbetsuppgifterna förenklades. Med enklare arbetsuppgifter blev en
lång lärlingsutbildning omotiverad.

Skola som komplement till lärlingsutbildning

Den första tekniska skolan i Sverige inrättades i slutet av 1700-talet, men den fick
aldrig någon egentlig betydelse och lades snart ner. Som komplettering till
arbetsplatsinskolningen grundades, från tidigt 1800-tal, ett antal tekniska skolor
och slöjdskolor. Huvudsakligen undervisades eleverna i ämnen som ritning (fri-
handsritning, linearritning, konstruktions- och fackritning) och räkning. Utöver detta
utvecklades utbildningen längs två huvudspår. Inom det ena huvudspåret utökades
andelen ingenjörsvetenskaper (fysik, statik, mekanik etc.). Den grundläggande
ambitionen, att komplettera det praktiska kunnandet, förändrades i detta fall och
det teoretiska kunnander fick en dominerande ställning18. Inom det andra huvud-
spåret ökades andelen allmänbildning och fostran. Det var i huvudsak afton- och
söndagsskolor som följde detta spår. Undervisningen i ritning kompletterades i dessa
fall med ämnen som svenska, räkning, kyrkohistoria, geografi med mera (detta
varierar från skola till skola). I enstaka fall erbjöd skolorna även undervisning i
verkstadsarbete, men detta väckte motstånd bland företrädare för skråväsendet som
ansåg att ”skolundervisning i verkstadsarbete (…) var ändamålsstridigt” (Larsson,
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2001, sid. 35). Enligt Nilsson (1981) utvecklades det första skedet av den skol-
förlagda yrkesutbildningen – varmed han avser tiden från skråväsendets upphö-
rande till 1918 års skolreform – för att ge unga arbetare yrkesteoretisk och allmän-
bildande utbildning.

Larssons (2001) studie, som baserar sig på dokument från olika skolor, utred-
ningar och beslut, ger några antydningar om vad som ansågs väsentligt beträffande
lärandets organisering i samband med att de första tekniska skolorna grundades
(cirka 1820–1850). Av texterna framgår det att eleverna studerade och/eller byggde
modeller av maskiner och mekaniska detaljer, de besökte verkstäder, gjorde labo-
rationer, studerade planscher, ritningar och gipsavgjutningar under lärarens led-
ning och gjorde frihandsteckningar efter originalritningar och modeller. En annan
bild ger Larsson då han beskriver resultatet av en undersökning om yrkesutbildningen
några årtionden senare, d.v.s. 1909:

Yrkesskolorna fungerade i huvudsak som allmänbildande repetitions- och
fortsättningsskolor till folkskolan och skolornas egentliga yrkesutbildande funktion
kom ofta i skymundan. Detta var knappast förvånande då lärarna framför allt
rekryterades bland folkskolans och läroverkens lärare. (a.a., sid. 103)

I början av 1900-talet var situationen således problematisk. Formellt hade skråväsen-
det, och därmed även det traditionella lärlingssystemet, upphört på grund av att
industrialiseringen förändrat grundförutsättningarna för produktionen. Den yrkes-
utbildning som utvecklats istället hade inte lyckats med det uppdrag man hade tänkt
sig. Företagens arbetsplatsinskolning kunde bara utbilda ett fåtal. Industrin behövde
arbetskraft. Kort sagt – det fanns ingen fungerande yrkesutbildning.

Sammanfattningsvis kan man säga att flera faktorer bidrog till väsentliga för-
ändringar i produktionen. Dokumenteringen av yrkeskunnandets praktiska genom-
förande, beskrivningen, den påbörjade systematiseringen och standardiseringen av
arbetsprocesserna, arbetsplatserna och verktygen och deras funktion, konstruktion
och användning är alla exempel på dessa faktorer. Arbetet blev i högre utsträckning
först mekaniserat, vilket ledde till en begynnande arbetsdelning och senare blev
arbetet industrialiserat. Både mekaniseringen och den tidiga industrialiseringen
medförde förskjutningar i yrkeskunnandet i riktning mot allt snävare kompetenser.
Arbetsplatsinskolningen utformades principiellt efter samma koncept som lärlings-
utbildningen, d.v.s. lärandet fokuserade de arbetsmoment arbetaren skulle utföra.
Ansvaret för undervisningen förflyttades dock från legitimerade mästare till er-
farna arbetare och skråets formella överinseende över mästarna ersattes med res-
pektive fabriksägares omdöme. Arbetsplatsinskolningen i verkstäderna komplette-
rades i några industristäder med viss undervisning i yrkesteori och allmänbildande
ämnen, samt i enstaka fall med praktiska arbetsövningar. Ännu var samhällets
förändringstakt relativt långsam men de förändringar som pågick var rätt
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omvälvande. Trots detta användes de gamla modellerna för yrkesutbildning fort-
farande men de hade inte längre samma innebörd.

Lärlingsskolor, yrkesskolor och verkstadsskolor

Idén om yrkesutbildning i skolform hade redan tidigare diskuterats i europeiska
kretsar. Bland annat Comenius, Rousseau, Locke och Pestalozzi hör till dem som
tidigt anses ha inspirerat till ett tänkande om att skolans uppgifter var att, utöver
den bokliga bildningen19, ge en praktisk utbildning (jfr t.ex. Beck & Schliep, 1996;
Pannabecker, 1996). Under slutet av 1800-talet fanns det ett ökande intresse för att
förlänga utbildningstiden, bl.a. sekundärutbildning blev en aktuell fråga. I detta
skede utvecklade Kerschensteiner20 sina idéer om yrkesutbildning (Arfwedson,
2000; Hartman, 1995; Kroksmark, 1989). Intresset för Kerschensteiners idéer väcks
även i Sverige.

I samband med 1918 års praktiska skolreform fattades därför ett beslut om att
grunda de första yrkesbestämda fortsättningsskolorna (Hedman, 2001; Kroksmark,
1989; Lindell, 1992). I och med den praktiska skolreformen skapades för första
gången ett enhetligt utbildningssystem för den lägre yrkesutbildningen. Reformen
utgjorde dels ett svar på industrins behov av utbildad arbetskraft och dels – med
Lindells (1992) ordval – bidrog den till att ’disciplinera’ arbetarungdomen (jfr
även Hedman, 2001; Larsson, 2001; Nilsson, 1981).

Den lägre yrkesutbildningen bestod först av tvååriga lärlingsskolor, som ut-
gjorde ett komplement till den inskolning eleverna förväntades få på arbetsplat-
sen, och av yrkesskolor som byggde på lärlingsskolan. Som skolform förutsatte
lärlingsskolan att arbetsgivaren skötte inskolningen i yrkets praktiska verksamhet.
Skolan skulle ansvara för några yrkesrelaterade (’teoretiska’) huvudämnen: yrkes-
lära med yrkesritning, yrkesekonomi och yrkes- och arbetslagstiftning. Lärlings-
skolorna erbjöd utbildning inom tre områden (yrkesavdelningar): industri och hant-
verk, handel och husligt arbete. Enligt Hedman (2001) skulle respektive ämnes
omfattning begränsas enbart till de delar som behövdes för att utföra arbetet på rätt
sätt och för att arbetaren skulle förstå vad han/hon gjorde. Kännedom om… före-
faller vara ett uttryck som ofta användes för att beskriva vad lärlingsskolan för-
väntades åstadkomma. Hedmans tolkning är den att lärlingsskolorna erbjöd ”kun-
skaper om yrket, inte i det” (a.a., sid. 163 – kursiv. i original). Yrkesskolorna inne-
bar däremot en möjlighet till högre utbildning i tre steg (yrkeskurser, ämneskurser
och mästarkurser). De två förstnämnda typerna av kurser var avsedda för dem som
ville ha ett arbete som innebar mera ansvar och den sistnämnda för dem som ville
bli självständiga näringsidkare.
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Undervisningen inom dessa skolformer bestod ofta av diktamen eftersom det
inte fanns läroböcker att tillgå. Eftersom undervisningen inte fick inkräkta på ar-
betet genomfördes den huvudsakligen på kvällstid och därför blev arbetsdagarna
långa. Ett underliggande syfte med lärlingsskolan var att se till att ungdomarna var
sysselsatta (Hedman, 2001).

Några centrala förändringar på arbetsmarknaden kom dock att få andra konse-
kvenser för yrkesutbildningen än man hade föreställt sig. Från den brist på arbets-
kraft som rådde då 1918 års skolreform genomfördes kom 1920- och 1930-talen
istället med arbetslöshet. Framför allt ungdomarna hade svårt att få ett arbete.
Utan arbete fick de ingen utbildning på arbetsplatsen och därmed hade de svårt att
kvalificera sig för arbetsmarknaden. För att lösa detta problem grundades de första
verkstadsskolorna. Verkstadsskolorna erbjöd praktisk yrkesutbildning i skol-
verkstäder som formades med yrkets produktionsverkstäder som modell. Viss teo-
retisk undervisning erbjöds också inom verkstadsskolorna, t.ex. materiallära,
maskinlära och verktygslära. Till en början var verkstadsskolorna kommunala,
men då spridningen av dem regionalt sett var ojämn grundades småningom även
statliga och senare landstingskommunala verkstadsskolor (Hedman, 2001; Lun-
dahl, 1998).

Skillnaden mellan de tre ovan nämnda skolorna handlade om ansvarsfördel-
ningen mellan arbetslivet och skolan i förhållande till vad eleverna förväntades
lära sig. I var och en av de olika skolformerna förväntades eleverna lära sig olika
saker i skolan. Arbetslivets ansvar varierade därmed också. Inom lärlingsskolorna
förutsattes det att eleverna fick praktisk yrkesundervisning på arbetsplatsen. I detta
fall skulle skolan komplettera lärlingens kunnande med nödvändig och relevant
yrkesteori. För att bli antagen till yrkesskolorna skulle eleverna ha två års yrkeser-
farenhet. Skolans uppgift i detta fall handlade om att komplettera med kunskaper
som var relevanta för arbetsledning och företagande. Verksstadsskolorna skulle
ersätta den kunskap som annars erhölls på arbetsplatsen. Enligt Hedman (2001)
kan grundandet av dessa skolformer förstås symboliskt – det blev möjligt att tänka
sig utbildning som ett medel för att få ett arbete.

Grundkonceptet för verkstadsskolorna skulle kunna uttryckas som verkstaden-
i-skolan – med verkstadsmiljön som förebild skapade man en skola. Begreppet
’skola’ fick därmed en ny innebörd (Hedman, 2001). I lärlingsskolan (och i yrkes-
skolan) var grundkonceptet parallella verksamheter. Skola kom här – paradoxalt
nog, särskilt i förhållande till begreppet lärlingsskola – att innebära skola på sko-
lans villkor, medan inskolning i arbete skedde på produktionens villkor. Målsätt-
ningen för båda koncepten var densamma – välutbildad arbetskraft för industrins
olika arbetsuppgifter.

Den reform av den lägre yrkesutbildningen som genomfördes 1918 blev inte
den förstärkning av yrkeskunnandet som man tänkt sig. Dels lyckades skolorna
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inte rekrytera elever i den omfattning man hade föreställt sig och dels förändrades
arbetsprocesserna ännu en gång vid slutet av 1930-talet. Den specialisering och
arbetsdelning som då genomfördes var betydligt mera långtgående än den föregå-
ende. Förändringen medförde återigen ny teknologi och nya arbetsredskap som
ställde krav på ett annat slags kunnande än förr. Under den här perioden blev ut-
bildning också ett medel för både arbetsmarknads- och socialpolitiken (Larsson,
2001; Lundahl, 1998; Nilsson, 1981).

Yrkesutbildningen flyttas in i skolan

Parallellt med framväxten av skolor för yrkesutbildning levde dock den andra tra-
ditionen, utbildning inom arbetslivet, vidare och konkurrensen mellan de olika al-
ternativen21 blev tydlig. I Sverige tog sig konkurrensen uttryck i form en offentlig
debatt om yrkesutbildningens organisation under slutet av 1950-talet. Flera olika
aktörer erbjöd dels olika vägar till yrkeskompetens och dels ett varierat innehåll,
beroende på vad respektive aktör ansåg vara väsentligt. Antalet elever i någon form
av yrkesskolor hade fördubblats på tio år (från drygt 10.000 år 1945 till 19.700 år
1955), medan antalet lärlingar visade en minskande trend. Arbetsmarknads-
organisationerna SAF och LO ville frångå lärlingsutbildningen till förmån för den
skolorganiserade yrkesutbildningen. Både lärlingsutbildningen och den skolbaserade
yrkesutbildningen kritiserades. Den förra för att den var osystematisk och alltför
begränsad och den senare för bristande överensstämmelse med arbetsmarknadens
behov och för bristande kontakter med företagen. Det man (återigen) förde fram
var behovet av en teoretisk grund för arbetet, d.v.s. man ville att arbetstagarna
skulle ha en förståelse för arbetsprocessen och en mera generell yrkesutbildning
(Berner, 1989, Lundahl, 1998, A. Nilsson, 1998; L. Nilsson, 1981).

De livliga debatterna till trots dröjde det ända till 1970-talet innan yrkes-
utbildningen i Sverige reformerades. I och med reformeringen förenhetligades yrkes-
utbildningen, samtidigt som styrningen centraliserades till staten. Detta resulte-
rade i en nationell läroplan, Lgy-70. Förenhetligandet handlade om att den stora
variationen av utbildningar, med varierande innehåll och omfattning, likriktades
genom att man införde ett begränsat antal nationella linjer22. Det gemensamma
innehållet fastställdes i centrala läroplaner och kursplaner för var och en av lin-
jerna. Centrala styrdokument och införandet av allmänbildande ämnen23 som ett
innehåll i yrkesutbildningen utgjorde en förstärkning av skoltraditionen. I Sverige
skapades en organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola med praktiska (yrkes-
förberedande) linjer och teoretiska (studieförberedande) linjer. Samtliga styrning-
smekanismer som infördes (Lgy-70, nationella läroplaner och kursplaner, självin-
struerande material, arbetsinstruktioner) skulle enligt Berner (1989) bidra till att
förenhetliga utbildningarna i Sverige. Tidsaspekten blev också framlyft i denna
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läroplan (Lgy-70), en totaltid i timmar avsattes för arbetsteknik och fackteori. För
de olika arbetsmomenten fanns det rekommenderade rikttider. Läraren kunde an-
vända dem som utgångspunkt för att planera tidsåtgången för respektive moment.
Den tid som var avsatt för respektive arbete kunde också delas upp i mål och del-
mål som i sin tur relaterades till olika arbetsstationer.

Parallellt med de politiska diskussionerna om yrkesutbildningens form och inne-
håll fördes pedagogiska och didaktiska diskussioner med undervisningsteknologi-
ska förtecken. Som hjälpmedel för lärarna utvecklades undervisningspaket med
självinstruerande elevuppgifter (Larsson, 1995; Nilsson, 1981). Berner (1989), som
särskilt granskat de uppgifter som utarbetats för verkstadsprogrammet, beskriver
dem i termer av ”tayloristisk anda” och ”rationaliserad läroprocess” (sid. 57). Upp-
gifterna var utarbetade på basen av detaljerade studier av arbetsgången för de olika
momenten. Till varje uppgift fanns en instruktionstext i olika steg, som komplette-
rades med bilder. Berners förklaring till förekomsten av den här typen av uppgifter
inom yrkesutbildningen var det tayloristiska tänkandets dominans över arbetet inom
verkstadsindustrin vid övergången från 1960-talet till 1970-talet (jfr även Larsson,
1995). Verkstaden i skolan skulle vara så lik industrins verkstäder som möjligt.
Effektivitets- och kontrolltänkandet skulle därmed ha bidragit till att just dessa
elevuppgifter kom att dominera inom yrkesutbildningen. Enligt Berner (1989) ut-
gjorde elevuppgifterna en del i den styrning av utbildningen som iscensattes i och
med gymnasiereformen. Enligt Nilsson (1981) fanns det också en annan tanke med
införandet av självinstruerande undervisningsmaterial – att läraren skulle avlastas
och därmed få tid att hjälpa de elever som behövde mera stöd. Nilsson menar också
att man under tidigt 1970-tal, åtminstone på en formell nivå, övergav effektivitets-
och kontrolltänkandet om skolarbetet till förmån för ett nyttotänkande. Uppgifter
som t.ex. handlade om att öva ett moment flera gånger för att sedan kasta bort
resultatet ersattes med uppgifter som resulterade i något som kunde användas i
verkstaden eller som eleven kunde ta med sig hem. Produktiva övningar lanserades
som viktiga medel i yrkesundervisningen. Berner (1989) genomförde fältarbetet
för sin studie under 1983. Av hennes beskrivningar att döma förefaller undervis-
ningen fortfarande ha varit influerad av undervisningspaketen från 1960-talet.

Nya villkor för yrkeslärande

Under 1900-talet har fler förändringar genomförts som på olika sätt berört yrkes-
utbildningen. Övergången till massproduktion förändrade både arbetsuppgifterna
och arbetsmarknadsstrukturen. Arbetsdelningen medförde en ökad specialisering
av arbetsuppgifterna. En allt större andel av arbetskraften fick sysselsättning inom
industrin. Den tekniska utvecklingen efter 1950-talet möjliggjorde så småningom
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en övergång till en automatiserad produktion, vilket ytterligare förändrade
arbetsuppgifterna.

En aspekt av moderniseringen handlade om att utforma institutionerna på ett
mer förnuftigt sätt genom att införa planeringsmoment i deras verksamhet
(Habermas, 1984). Införandet av en central läroplan (Lgy-70) och likriktningen av
yrkesutbildningen genom nationella läroplaner för varje linje kan förstås som led i
den processen. Läroplanen skulle fungera som ett styrinstrument och mot detta
kunde verksamheten principiellt kontrolleras. Yrkesutbildningen påverkades både
av den förändrade produktionen och av reformeringen av gymnasieskolan. Föränd-
ringarna hade betydelse för vad man såg som viktigt för lärlingarna/eleverna att
lära sig (innehållet) och för hur lärandet skulle organiseras. Framför allt i Berners
(1989) studie tydliggörs olikheterna i innehåll, organisation och kunnande då yrkes-
lärandet sker inom produktionen jämfört med då det sker inom skolan.

Yrkeslärandet i senmoderna samhällen

 Med utgångspunkt i Giddens (1990) kan förutsättningarna för och kraven på yrkes-
utbildningen inför 2000-talet ramas in i termer av senmodernitet.’Det nya’ – jäm-
fört med moderna samhällen – har betecknats på olika sätt: servicesamhälle,
kunskapssamhälle, det postindustriella samhället etc. Begreppen signalerar föränd-
ringar i bl.a. arbetslivet.

Flera försök att beskriva arbetsuppgifterna i det framtida arbetslivet har gjorts. I
beskrivningarna framstår kraftiga strukturomvandlingar som en aspekt. Framför
allt antas andelen enkla, repetitiva arbetsuppgifter minska – åtminstone i västvärl-
den (Gee, Hull & Lankshear, 1996; Resnick & Wirt, 1996). Framtida arbetsuppgif-
ter beskrivs som komplexa till sin karaktär och produktionen beskrivs som
kunskapsintensiv. Ytterligare ett begrepp som används är flexibilitet, vilket både
handlar om produktionssättet och arbetskraften. Massproduktionen som industri-
ellt ideal antas bli ersatt av trendkänslig nischproduktion, vilket anses ställa krav på
att arbetstagarna måste kunna hantera föränderliga arbetsuppgifter. Detta får i sin
tur konsekvenser för arbetsförhållandena, som beskrivs i termer av projekt-
anställningar och entreprenörskap, medan arbetsplatsen kan vara lokal, global eller
nätbaserad. Samarbete och nätverksarbete poängteras. Individens kunskaper för-
modas bli intressanta som resurs för den/de grupper han/hon ingår i. Hans/hennes
kombination av kunskaper beskrivs som det attraktiva för arbetsmarknaden. I och
med det kan man förstå att individen i något avseende förväntas designa sin egen
kompetens (se vidare nedan för en fördjupad diskussion). Gruppens sammantagna
kunskaper och förmåga att situationsanpassa dem anses utgöra det främsta
konkurrensmedlet (jfr t.ex. Andersson & Sylwan, 1998; Castells, 1999). Gee, Hull
och Lankshear (1996) väljer att uttrycka detta annorlunda – arbetstagarna förväntas
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inte vara beroende av mångåriga anställningar. Istället antas de vara beredda att låta
sin kompetens utnyttjas där den behövs och så länge den behövs – arbetstagarna
ska vara “eager to stay but ready to go” (a.a. sid. 35).

I början av 1990-talet gav Utbildningsdepartementet ut en skrift, Kunskap och
kompetens inför det 2000 århundradet (Ds 1994:35). I skriften förs det fram en del
synpunkter som framhålls som betydelsefulla i förhållande till hela utbildnings-
systemet, från grundskola till högskola. Andra aspekter är relaterade till specifika
nivåer i systemet. En av de aspekter som gäller alla nivåer handlar om uppfatt-
ningen att den snabba tekniska utvecklingen omöjliggör alla försök att förutspå
vilka specifika kompetenser som individen bör ha. Ett påstående i texten är att
fokus förskjuts ”från snabbt föränderliga detaljkunskaper till problemlösnings-
förmåga24, analys och mer abstrakt tänkande” (Ds 1994:35, sid. 50). En annan slut-
sats är att kravet på förändring också gör att ”kunskaper som är relativt oföränder-
liga över tiden” (a.a., sid. 50) ses som nödvändiga (hit räknas t.ex. svenska). Dessa
ses som viktiga i förhållande till fortsatt lärande i olika sammanhang. Kraven på
dem som har en kortare utbildning beskrivs också i termer av bredare och mera
generella kompetenser än t.ex. tidigare yrkesutbildning har möjliggjort. Unika kom-
binationer av kompetenser nämns även som önskvärt, likaså vill man ha en högre
andel högutbildade (Ds 1994:35; Prop. 1990/91:85; SOU 1994:101). Det kunnande
som framhålls som väsentligt med avseende på yrkesutbildning kan således beskri-
vas i termer av tre huvudsakliga områden. För det första problemlösning, analys
och abstrakt tänkande, d.v.s. bredare och mera generella kompetenser, för det andra
kunskaper motsvarande kärnämnena och för det tredje individuella kombinationer
av kunskaper.

Liknande områden finns nämnda som mål att sträva mot i läroplanen för gymna-
sieskolan (jfr Lpf94, sid. 8–9). Dessutom kan kravet på bredare och mer generella
kunskaper också förstås i relation till några centrala drag i reformeringen av gym-
nasieskolan. Antalet studielinjer minskades till 16 (idag 17) nationella program,
varav 14 är yrkesförberedande. Detta kan förstås som ett sätt att göra den yrkesför-
beredande utbildningen bredare och mera generell, eleverna får en utbildning inom
ett yrkesområde istället för att de utbildas för ett yrke. Utbildningstiden förlängdes
– alla program blev treåriga, vilket innebar att utbildningstiden gjordes enhetlig
inom hela gymnasieskolan. Förlängningen motiverades till stora delar med infö-
randet av för alla gemensamma kärnämnen, vilket också skulle öka elevernas gene-
rella kunskaper (Prop. 1990/91:85).

Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) har fått särskild betydelse inom
gymnasieskolans yrkesförberedande program. Ett av syftena med införandet av APU
anges vara att möjliggöra för näringslivet att få ett reellt inflytande över den yrkes-
förberedande utbildningens innehåll (Prop. 1990/91:85).
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Beträffande kravet på individuella kompetenser kan den tidigare likformigheten
i utbildningen ses som uppluckrad. Detta kan ses på ett regionalt och lokalt plan,
genom att man tillåtit lokala varianter av nationella program. Genom införandet
av valbara kurser skapades det även förutsättningar för den individuella eleven att
påverka utbildningens innehåll (Prop. 1990/91:85). I läroplanen motiveras detta
med att utvecklingen inom yrkeslivet ställer krav på ”gränsöverskridanden mellan
olika yrkesområden” (Lpf94, sid. 5).

Ytterligare en diskussion som tagit fart under slutet av 1990-talet handlar om
återinförande av lärlingskapet. Krav på ett återinförande av lärlingskapet fördes
fram redan i samband med reformen av gymnasieskolan (Prop. 1990/91:85). Kra-
ven resulterade i ett försök med lärlingsutbildning under perioden 1997 – 2000.
Efter försöksperioden ändrades benämningen till lärande i arbetslivet inom gym-
nasieskolan, vilket också visar att det organisatoriska ansvaret för utbildningen
ligger på gymnasieskolan (SFS 2000:690).

Det som således kännetecknar debatten om yrkesutbildningen vid millennieskiftet
är för det första utvecklingen i arbetslivet, som antyder att arbetstagarna kommer
att ställas inför allt mer komplexa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna antas i ökande
omfattning komma att omfatta symbolhantering, vilket innebär en abstraktion av
arbetsuppgifterna25. Istället för välavgränsade arbetsuppgifter, som kan läras rela-
tivt snabbt, betonas komplexiteten igen (jfr avsnittet om lärlingsutbildning sid.
25ff) och arbetstagaren förväntas nu behärska hela arbetsprocesser. För det andra
har frågan om kunskapernas sammanhang aktualiserats, man kan säga att det har
skett en uppluckring av sammanhangen. Uppluckringen handlar dels om vad man
förväntas lära sig i arbetslivet respektive i skolan och dels om vad man förväntas
lära sig inom studieförberedande respektive yrkesförberedande program. Även
lärlingskapets återkomst kan ses som en fråga om sammanhangen och kunska-
perna. Det tredje kännetecknet för denna tidsperiod handlar om det ökande intres-
set för individuella (’unika’) kompetenser. Detta kommer till uttryck i den nya
läroplanen (Lpf94) som en uppluckring av den tidigare likformiga läroplanen (Lgy-
70).

Sammanhangen och kunskaperna

Införandet av gemensamma kärnämnen inom gymnasieskolans samtliga program
kan relateras till de kunskaper man föreställer sig att framtidens arbetstagare kom-
mer att behöva. Samtidigt förefaller det som om kärnämnena får stå för hela den
del av reformen som handlar om kravet på ett annat slags kunskaper – som om
endast kärnämnena skulle kunna svara mot kravet på generella kunskaper,
problemlösningsförmåga och abstrakt tänkande (jfr t.ex. Fahlén & Næslund, 2001;
Holmström, 2001; Lindell & Johansson, 2002). Införandet av kärnämnen i de yr-
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kesförberedande programmen är intressant, men av andra orsaker än de vanligen
diskuterade. I Giddens (1990) termer skulle man kunna diskutera kärnämnen i
förhållande till begreppen ’urbäddning’ och ’återinbäddning’ som aspekter av sen-
modern yrkesutbildning. Av tradition har kärnämnena hört hemma inom det som
idag benämns studieförberedande program. Det innebär att innehållet i de skoläm-
nen som går under beteckningen kärnämnen har utformats och utvecklats inom en
viss skoltradition. Utbildningen av lärare inom dessa ämnen har också skett inom
samma tradition. Dessutom har kärnämneslärarna vanligen själva en motsvarande
gymnasieutbildning. Kort sagt finns det en tradition som skapar förväntningar både
på innehållet och hur undervisningen går till, liksom det finns förväntningar på
elever och lärare i förhållande till kärnämnena. I den nya gymnasieskolan möter
kärnämneslärarna elever som har andra erfarenheter av skola än de som väljer de
studieförberedande programmen. De flesta kärnämneslärarna saknar erfarenhet av
yrkesförberedande program, både som elever och, i de flesta fallen, som lärare.
Trots detta förväntas lärarna kunna välja olika innehåll för olika program. Variatio-
nen i innehåll ska ändå svara mot kursplanernas mål i respektive kärnämne, inne-
hållet bör vara likvärdigt men inte nödvändigtvis lika. Lärarna förväntas således
kunna skapa ett kursinnehåll som är något annat än det skolämnestraditionen ger
förutsättningar för. Med hjälp av Giddens (a.a.) begrepp skulle man kunna säga att
kärnämnena urbäddas ur sina traditionella sammanhang, de studieförberedande
programmen. Lärarnas uppdrag är att återinbädda dem i nya sammanhang, i de
olika yrkesförberedande programmen.

Gymnasiereformen medförde även en förändring av relationen arbetsliv – skola.
Inom 1970-talets yrkesutbildning ingick det miljöpraktik (Prop. 1990/91:85). Detta
innebar att eleverna tillbringade några veckor på en arbetsplats och förväntades
delta i lämpliga arbetsuppgifter26. Inom den reformerade gymnasieskolan har prak-
tiken ersatts med arbetsplatsförlagd utbildning. För detta ändamål förväntas ar-
betsplatsen ställa en för uppgiften kvalificerad handledare till förfogande. Valet av
benämning signalerar att det är något annat som ska ske då eleverna är ute på
arbetsplatserna; arbetslivet förväntas delta i yrkesutbildningen (Prop. 1990/91:85).
Det som sker i arbetslivet har blivit en del av utbildningen. Att skapa situationer
för lärande är inte längre en verksamhet som är förbehållen skolan, även arbets-
platsens handledare förväntas iscensätta lärande.

Allmänbildning – kärnämnen – är inte längre något som endast erbjuds dem
som valt ett studieförberedande program utan kärnämnena griper också in i de
yrkesförberedande programmen. I några fall förekommer det även att delar av det
som sker inom yrkesförberedande program blir en del av (lokala varianter av) studie-
förberedande program (jfr bilaga 3).

Gränsen mellan ute på arbetsplatsen och inne i skolan blir således otydligare,
detsamma gäller också i viss mån gränsen mellan ’studieförberedande’ och ’yrkes-
förberedande’. Det som sker ’ute’ blir en del av det som sker ’inne’ och det som
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sker inom studieförberedande program blir en del av de yrkesförberedande pro-
grammen och, i begränsad utsträckning, tvärtom.

Lärlingskapets återkomst?

Från och med 1940-talet och ända fram till slutet av 1990-talet minskade intresset
stadigt för lärlingskapet som utbildningsform. Lundahl (1998) belyser det med
talande siffror: 1945 fanns det 10.000 lärlingar. Tjugo år senare var de 2.000, och
då gymnasieskolan infördes 1970 blev principiellt all yrkesutbildning skolbaserad.
Från och med slutet av 1970-talet erbjöds det återigen en gymnasial lärlings-
utbildning som ett alternativ till gymnasieskolan. Endast ett fåtal personer valde
detta alternativ; 1995 bestod det totala antalet lärlingar i hela Sverige av 25 perso-
ner (Lundahl, 1998). Under 1990-talet fördes idén om lärlingsutbildning fram igen
några gånger i den utbildningspolitiska debatten. Då regeringen 1997 tog ett beslut
om försöksverksamhet med den svenska så kallade moderna lärlingsutbildningen
(Ds 1997:78; SFS 1997:762) handlade det, enligt Lundahl (2000), framför allt om
en arbetsmarknadsstrategi för ungdomar i skarven mellan skola och arbetsliv. Ett
annat argument som fördes fram var att lärlingsutbildningen kunde utgöra en stra-
tegi för företagen att få den kompetens de eftersträvade.

Lärlingsutbildningen har även rönt intresse i andra sammanhang än de
arbetsmarknads- och utbildningspolitiska. Inom forskarvärlden har bl.a. Laves och
Wengers (1991) arbete om skräddarlärlingar i Liberia bidragit till att uppmärk-
samma praktikbegreppet på ett nytt sätt. Det ökande intresset för sociala praktiker
har möjliggjort en annan teoretisk förståelse av det lärande som sker i olika lär-
andepraktiker27.

Den kritik som idag riktas mot lärlingskapet handlar å ena sidan om den roman-
tiserade bild av lärlingskapet som förs fram och å andra sidan om att den typ av
arbetsuppgifter som lärlingskapet förbereder för håller på att försvinna. Lundahl
och Sander (1998) anger att lärlingskapets fördelar med lärande i produktionen
ofta framhävs. De anser dock att det är en idealbild som endast i bästa fall svarar
mot verkligheten, d.v.s. att lärlingen får pröva på en mängd olika arbetsuppgifter
och metoder under handledning av en erfaren yrkesman. De problem med lärlings-
utbildning som konstaterat i Tyskland handlar om att lärlingarna ses som billig
arbetskraft och att små företag framför allt använder lärlingarna för enkla, repetitiva
och rutinartade arbetsuppgifter (a.a.). Ofta inskränks lärlingsutbildningen till in-
skolning i specifika arbetsuppgifter. Det har visat sig att det huvudsakligen är stora
företag som har råd att investera i övningsutrymmen och personal som har ett
övergripande ansvar för företagets lärlingar. Mellan dessa ytterligheter förekom-
mer en mängd variationer. En slutsats författarna drar är att lärlingsutbildningen
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brister i mångsidighet. En annan är att det saknas en enhetlighet mellan lärlings-
utbildningen vid olika företag inom samma bransch. Systemet kritiseras också för
att det är svåröverskådligt för ungdomarna.

Mot slutet av 1990-talet har det även dykt upp andra problem. Förändringar i
produktionsprocesserna har gjort att arbetsuppgifterna blir allt mer specialiserade,
vilket gör att också servicearbeten i ökande grad utförs med hjälp av elektronisk
styrning. De arbetstagare som i sin tur ska övervaka den typen av styrning förvän-
tas ha en annan – vanligen högre – utbildning än den lärlingsutbildning som hittills
har erbjudits i Tyskland (Lauterbach, 1998).

Lundahl (2000) skriver att kritiken mot lärlingsutbildningen huvudsakligen hand-
lar om två problemområden. Det ena är att utbildningen ger begränsad kompetens,
d.v.s. riktas mot specifika arbetsuppgifter utan att beakta eventuella konsekvenser
för lärlingens fortsatta val (instängningsargumentet). Det andra är att lärlings-
utbildningen inte motsvarar de aktuella behoven på arbetsmarknaden (anomali-
argumentet). Med hänvisning till de krav på flexibilitet och bredd som nämndes
(sid. 34ff) kan kritiken förstås som att lärlingsutbildningen inte svarar mot de lång-
siktiga kraven på arbetskraften.

Designad kompetens

Arbetslivets beställning på den framtida arbetskraftens kompetens är att denna bör
vara dels flexibel eller ’förändringsbar’ och dels ’individuellt designad’. Detta kan
jämföras med de förväntningar på arbetskraften som sågs som kännetecknande för
industrisamhället – långtgående specialisering och arbetsdelning.

Uppdraget för de yrkesförberedande programmen, så som det beskrivs i bl.a.
läroplanen, är att utbilda eleverna för komplexa arbetsuppgifter i ett föränderligt
arbetsliv – inte för väldefinierade och avgränsade arbetsuppgifter. Eleverna för-
väntas även bli förberedda för att utvecklingen i arbetslivet kan medföra gräns-
överskridanden. De blivande arbetstagarna förväntas å ena sidan kunna anpassa
sig till förändringar i arbetslivet och å andra sidan kunna påverka arbetslivet och
samhällslivet (Lpf94).

Ett sådant uppdrag kräver en flexibel läroplan. För att göra de tidigare likfor-
miga läroplanerna för var och en av de nationella linjerna mer öppna och skapa
förutsättningar för flexibilitet, har valfrihet inom ett flertal områden genomförts.
Ett exempel på beslut som möjliggjorde detta är decentraliseringen av styrningen
av skolan, att man gjorde det möjligt för andra än kommunala aktörer att organi-
sera utbildning. Kursutformningen av gymnasieskolan utgör ett annat exempel på
hur man skapade förutsättningar för valfrihet. Inom programmen möjliggjordes en
viss valfrihet i förhållande till lokala eller nationella grenar. Inom flera program
finns det även nationellt valbara kurser. Vidare finns det formella möjligheter att,
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inom ramen för ett nationellt program, skapa specialutformade program (jfr Lind-
berg, 2003d; Nilsson, 1998). Skolorna kan också skapa lokala kurser inom ramen
för de nationella programmen. De kan t.ex. användas för att – med utgångspunkt i
lokala idéer, resurser och behov profilera skolan. Inom samtliga nationella pro-
gram finns också det s.k. individuella valet, d.v.s. minst 190 gymnasiepoäng som
ger varje elev möjlighet att välja kurser enligt kommunens eller den lokala skolans
utbud (Prop. 1990/91:85; SOU 1997:107).

Ett syfte med den nya gymnasieskolan var att skapa förutsättningar för eleverna
att påverka sin utbildning. Detta motiverades med utgångspunkt i den offentliga
sektorns allmänna strävan efter ökat inflytande och ansvar för de närmast berörda
(Prop. 1990:91). I den meningen har eleverna fått möjlighet att, och inom vissa
ramar, designa sin kompetens.

Noter
14 Lave (1999) visar att detta var fallet också bland skräddarlärlingar i Liberia under slutet av
1970-talet: De lærte at skabe sig en tilværelse, tjene til føden, fremstille tøj, blive gamle nok og
modne nok til med lethed at modtage den respekt, der tilkommer en mester inden for deres fag.
(a.a. s 41).

15 Observera att lärlingsutbildning ännu idag ses som relevant i andra sammanhang, t.ex. inom
forskarutbildningen (Kvale, 1997, 1999) eller konstnärliga yrken (Järleby, 2001; Nielsen, 1999).
Inom dessa områden utbildas det dock få personer jämfört med de yrkesområden som Resnick
(1987) syftar på.

16 Det fanns också illustrerade skrifter av tidigare datum – De la pirotechnia av Vannoccio
Biringuccio (1540) och De re metallica av Georgii Agricolae (1561) – men framför allt Denis
Diderots och Jean d’Alemberts (red., 1751-72) arbete med Encyclopédie ou raisonne des sciences,
des arts et des méttiers anses som banbrytande (jfr t.ex. Pannabecker, 1994).

17 Jfr t.ex. Göranzons (1990) projekt om datoriseringen och systematiseringen av yrkeskunnandet
och Molander (1996) om kunskapsingenjörernas arbete med att dränera yrkesmän på deras kun-
skaper.

18 Senare utvecklas de utbildningar som följer detta spår till ingenjörsutbildningar.

19 Principiellt handlade den ursprungliga debatten om skolans uppgift om att, utöver det religiösa
innehållet, även erbjuda eleverna en boklig bildning (jfr t.ex. Hartman, 1995).

20 Utöver Kerschensteiner fanns det också andra förespråkare för arbetsskolor i Europa, t.ex.
Blonskij och Vygotsky. De senare räknas som förespråkare för en socialistisk arbetsskola, medan
Kerschensteiner räknas som företrädare för den borgerliga arbetsskolan. Både Blonskij‚ Vygotsky
och Kerschensteiner har i huvudsak influerats av samma pedagoger, men Blonskij och Vygotsky
tolkar dem i ett marxistiskt perspektiv (jfr Beck & Schliep, 1996; Häyrynen & Hautamäki, 1973/
1977; Vygotskij, 1999). Observera att Kerschensteiner, enligt Prim (1995) och Beck & Schliep
(1996) har använt begreppen ’arbete’ och arbetsskola i två sammanhang; i relation till reform-
pedagogiska tankar om hur elever lär sig (bl.a. var han en av dem som förespråkade att skolan
skulle utformas som en arbetsskola) och i relation till ungdomars yrkesförberedelse.

21 T.ex. centrala, kommunala och privata yrkesskolor och lärlingsutbildning (jfr t.ex. Lundahl,
1998).
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22 Ursprungligen var linjerna 21. Av dem var 13 yrkeslinjer.

23 De allmänna ämnena omfattade svenska och något av ämnena matematik, engelska eller bild
(Lgy-70).

24 Kursiv. i båda citaten från denna skrift i original.

25 Det finns ett flertal studier som beskriver den typen av förändringar i arbetsuppgifterna (t.ex.
Davidson & Svedin, 1999; Döös 1997; Ellström, 1997: Göranzon, 1990 och Perby, 1995).

26 Resnick (1987) kritiserar den typen av praktik för att den ger eleverna en alltför snäv bild av
yrkesområdet. Enligt hennes erfarenhet begränsas elevens deltagande till antingen ospecifika ob-
servationer av andras arbete eller till rutinartade arbetsuppgifter. I det förra fallet får eleven en
uppfattning endast om det som råkar vara aktuellt medan han/hon är på plats. I det senare fallet ges
eleven inte möjlighet att pröva på de komplexa arbetsuppgifter han/hon ändå förväntas klara av
vid utbildningens slut.

27 En närmare diskussion av detta följer i kapitel 5.
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4. Problem och syfte

Vad är skillnaden mellan utbildning i skolan eller i arbetslivet? Vad betyder det att
skolans mål är att åstadkomma lärande medan arbetslivets mål är att producera
olika saker? Det hndrar inte att man lär sig också i arbetslivet. Det vi kallar erfaren-
het i relation till t.ex. olika yrkesområden handlar om det man lärt sig i arbetet.
Fokus i arbetslivet ligger dock på produktion medan lärandet utgör bakgrund, det
sker implicit. I skolan är det istället lärandet som står i fokus medan produktionen
utgör bakgrunden (Carlgren, 1999). En stor del av skolans produkter produceras
endast en gång, oavsett om de är texter, föremål eller modeller. Då de är färdiga
läggs de åt sidan och sedan fortsätter arbetet med nästa produkt. Mot bakgrund av
detta kan yrkesutbildning betraktas som en blandform mellan skola och arbetsliv.
Man kan också se det som att yrkesutbildningen i sig omfattar element av bägge.

Som framgått i föregående kapitel har både yrkesutbildningen och arbetslivet
förändrats. Så har t.ex. synen på vilka kunskaper man behöver i arbetslivet föränd-
rats beroende på vilka produktionsmetoder som varit aktuella. Skolans och
arbetslivets respektive ansvar för olika innehållsliga delar i yrkesutbildningen har
förändrats. Relationen mellan vad man lär sig i utbildningen och de kunskaper man
behöver i arbetslivet har också förändrats. Förändringen kan i beskrivas på följande
sätt:

Arbetsliv

Utbildning

Figur 1. Utbildning i traditionella samhällen (mästar-lärling-traditionen).

Inom den form av yrkesutbildning som fanns i det förmoderna samhället samman-
föll arbete och utbildning i huvudsak. Utbildningen skedde i arbetet och de olika
arbetsuppgifterna där lärlingen förväntades imitera mästarens arbete utgjorde ut-
bildningen. Faktorer relaterade till produktionen (produktionslogiken) bestämde
utbildningen.
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Utbildning

Figur 2a.    Arbetsliv och skola som skilda praktiker.

Arbetsliv

Figur 2c.   Utbildning som yrkesteori och yrkespraktik

Arbetsliv

Yrkespraktik

Yrkesteori
Utbild  ning➤

Miljöpraktik

Figur 2 . Yrkesutbildning i det moderna samhället:  lärlingsskolan (2a),
               verkstadsskolan (2b) och gymnasieskolan/Lgy70  (2c).

Figur 2b.    Arbete i skolan (verkstadsskolan).

Utbildning

Arbete
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Under framväxten av det moderna samhället infördes skolan först som komple-
ment till företagens utbildning. De två samtida skolformerna, lärlingsskolan och
yrkesskolan, kan illustreras med samma bild (figur 2a). I retoriken hanterades rela-
tionen mellan arbetsliv och skola som två skilda och komplementära praktiker:
skolpraktiken och produktionspraktiken. Inom skolpraktiken hade embryot till skol-
ämnet yrkesteori tagit form sedan tidigt 1800-tal. Till en början handlade det om
yrkesritning. Senare kompletterades detta bl.a. med studier i hur maskiner och
mekaniska detaljer var konstruerade (se sid. 29; jfr även Larsson 2001).

Verkstadsskolan skilde sig från lärlings- och yrkesskolan genom att utbildningen
och arbete skedde i skolan. Jämfört med mästar-lärling-traditionen blev relationen
arbete – utbildning den omvända inom verkstadsskolan (figur 2b). Här skedde ar-
betet i utbildningen och de olika skoluppgifterna antogs utgöra ett slags modell-
produktion, d.v.s. produktion av enkla detaljer eller produkter i små serier. Modell-
produktionen genomfördes inom ramen för skolpraktiken. Den rådande arbetslös-
heten bidrog till att den nya typen av skolpraktik accepterades. Införandet av
verkstadsskolan blev betydelsefull för att det innebar att yrkesutbildning som skol-
praktik etablerades.

Då yrkesutbildningen integrerades i gymnasieskolan på 1970-talet (figur 2c) för-
ändrades återigen relationen mellan vad man förväntades lära sig i skolan respek-
tive i arbetslivet. Skolans kunskapsinnehåll bestod, i grova drag, av yrkesteori och
yrkespraktik. Arbetslivet fick en ny roll i förhållande till yrkesutbildningen, man
började tala om miljöpraktik. Den korta tid som var avsatt för praktik gav sällan
eleverna en chans att få göra annat än enkla och ofta marginella arbetsuppgifter på
arbetsplatserna (nn 1985). Yrkesteori och yrkespraktik accentuerades som två skilda
områden i skolan, yrkesteori undervisades i klassrum medan yrkespraktik var nå-
got man gjorde i verkstäder/kök etc., beroende på yrkesområdet.

Figur 3. Senmodern yrkesutbildning, gymnasieskolan/Lpf94

Den programutformade gymnasieutbildning som erbjuds idag är en ny form av
yrkesutbildning. I och med reformeringen av gymnasieskolan 1991 infördes en ny
läroplan (Lpf94). Samtliga program inom gymnasieskolan består numera av
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karaktärsämnen och kärnämnen. Begreppet karaktärsämne betecknar ämnen som
ger respektive program dess karaktär. Inom yrkesutbildningen har det ersatt det
tidigare begreppet yrkesämnen. Även indelningen i yrkesteori och yrkespraktik har
frångåtts. Kursplanerna för kärnämnena är gemensamma för alla program. De an-
tas bidra med kunskaper som är allmänna/generella oavsett program. Viktigt att
notera är dock att de skolämnen som benämns kärnämnen inom gymnasieskolan
har utvecklats inom en särskild skoltradition, den studieförberedande. Allmänbil-
dande ämnen har tidigare inte ansetts vara nödvändiga för yrkesprogrammens elever
i någon större utsträckning (jfr fotnot 23). Kärnämnena utgör således en för yrkes-
utbildning ny grupp av skolämnen (Ds 1994:139; Prop. 1990/91:85).

Arbetslivet har återigen getts en ny roll. Genom införandet av APU kan man säga att
skolan har förlängt sitt verksamhetsområde in i arbetslivet. Den verksamhet som ord-
nas på arbetsplatsen ska svara mot inslag i de kurser respektive program består av.
Skolornas kursplaner förväntas alltså gripa in i arbetslivets verksamhet. Vidare ska
arbetsplatsen ställa en handledare till elevernas förfogande, som förväntas ägna sig åt
elevernas lärande istället för produktion (Prop. 1990/91:85).

Reformeringen av gymnasieskolan 1991 medförde således dels att ytterligare en
praktik (den studieförberedande) fogades till yrkesutbildningen och dels att relatio-
nen mellan vad skolan respektive arbetslivet skulle bidra med förändrades (figur
3). I och med reformeringen kan man således förstå det som att tre olika praktiker
förväntas samverka inom ramen för de yrkesförberedande programmen. Det är rim-
ligt att anta att införandet av kärnämnen och APU har påverkat och kommer att
påverka yrkesutbildningen som helhet.

I ett längre historiskt perspektiv har alltså yrkesutbildningen, från att vara ut-
bildning i arbetslivet, flyttats in i skolan. Från indelningen i yrkespraktik och yrkes-
teori i skolan och miljöpraktik i arbetslivet, har innehållet i skolan istället delats
upp i karaktärsämnen och kärnämnen och arbetslivet har fått ett kursplanebundet
utbildningsansvar. Vad betyder det här för innehållet i yrkesutbildningen? Den här
avhandlingens fokus är innehållet i yrkesutbildningen som den tar form inom några
yrkesprogram. Syftet är att utforska vad eleverna förväntas lära sig och att belysa
hur det kan gå till. De huvudsakliga frågor jag arbetat med är följande:

* vilka kunskapsinnehåll är centrala i de uppgifter eleverna arbetar med inom
karaktärsämnen och kärnämnen?
* vad anser yrkeslärarna vara centralt för yrkesutbildningen i relation till arbetslivet?

Innan jag, i kapitel 6, beskriver de undersökningar som ligger till grund för resulta-
tet ska jag, i nästa kapitel, diskutera två olika teoretiska perspektiv på kunskap och
lärande. Jag kommer också att beskriva konsekvenserna av dem för hur man kan
studera kunskap och lärande.
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5. Kunskap och lärande i olika praktiker

Det här kapitlet handlar om två teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, ett
som utgår från individen och ett som utgår från det sociala28. Det handlar också om
centrala skillnader mellan dem som är av betydelse för hur man studerar kunskap
och lärande inom respektive perspektiv. Kapitlet avser att belysa den förskjutning i
fokus som skett under arbetet med avhandlingen och att lägga en grund för den
reflektion över resultatet som följer i samband med kapitel 6.

Individen eller det sociala som utgångspunkt för synen på
kunskap och lärande

Forskning om kunskap och lärande bedrivs idag inom två övergripande perspektiv.
Inom båda perspektiven diskuteras frågor som berör individen och de sociala sam-
manhang individen ingår i. Det som skiljer de båda perspektiven åt är vad man
betonar, individen eller sammanhanget, i förhållande till frågor om kunskap och
lärande. Inom det perspektiv som tar sin utgångspunkt i människan som social var-
else brukar Lev Vygotsky (1896-1934) nämnas som företrädare, medan Jean Piaget
(1896-1982) brukar anges som företrädare för det perspektiv som betonar indivi-
den. Då de i fortsättningen nämns är det för att de ofta använts för att exemplifiera
skillnader mellan perspektiven. Det är framför allt två teman mellan de båda per-
spektiven som återkommer i debatten, nämligen synen på relationen individ – om-
värld och synen på kunskapens ursprung. Beroende på vilka ställningstaganden
man gör i de här frågorna får det konsekvenser för vilka aspekter av kunskap och
lärande man belyser och hur man belyser dem.

Relationen individ – omvärld

En central aspekt av Piagets syn på individens relation till omvärlden bottnar i
begreppet anpassning, som förklaras som en genetiskt bestämd funktion hos
organismerna. Förmågan till anpassning behövs eftersom de påfrestningar organis-
men möter varierar beroende på omgivningen. Anpassningen måste därför kunna
ske på olika sätt. Individen är först och främst en biologisk varelse och en aktiv
varelse. Som aktiv varelse utforskar individen sin omvärld, förhåller sig till den
och anpassar sig aktivt till den. Kognition hanteras som individens begreppsliga
anpassning till omgivningen (Resnick & Nelson-Le Gall, 1997; von Glasersfeld,
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1995, 1997). Inom individbaserade perspektiv förstås det sociala som en aspekt av
individens erfarande.

Vid jämförelser av Piagets och Vygotskys syn på hur man kan förklara intellek-
tuell utveckling betonas att de kan anses vara eniga åtminstone på en punkt. Ingen
av dem anser att man kan bortse från individens biologiska eller sociala förutsätt-
ningar eller från samspelet mellan dessa. Skillnaderna mellan deras synsätt handlar
om vad de betonar (Rogoff, 1990; Smith, 1996). Trots att Piaget, i sina senare arbe-
ten, visar intresse för det sociala sammanhangets betydelse utgjorde hans huvud-
fokus den enskilda individens aktiva meningsskapande (Rogoff, 1990; von
Glasersfeld, 1997). I Vygotskys arbete var utgångspunkten att individuell utveck-
ling inte kan förstås frikopplad från individens sociala sammanhang:

Vygotsky focused on shared problem solving, in which partners collaborate to reach
a joint solution to problems, whereas Piaget focused on reciprocal examination of
logical statements by partners. With Vygotsky, the cognitive process is shared between
people; with Piaget, the social process provides individuals with the opportunity to
see alternatives and to explore the logical consequences of their own positions, in a
meeting of minds as opposed to shared thinking. (Rogoff, 1990, sid. 192 )

Med det sociala som utgångspunkt relaterar individen till omvärlden på olika sätt
men alltid via andra människor. Mellan individen och omvärlden finns de kultu-
rella redskapen, som har en medierande funktion. Det innebär att individens erfar-
ande av världen är förtolkat från första stund. Individen utgör en del av ett socialt,
kulturellt och historiskt sammanhang. Man skulle kunna säga att det inte finns en
klart urskiljbar gräns mellan individen och de sammanhang han/hon ingår i. Red-
skapen berättar något om en kultur eller en verksamhet från en generation till en
annan och från en individ till en annan. Som redskap har språket en central ställ-
ning (Wertsch, 1991). Vygotsky (1934/1986) vände sig mot den synen på språk där
ord antas ha ett fast innehåll, vilkas innebörd man kan lära sig. Han hävdade istället
att människor ger orden mening och att detta tillskrivande av mening är en aktiv
språkhandling. Meningen är dock inte individuellt given utan socialt, kulturellt och
historiskt förankrad, d.v.s. kopplad till ett sammanhang. När vi uttrycker oss, ger vi
samtidigt uttryck för tidigare generationers erfarenheter. Wertsch (1991) talar om
närvarande personer och samtidigt historiskt närvarande personer, vilkas erfaren-
heter medieras till oss genom språket. Genom att orden tillskrivs mening möjlig-
görs en avsiktlig överföring av kollektivets erfarenheter eller tankar – mediering –
i kommunikationen mellan människor. Enligt Wertsch (2002) kan man se en mot-
svarande förändring i synen på artefakter. Artefakter (och därmed fysiska redskap29),
liksom ord, tillskrivs mening av människor och denna mening är bunden till sam-
manhanget, d.v.s. diskursiv. Mediering möjliggör en tolkning av samspelet mellan
individens handlingar och de sociala, kulturella och historiska sammanhangen.
Människor använder medierande redskap – språkliga/symboliska och fysiska – och
dessa bidrar till att forma mänskliga verksamheter, både på det individuella och på



48

det sociala planet, på ett väsentligt sätt. Relationen människa – redskap – omvärld
ses som präglad av en ömsesidighet. Samtidigt som den sociala kontexten formar
och förändrar människan, formar och förändrar hon också sin omvärld. I detta spe-
lar redskapen en betydelsefull roll. De befintliga redskapen påverkar vilka alterna-
tiva former olika verksamheter kan ta. I användningen av redskapen kan männis-
kan också påverka utvecklingen av redskapens utseende och funktion. De relatio-
ner som upprättas mellan sociala kontexter, människor och redskap är varken sta-
tiska eller självgående. De upprätthålls, förändras eller överges till förmån för an-
dra, i de praktiker människan ingår i (Packer & Goicochea, 2000).

Kunskapens ursprung och konstruktion

Utgångspunkten för Piagets teori om kunskapens ursprung baserar sig på det ovan
nämnda antagandet om aktiv anpassning. Kunskap ses som en individuell kon-
struktion, den tänkande individens begreppsliggörande (conceptualization) av om-
världen. I detta perspektiv skapar varje individ sin egen logiska konstruktion av
omvärlden. Teorin bygger på tre grundläggande principer, assimilation, ackommo-
dation och reflektiv abstraktion. Assimilationsprocessen fungerar som en ordnande
princip – individens erfarenheter tolkas och kategoriseras med utgångspunkt i tidi-
gare kunskap. Ackomodationsprocessen behövs då tidigare erfarenheter inte räcker
till för att tolka och kategorisera nya erfarenheter. I dylika situationer kan individen
bli tvungen att ompröva sina kunskaper. Det kan då leda till att befintliga strukturer
ändras eller nya strukturer bildas. Den sista principen, om reflektiv abstraktion,
handlar om individens förmåga att dels reflektera över sina kunskaper och dels att
kombinera befintliga kunskaper på nya sätt. Piagets genetiska epistemologi hand-
lar om hur individen konstruerar begreppslig kunskap. Med hjälp av begreppen
strukturerar individen sin värld. Den enskilda individen ses som tillräcklig för att
erfara och handla i världen och i samspel med världen konstruera sin egen förståelse av
denna. Interaktionen med andra är ibland nödvändig för att individen ska kunna
konstruera sin förståelse, men den utgör inte utgångspunkten för detta. Vi kan anta
att människor till vissa delar har likartade sätt att uppleva världen men vi kan aldrig
veta det med säkerhet (von Glasersfeld, 1995, 1997; Piaget, 1995).

Med synsättet att omvärlden är förtolkad eller medierad betraktas kunskap och
förståelse som sociala till sitt ursprung, d.v.s. kunskap är socialt konstruerad, situ-
erad och föränderlig. Det som benämns kunskap är något en grupp enats om som
kunskap, kunskap får så att säga status som kunskap inom en grupp. Att kunskap är
situerad till sin natur innebär att den är kopplad till specifika sammanhang. När
man t.ex. löser problem gör man det på ett sätt i ett sammanhang och på ett annat
sätt i ett annat sammanhang – sammanhanget blir avgörande för vilket alternativ
man väljer. De kunskaper som uppfattas som väsentliga för en grupp strävar grup-
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pen efter att reproducera från en generation till nästa – kunskap är något man försö-
ker upprätthålla inom gruppen. Här spelar redskapen och deras medierande funk-
tion en central roll. Språket ses som vårt starkaste kulturella redskap. Det används
för att strukturera omvärlden, göra den begriplig och möjlig att dela med andra.
Språket används också i förhandling och meningsskapande, bl.a. då en grupp till-
skriver något ett kunskapsvärde. I mötet med andra redskap, människor, situationer
etc. utvecklas och förändras kunskaperna. Vidare bidrar den språkliga
kommunikationen till att förändra vår relation till omvärlden. Nya begrepp kan
öppna för nya sätt att se på en verksamhet, ett fenomen etc. Kommunikation och
verksamhet betraktas som relaterade till varandra. Vad man gör och hur man talar
om det man gör i specifika sammanhang betraktas som aspekter av varandra (Cole
& Wertsch, 1996; Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000; Wertsch, 1991).

Lärande

I ett individperspektiv är lärande en förändring av en personlig och subjektiv tolk-
ning av världen och kunskap kan inte överföras utan måste re-konstrueras av varje
individ (von Glasersfeld, 1995, 1997). I lärandeprocessen utvecklar individen suc-
cessivt mer avancerade nivåer av kunskap. Lärande ses som individens väg från
enkla/naiva föreställningar om omvärlden till alltmer avancerade föreställningar.
Individens lärande kommer till uttryck som ett förändrat handlande. Det föränd-
rade handlandet är ett yttre resultat av förändrade inre (psykiska) handlingar (Mar-
ton & Booth, 1997).

Om man istället utgår från sociala perspektiv på lärande beskrivs lärandet som
att individen blir ägare av kollektivets eller kulturens kunskap. Vygotsky (1934/
1986) använder begreppet internalisering om denna process. Internaliserings-
begreppet har dock visat sig vara besvärligt. De diskussioner som förts om
internaliseringsprocessen visar att många förstår det som att något utifrån ska pas-
sera en gräns in till barnets (mentala) värld. Den stora frågan för dem som förstått
internalisering på det här sättet är hur processen utifrån och in kan beskrivas. En
risk är man att förstår lärande som att individen först observerar eller deltar i en
verksamhet för att sedan internalisera kunnandet. Rogoff (1984, 1990) vill därför
driva den språkliga utformningen av denna tankegång längre och väljer istället
Bakhtins begrepp appropriering30 för att slippa den individfokusering som begrep-
pet internalisering medför. Med detta begrepp som utgångspunkt föreslår hon att man
istället kan se lärandet som att individerna approprierar (tillägnar sig) aspekter av
aktiviteter i vilka de redan är engagerade som observatörer eller deltagare. De
interpersonella aspekterna av en verksamhet samordnas med de individuella aspek-
terna – kunskap finns först på en kollektiv nivå innan den approprieras på individu-
ell nivå. Rogoffs slutsats är att det man praktiserar i social interaktion aldrig ligger
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utanför individen. Därmed finns det ingen process utifrån och in som behöver för-
klaras (jfr även Cobb, Gravemeijer, Yackel, McClain & Whitesnake, 1997; Cole &
Wertsch, 1996; Rogoff & Gardner, 1984; Säljö, 2000; Wertsch, 1991).

Detta stämmer även med Laves och Wengers (1991) beskrivning av lärande som
en process som går från legitimt perifert deltagande i en social praktik till full del-
aktighet i praktiken. Det legitima perifera deltagandet utgör nybörjarens yttre för-
utsättningar för möjlighet till delaktighet. För att verksamheten ska bli genomskin-
lig för nybörjaren krävs ytterligare något, att nybörjaren ges förutsättningar att för-
stå vad som sker. Genom att, tillsammans med verksamhetens andra deltagare, an-
vända och prata om de artefakter och den teknologi som används, öppnar sig en
möjlighet till tillträde. Användningen och samtalen anses bidra till att öka
genomskinligheten i den sociala praktiken och hjälper därmed nybörjaren att er-
övra praktikens redskap.

Till skillnad från individperspektivets fokus på lärande som individens person-
liga konstruktion kan man säga att appropriering och legitimt perifert deltagande
utgör begrepp som idag är centrala för den syn på lärande som tar sin utgångspunkt
i det sociala. Båda begreppen bygger på att lärande handlar om deltagande och
delaktighet. I deltagandet betraktas interaktionen, mellan deltagarna och mellan
deltagarna och redskapen i de för praktiken specifika situationerna, som central för
lärandet. Den språkliga kommunikationen, samtalet, ses som grundläggande för
mänskliga verksamheter där olika individer samordnar sina handlingar (Säljö, 2000).
Språklig kommunikation kan därför förstås som en viktig aspekt av mänskligt lär-
ande. Att skapa förutsättningar för lärande kan förstås som att skapa förutsättningar
för eller ingångar till delaktighet så att den sociala praktiken kan bli alltmer genom-
skinlig för nybörjaren. Lärande inom detta perspektiv ses som en integrerad del av
förändringar på ett vidare plan, kopplade till deltagandet i sociala praktiker.

A community of practice transforms nature into culture; it posits circumscribed
practices for its members, possible ways of being human, possible ways to grasp the
world – apprehended first with the body, then with tools and symbols – through
participation in social practices and in relationship with other people. Knowing is this
grasping that is at the same time a way of participating and relating. (Packer &
Goicochea, 2000, sid. 234)

Konsekvenser för hur man studerar kunskap och lärande

De två perspektiven får olika konsekvenser för hur man studerar kunskap och lär-
ande. En konsekvens av att man väljer det sociala som utgångspunkt för att studera
kunskap och lärande är att analysenheten blir en annan jämfört med om man väljer
individen som utgångspunkt. En annan konsekvens är att synen på språkdata för-
ändras. De olika teoretiska ställningstaganden som utgångspunkt har riktat
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forskningsfrågorna åt skilda håll inom de båda perspektiven. De har också lett till
diskussioner om hur man genererar data.

Valet av analysenhet

Med individen som utgångspunkt i studier av kunskap och lärande är det individen
som utgör analysenheten. Ett exempel på en sådan riktning som studerat individers
lärande är conceptual change-traditionen. Inom denna tradition har individers
begreppsutveckling och särskilt begreppsförändring utgjort huvudfokus. Begrepps-
förändringen beskrivs som att den lärande byter ut ett begrepp mot ett som har
högre kvalitet (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982). En vanlig fråga i studier
inom den här traditionen är hur barns begrepp inom ett specifikt område förändras
i relation till skolundervisning. Dessa studier är oftast inriktade på naturvetenskap
i skolan (jfr t.ex. Beeth, 1998; Hewson & Posner, 1984; Lewis, 1996; Tytler, 1998;
Vosniadou & Brewer, 1992). Ett fåtal studier är inriktade på andra skolämnen, sam-
hällskunskap (t.ex. Wade, 1994) och musik (Hair, 1987). Även blivande lärares
lärande har studerats (jfr t.ex. Entwistle & Walker, 2000; Keiny, 1994; Tillema &
Knol, 1997).

Med det sociala som utgångspunkt för studier av kunskap och lärande förskjuts
fokus från individen och analysenheten blir istället interaktionen. Inom detta över-
gripande perspektiv har det förts diskussioner om vad som kan anses utgöra den
minsta rimliga analysenheten. Ibland har olikheterna framställts som olika traditio-
ner. Nardi (1996) skiljer mellan tre traditioner beroende på vilken analysenhet man
utgår från: situerad kognition, distribuerad kognition eller verksamhetssystem. Det
specifika för dem som valt situerad kognition som analysenhet är att man valt av-
gränsade och ofta unika situationer, d.v.s. situationer som (vanligen) inte återkom-
mer. Fokus ligger på individen i samspel med medierande redskap i ett specifikt
sammanhang. De som talar om distribuerad kognition fokuserar en avgränsad grupp
av individer, som tillsammans bildar ett funktionellt system. Gruppen har en ge-
mensam, avgränsad arbetsuppgift som ska genomföras med specifika redskap och
det förekommer en arbetsdelning mellan individerna i gruppen. Den bredaste analys-
enheten av dem som Nardi nämner utgörs av verksamhetssystem. Verksamhets-
system definieras som ”objektorienterad, kollektiv och kulturellt medierad hand-
ling” (Engeström & Miettinen, 1999, sid. 9 – min övers.). Den primära analys-
enheten är i detta fall verksamhetssystemet. Genom att välja verksamhetssystemet
som analysenhet betonas både det kollektiva och det individuella. Individens och
gruppens handlingar kan i och för sig analyseras var för sig men blir begripliga
först då de tolkas i relation till hela systemets verksamhet och dess historia
(Engeström, 2001). Alla dessa tre analysenheter är utvecklade inom Vygotsky-tra-
ditionen31 (jfr även Engeström & Cole, 1993, 1997). Indelningen är dock proble-
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matisk och gäller i huvudsak studier som genomfördes under 1980-talet. Redan i
förhållande till studier genomförda på 1990-talet blir gränserna suddiga, det är svårt
att göra de gränsdragningar som skissats ovan. Studier som presenteras inom ra-
men för situerad kognition visar sig t.ex. fokusera bredare analysenheter än den
snävt definierade situationen (jfr t.ex Kirshner & Whitson, 1997).

En annan vanlig indelning är att tala om sociokulturellt32 betonade studier och
verksamhetsteoretiskt betonade studier (Daniels, 2001; Säljö, 2000). Här kan man
tala om två traditioner som manifesterat sig i två olika forskarorganisationer,
ISCRAT33 och SSCR34. Skillnaderna mellan de båda traditionerna handlar dels om
valet av analysenhet men även om vad man betonar i studierna. Inom sociokulturellt
färgade studier har man fäst särskild vikt vid språk och kultur i studiet av praktike-
rna. Inom verksamhetsteoretiskt inspirerade studier har man istället betonat den
historiska aspekten, d.v.s. hur traditionen färgar av sig på den verksamhet som be-
drivs idag (jfr Daniels, 2001, 2002; Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2000). Även
dessa gränsdragningar håller på att suddas ut, vilket t.ex. innebär att verksamhets-
teoretiskt betonade studier börjat fästa större uppmärksamhet vid de språkliga as-
pekterna i analysarbetet och att sociokulturellt präglade studier i högre utsträck-
ning uppmärksammar historiska aspekter. Ett konkret exempel på detta är att de
båda organisationerna, ISCRAT och SSCR, från och med juni 2002 gått samman
och bildat en gemensam organisation, ISCAR35. Inom denna organisation studeras
sociala praktiker på olika sätt (www.iscar.org/2002-09-02).

Som ovan antytts kan praktiker beskrivas med olika utgångspunkter, beroende
på valet av analysenhet. De olika riktningarna inom perspektivet kan beskrivas
som representanter för ytterligheter och som konkurrerande synsätt men man kan
också se dem som representerande ett kontinuum på samma axel – eller som kom-
pletterande synsätt (Chaiklin, 1996; Wenger, 1998). Även om man inom respektive
riktning har valt att fokusera olika aspekter finns det ändå ett gemensamt intresse:
”human practices at the level of concrete interactions of individuals acting in a
meaningful social context” (Chaiklin, 1996, sid. 378).

Synen på språkdata

Med språkdata avser jag data som genererats antingen tillsammans med forskaren,
t.ex. i intervjusammanhang, eller dialogiska data (Säljö, 1999), d.v.s. där männis-
kor som är verksamma inom en praktik talar med varandra. Det kan även handla
om att människor från olika praktiker talar med varandra (läkare och sjuksköter-
skor). Vidare kan det handla om att människor inom en kommunikativ praktik i sitt
arbete möter kunder, klienter, patienter etc., d.v.s. människor som inte är delaktiga
i samma praktik men med vilka man måste kunna föra ett samtal. De individbaserade
perspektiven har kritiserats framför allt för sin syn på intervjudata. Exempelvis
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Freeman (1994, 1996, 1999) har kritiserat Teacher Thinking-tradtionen36 , medan
Säljö (1994) har kritiserat delar av den fenomengrafiska traditionen. Conceptual
change-traditionen har kritiserats bl.a. av Roth (1998) och – i Sverige – av Säljö,
Schoultz och Wyndhamn (1999). I korthet går kritiken ut på att forskarna hanterar
språkdata (vad någon säger) som representationer av kognitiva data (vad någon
tänker). Föreställningen om att språket representerar ett uttryck för tanken har med
andra ord varit stark inom individbaserade perspektiv. Inom de socialt baserade
perspektiven är en sådan föreställning problematisk.

Redan Vygotsky (1934/1986) kritiserade föreställningen om att språkdata skulle
kunna säga något om människors tankar. Han menade att det visserligen finns en
relation mellan språk och tanke men att de inte är samma sak. Han hävdade att
tänkande är en verksamhet, talande en annan, att man inte kan dra slutsatser om hur
människor tänker genom att studera hur de talar. Språkdata kan bara förstås som
just språkdata, d.v.s. som en presentation av hur någon talar om ett fenomen i ett
specifikt sammanhang (jfr även Säljö, 1999, 2000; van der Veer, 2001). En annan
kritik som riktats mot en del fenomengrafiska studier, men som också kan anses
vara tillämplig på andra typer av intervjustudier, är deras bristande kontextualise-
ring. Med det avses att den som intervjuas inte ges förutsättningar att förankra det
han/hon säger i ett sammanhang (Säljö, 1994). Därmed riskerar innebörden – hur
den intervjuade menar – att gå förlorad (jfr även Freeman 1996).

Inom de traditioner som utgår från det sociala ses språket som en social kon-
struktion – ord tillskrivs mening i ett sammanhang, ord har inte en inneboende
betydelse. Samma ord kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Att lära sig ett
språk handlar därför om att lära sig använda språket tillsammans med andra i de
sammanhang man ingår i. Språkdata måste därför tolkas i relation till de kontexter
de hör hemma i. Att tolka språkdata handlar därför t.ex. om att kunna säga något
om språkliga praktiker, om hur de etableras, upprätthålls eller förändras (Säljö,
1999, 2000; Wertsch, 1991) – eller om hur man lär sig bli deltagare i en viss språk-
lig praktik (Schoultz, 2000). Språkdata kan också användas för att indikera något
om verksamhetssystemets olika element (Engeström & Miettinen, 1999) eller om
mötet mellan två verksamheter (Lambert, 2001; Tuomi-Gröhn, 2001).

Att studera praktiker

Med ett socialt perspektiv blir studier av kunskap och lärande studier av praktiker.
Laves och Wengers (1991) begrepp communities of practice (sociala praktiker,
praxisgemenskaper) kan ses som en utgångspunkt för vad det är man studerar när
man studerar praktiker. En praxisgemenskap är något som ”consists of and depends
on a membership, including its characteristic biographies/trajectories, relationships,
and practices” (a.a. sid. 55). Den kan beskrivas genom dess huvudsakliga verksam-
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het (vad man gör), de redskap (med vad man gör det) och det språk som används
inom verksamheten (hur man talar om det man gör). För dem som är delaktiga i en
praxisgemenskap är verksamheten genomskinlig, d.v.s. deltagarna har tillgång till
den kontextbundna förståelsen av det som sker. Inom en praxisgemenskap är me-
ning något som deltagarna förhandlar om, enas om, upprätthåller – och förändrar
(Wenger, 1998). Tyngdpunkten i Laves och Wengers förklaring av begreppet
praxisgemenskap ligger på vad deltagarna gör, på deras handlingar. Freeman (1999)
vill komplettera Laves och Wengers begrepp med ett annat begrepp, communities
of explanation. Med detta begrepp avser han en gemenskap som ”consist of what
people believe and how they rationalize or explain what they do” (Freeman, 1999,
sid. 9). Det handlar således både om språkliga aspekter (sätt att tala om vad man
gör) och om hur man förklarar vad och varför man gör något.

Redskap kan betraktas som något som ”serves as a mediator between the human
hand and the object upon which the tool acts” (Kozulin, 1986, sid. xxiv). Då män-
niskor använder medierande redskap (mediational means – Wertsch, 1991) formar
dessa det mänskliga agerandet, både på det individuella och på det sociala planet.
Genom sin medierande funktion kan redskap (och andra artefakter) bidra till att
belysa sociala praktiker. Exempelvis Wertsch (1991) föreslår att man bör ställa sig
frågor som Vad är det som gör att vissa redskap används i vissa situationer? Sva-
ren kan då bidra till att synliggöra kulturella, historiska och institutionella variatio-
ner i hur man hanterar redskapen.

Ord, handlingar och artefakter tillskrivs specifik mening av människor i speci-
fika sammanhang. För att förstå meningsinnebörden krävs att man har tillgång till
hur de tolkas av de människor som ingår i sammanhanget. På grund av att den
centrala ställning språket, handlingarna och artefakterna ges inom sociala perspek-
tiv på kunskap och lärande utgör de viktiga ingångar till studier av praktiker.

Studier av lärandepraktiker

Sociala praktiker kan beskrivas i förhållande till sin huvudsakliga verksamhet. In-
dustriföretag är sociala praktiker som ägnar sig åt att producera t.ex. konserver,
bilar, datorer etc. – de är producerande praktiker. Den huvudsakliga verksamheten
inom skolan är att åstadkomma lärande, skolan är m.a.o. en lärandepraktik. I för-
hållande till andra verksamhetssystem kännetecknas lärandepraktiker av att deras
principiella objekt utgörs av lärande medan företags principiella objekt är produk-
tion (Carlgren, 1999; Engeström & Miettinen, 1999).

Yrkesutbildningen i Sverige har genomförts både i producerande praktiker (i
form av lärlingskap) och i lärandepraktiker (skola) eller som kombinationer av dessa
(jfr kapitel 2). Skolans verksamhet har ibland beskrivits som en hybridverksamhet,
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i förhållande till yrkesutbildning av t.ex. Resnick (1987), medan Brown, Collins
och Duguid37 (1989) hävdar det om skola i allmänhet.

Lärande utgör huvudfokus i skolan och därmed skiljer sig lärande i skolan från
lärande i andra praktiker. Vad man än gör är det omöjligt att låta bli att lära sig.
Lärandet är dock sällan det primära syftet för andra praktiker, lärandet kommer så
att säga på köpet. Relationen lärande/verksamhet varierar och den skulle kunna
beskrivas i termer av figur och bakgrund (Carlgren, 1999; Säljö, 2000). Olika äm-
nen representerar olika kunskapstraditioner och detta medför olika arbetssätt. Att
olika skolämnen representerar skilda kunskapstraditioner och att det har betydelse
för vilka arbetssätt som används inom de olika ämnena explicitgörs dock sällan i
skolan (Hedegaard, 2001; Liberg, Edling, Folkeryd & af Geijerstam, 2000).

Enligt Säljö (2000, sid. 18) är ett centralt intresse inom sociokulturella perspek-
tiv på lärande ”hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och
kognitiva resurser”. Utöver redskapen bör man även beakta kommunikationen och
formerna för samarbete. Att kunna något innebär både att behärska en viss kommu-
nikativ praktik och att behärska ett godtagbart sätt att använda praktikens redskap i
de uppgifter som är karakteristiska för praktiken. Det gemensamma i de här be-
skrivningarna handlar om att lärande medför en förändring i individens relation till
omvärlden. Lave (1996) beskriver lärandet som individens förändrade deltagande i
en föränderlig social praktik (jfr även Dreier, 1999; Hedegaard, 2001).

I det följande kommer jag att exemplifiera hur olika lärandepraktiker har studerats.

Studier av lärlingskap som lärandepraktik

Under lång tid betraktades lärlingskapet som en föråldrad form av lärande och be-
skrevs huvudsakligen i termer av imitation (jfr kapitel 2). I och med Laves (1982)
och Laves och Wengers (1991) beskrivning av skräddarlärlingar i Liberia har ett
intresse för lärlingskapet som utbildningsform väckts.

Genom att studera vad lärlingarna gjorde, vilka redskap de använde och de sam-
tal som fördes mellan skräddarpraktikens olika deltagare kunde Lave och Wenger
istället beskriva lärandeprocessen som ett situerat lärande. ”Learning viewed as
situated activity has as its central defining characteristic a process that we call
legitimate peripheral participation” (a.a. sid. 29, kursiv. i original). Uttrycket legi-
timt perifert deltagande är centralt i deras arbete då de beskriver vad som sker i
nybörjarens/lärlingens möte med en ny social praktik och dess specifika sätt att
hantera för praktiken relevanta redskap och samtal. Uttrycket kan också ses som en
sammanfattning av den process lärlingen genomgår under lärlingstiden. Man kan
också förstå legitimt perifert deltagande som att det inrymmer en framtidsaspekt,
som början på en process mot deltagande som fullvärdig medlem i en social prak-
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tik. Inom den sociala praktiken möter nybörjaren olika, för den specifika praktiken
centrala, situationer, redskap och mera rutinerade personer. Han/hon inbjuds till
deltagande med de mer kompetenta genom enkla, rutinartade arbetsuppgifter och
imitation – uppgifter som är möjliga att utföra med stöd av andra. Efterhand får
nybörjaren mer komplexa arbetsuppgifter som möjliggör ett alltmer fullvärdigt
deltagande. Lärlingen möter situationerna och personerna som deltagare, inte som
åskådare – lärandet sker i själva deltagandet.

A persons intentions to learn are engaged and the meaning of learning is configured
through the process of becoming a full participant in a sociocultural practice.” (a.a.
sid. 29).

Ser man på lärlingskapet på detta sätt betonas ömsesidigheten i relationen individ –
praktik. Individen ingår i ett interaktivt samspel med de andra människorna i prak-
tiken, med intellektuella och fysiska artefakter och med miljön. I samspelet påver-
kas alla, såväl nybörjaren som de mer rutinerade. Lärandet blir i detta perspektiv
kollektivt och kunskap blir något levande, dynamiskt, och relaterat till individens
erfarenheter i omvärlden. Inom den här tolkningsramen synliggörs lärandet i kol-
lektiva miljöer och ges ett annat värde. I Laves och Wengers tolkning innebär pro-
cessen något mer än lärandet av hur olika redskap hanteras – det innebär också att
man fokuserar medlemskapet i gruppen och den identitet man får i ett kollektivt
perspektiv genom att man erövrar ett fullvärdigt deltagande. Genom sin tolkning
av imitationen som ett led i lärandeprocessen, men inte slutmålet, ger Lave och
Wenger en annan bild av lärlingskapet som utbildningsform än t.ex. Stratmann
(1994).

Andra studier som belyser lärlingskap är baserade på intervjuer. I en antologi av
Nielsen och Kvale38 (1999) presenteras ett antal studier som fokuserar lärlingska-
pet som praktik. I flera av texterna i antologin likställs lärlingskapet med praktik-
perioden inom formella utbildningar för olika yrken/yrkesområden.

Tre av studierna baserar sig på enbart intervjuer (Elmholdt & Winsløv, 1999;
Akre & Ludvigsen, 1999; Jespersen, 1999). I en studie kombineras intervjuer och
observationer (Nielsen, 1999) och en studie baserar sig på fältstudier (Østerlund,
1999). Författarna använder sig av varierande forskningsansatser. Man skulle kunna
säga att ambitionen i studierna är att uttala sig om det legitima perifera deltagandet
som det upplevs av lärlingarna/praktikanterna. Resultaten fokuserar huvudsakli-
gen lärlingarnas upplevelser av lärandesituationerna inom respektive praxisgemens-
kap och jämförelser med den skolbaserade delen av utbildningen.

Andra studier som baserat sig på intervjudata belyser hur lärlingar och handle-
dare upplever arbetsplatsen som lärandemiljö (t.ex. Brooker & Butler, 1997) eller
hur lärlingar, lärare och handledare upplever den arbetsplatsförlagda delen av yrkes-
utbildningen (t.ex. Cornford & Gunn, 1998).
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I en studie av Musaeus (2002) utgjorde lärlingars arbetsuppgifter huvudfokus.
Observationsdata kompletterades med intervjuer med arbetsgivaren och lärlinga-
rna. Resultaten visade att uppgifterna i huvudsak bestod av rutinartade arbetsupp-
gifter (sortera kläder i storleksordning, städa, koka kaffe) och att lärlingen förvän-
tades genomföra uppgifterna ensam och avskilt från övrig personal. Lärlingen gavs
inte heller tid för samtal om uppgifternas betydelse för verksamheten som helhet.
Uppgifternas värde i termer av legitimt perifert deltagande kritiserades och lärling-
skapet som lärandeform problematiserades (Musaeus, 2002).

Frågor om lärlingskap förefaller ha blivit intressanta först under slutet av 1990-
talet39. Utöver de tidigare nämnda studierna fokuserar merparten40 av texter om
lärlingskap principiella diskussioner. I en del av artiklarna likställs lärlingskapet
med lärande i arbetslivet. En av de frågor som tas upp handlar om behovet att
diskutera lärlingskap i förhållande till vilket slags kunskap man föreställer sig att
utbildningsformen kan bidra med, jämfört med andra utbildningsformer. Det att
pedagogisk forskning inte visat något större intresse för lärlingsutbildning i rela-
tion till yrkesutbildning har kopplats samman med att de kunskapsformer den re-
presenterar är andra än inom skolbaserade utbildningsformer. Sammantaget kan
man säga att Lave (1982) och Lave och Wenger (1991) har visat att synen på lärling-
skapet som utbildningsform behöver revideras. Samtidigt finns det en risk för att
lärlingskapet istället romantiseras, vilket framgår av t.ex. Musaeus (2002),
Lauterbach (1998) och Lundahl och Sander (1998). Flera studier av kunskap och
lärande inom lärlingsutbildning skulle kunna bidra till att synliggöra aspekter av
erfarenhetsbaserade kunskapsformer (Wackerhausen, 1996, 1997). Begreppet
lärlingskap används dock idag i en vidare bemärkelse än den ursprungliga, d.v.s. i
förhållande till praktik inom skolbaserad utbildning och till lärande i arbetslivet.
En fråga som behöver diskuteras är om man kan använda lärlingskap för att be-
teckna olika former av lärande i arbetslivet, d.v.s. ge begreppet ett nytt innehåll (jfr
Guile & Young, 1998).

Studier av skolan som lärandepraktik

Som tidigare nämnts kan skolan ses som en praktik där lärandet står i fokus, skolan
är en lärandepraktik. Föreställningar om hur lärandet går till kan påverka både den
fysiska utformningen av skolor, valet av material och utrustning etc. och utform-
ningen av verksamheten i klassrummet. Dessa föreställningar kan vara så starka att
vi inte ifrågasätter dem (Carlgren, 1997; Packer & Goicochea, 2000; Säljö, 2000).

Lärlingskap har jämförts med utbildning i skolan i en artikel av Nielsen och
Kvale (1997). Deras beskrivning av de principiella skillnaderna kan sammanfattas
på följande sätt:
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                 Utbildning

Lärande separeras från 
produktionsprocessen

Verbal undervisning är central

Skolklasser organiseras utgående från ålder, 
alla elever har samma erfarenheter

               Lärlingskap

Produktionsprocessen utgör grunden för 
lärande

Lärandet i miljön är centralt

Nybörjare möter deltagare med varierande 
erfarenheter

Figur 4. Skillnader mellan lärande inom utbildning och lärlingskap

Om man vill studera skolans verksamhet föreslår Carlgren (1999) att man studerar
elevuppgifter (vad eleverna förväntas göra och med vilka redskap) och
kommunikationen (hur man talar om det man gör) i klassrummet. I det följande
kommer jag att beskriva några exempel på studier av skolan som lärandepraktik.
Exemplen är valda för att belysa vad man studerat för att belysa aspekter av skolan
som lärandepraktik och vad man anser sig kunna uttala sig om på basen av olika data.
.
Klassrumskommunikationen

Det finns en mängd studier, med varierande fokus, av klassrumskommunikationen.
En del studerar lärarens kommunikation till klassen som kollektiv medan andra
fokuserar de samtal som utspelas mellan läraren och enskilda elever. Ytterligare
andra väljer istället att studera de samtal som utspelar sig mellan elever.

Lärarens kommunikation med klassen som kollektiv har setts som ett problem.
Det är vanligt att man beskriver den typen av kommunikation som exempel på
ålderdomlig undervisning. Språkspelet i klassrumssamtal beskrivs bl.a i en studie
av Mehan (1979). Studien baserade sig på observationer. Det som kännetecknade
klassrumssamtalen var att läraren bestämde både samtalets innehåll och dess flöde.
Analysen av ett flertal sådana samtal resulterade i en beskrivning av samtals-
strukturen, det så kallade I-R-E mönstret (1. läraren initierar samtalet med en fråga,
2. på detta följer elevens respons varpå 3. läraren evaluerar svaret). Det specifika
värdet av Mehans studie är att han belyste de kollektiva, lärarledda samtalen ur ett
socialt perspektiv. Hans studie har bl.a. använts för att visa att recitationsmönstret
bidragit till att många elever lär sig vilka typer av svar de förväntas ge på frågorna
i klassrummet. Det kollektivt förda I-R-E samtalet bidrar till att en del elever blir
kompetenta deltagare i klassrummets språkspel (Cobb, Wood & Yackel, 1996).

Ett exempel på samtalen mellan lärare och enskilda elever utgjorde en central
del av datamaterialet i en mikro-sociologisk studie av lärande som en aspekt av
formativ bedömning (Torrance & Pryor, 1998). Studien syftade till att beskriva hur
lärares bedömning tolkades och implementerades i klassrum med små barn (4-7
år), d.v.s. hur bedömning och lärande konstitueras i situationerna. Den kombinerar
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videofilmade bedömningssituationer i olika klassrum med bandinspelningar av si-
tuationerna och med intervjuer med lärarna. Barnen fick i uppdrag att rita vad be-
dömning i skolan var för något och teckningarna användes som underlag för inter-
vjuer med dem. Studiens resultat visade att all bedömning påverkar elevers lärande
och att denna påverkan kan vara antingen positiv eller negativ.

Även samtal mellan eleverna har belysts i olika studier. I en studie av Säljö och
Wyndhamn (1996) utgjorde samtalen mellan elever under ett grupparbete huvud-
fokus. Alla elever gavs samma uppgift att lösa men uppgiften ramades in i förhål-
lande till olika skolämnen, matematik eller samhällskunskap. Med hjälp av postens
portotabell skulle eleverna ange hur ett brev med en viss vikt skulle frankeras.
Resultaten visade att eleverna tolkade uppgiften olika, beroende på inom vilket
ämnessammanhang den presenterades. De elever som löste uppgiften under en lek-
tion i matematik tenderade att använda matematiska regler. Om uppgiften istället
löstes under en lektion i samhällskunskap tenderade eleverna att använda portota-
bellen på det sätt posten avsett.

Elevuppgifter

Elevuppgifter har studerats på olika sätt. Här följer tre exempel på studier som på
olika sätt fokuserat elevuppgifter för att kunna uttala sig om skolans verksamhet.
Inom den ena studien samlades ungefär 120 uppgifter in från år 4–6 i olika skolor.
De representerade fyra ämnen. Uppgifterna analyserades bl.a. med utgångspunkt i
likheter och skillnader i förhållande till de olika skolämnena. Till likheterna hörde
att skoluppgifter har en särskild karaktär som är lätt att identifiera – ”de är tillrätta-
lagda och formulerade på ett sätt som sällan görs utanför skolan” (Carlgren, 1999
sid. 125). Inom alla ämnen fanns det en variation av uppgifter. Till skillnaderna
hörde att tyngdpunkten på uppgiftstypen varierade mellan ämnena. Som helhet
antyder studien att skolarbetet håller på att förändras. Detta kommer till uttryck i
hur arbetet organiseras, vad man gör (vilka typer av uppgifter, kommunikations-
mönster) och hur man gör det. Studien visade att eleverna arbetar med texter på nya
sätt och att en del uppgifter görs för konkreta mottagare.

I en annan studie som gäller elevuppgifter har elva lärare intervjuats. De var alla
anställda inom ett yrkesutbildande program vid samma skola. Fokus i intervjuerna
låg på vilka slags uppgifter deras elever arbetar med och hur arbetet går till. Inom
samtliga uppgiftstyper var uppgifterna kontextualiserade i olika företag. Det ge-
mensamma för de tre uppgiftstyper som konstruerades utifrån intervjudata var att
de, på olika sätt, möjliggjorde en gränsöverskridning mellan skolan och arbetslivet.
På basen av intervjuerna dras slutsatsen att objektet41 för dessa lärares undervisning
var att eleverna skulle generera och använda kunskaper om hur man löser samhäl-
leliga (i detta fall företagens) problem. Detta ansågs kräva en rekonceptualisering
både av skolans kunskapsobjekt och av kunskap (Miettinen, 1999).



60

Inom den tredje studien utforskades elevuppgifters möjligheter att utgöra s.k.
gränsobjekt mellan två verksamheter, i detta fall mellan den skolförlagda utbild-
ningen och praktikplatsen42 (Lambert, 2001). Gränsobjekt handlar om något som
två verksamheter samverkar43  om. De kan också fungera som redskap med vilkas
hjälp båda verksamheterna kan lära sig och förändras (jfr Konkola, Lambert, Tuomi-
Gröhn & Ludvigsen, i tryck). Studien, som baserade sig på videoinspelade
handledningssituationer i skolan och under praktiken, visade att uppgiften utfor-
mades enbart inom den ena verksamheten, d.v.s. av lärarna. Detta innebar att sko-
lans mål och regelsystem utgjorde de centrala utgångspunkterna för hur uppgiften
utformades. Den presenterades för eleverna av lärarna och redovisningen gjordes
enbart för lärarna. På praktikplatsen diskuterades varken innehållet i uppgiften el-
ler dess mål, däremot nämndes den ibland som något eleverna skulle göra för sko-
lan. Uppgiften blev således aldrig det gränsobjekt man tänkt sig. Det som istället
fungerade som ett gränsobjekt var de individuella mål för praktiken som varje elev
formulerat eftersom de diskuterades inom båda verksamheterna.

Skriftspråkliga praktiker

Skolans skriftspråkliga praktiker har t.ex. studerats inom naturorienterande och
samhällsorienterande ämnen samt inom fri skrivning. I en studie av Liberg m.fl.
(2000) följde forskarna elevernas arbete i grundskolans år 5 och 8 samt i
gymnasieskolans andra år. De gjorde observationer i klass och samlade in de texter
eleverna läst och producerat under en vecka i dessa ämnen. Vidare samtalade fors-
karna med eleverna om texterna och med deras lärare om elevernas arbete i klass-
rummet. Ett av syftena var att belysa likheter och skillnader mellan olika textspråkliga
kulturer. Ett annat syfte med studien var att belysa hur olika elever utvecklar olika
läsar- och skrivarpositioner inom respektive textkultur.

De preliminära resultaten (projektet avslutas under 2003) antyder bl.a. att läs-
och skrivkompetens varierar i förhållande till textspråklig kultur. Elever som av en
lärare bedöms som svaga skrivare eller läsare inom en textspråklig kultur kan m.a.o.
vara kompetenta läsare eller skrivare inom en annan textspråklig kultur.

Kognitivt lärlingskap – lärlingskap i skolan?

Kognitivt lärlingskap (cognitive apprenticeship) har använts som metafor för att
belysa t.ex. hur vuxna stödjer och utmanar barn som ska ta sig an något som de inte
behärskar. Den typ av lärandepraktiker där man utvecklar sitt kunnande både
kognitivt och socialt beskrivs av Rogoff (1990) som handlett deltagande (guided
participation). Genom handledningen får lärlingar/elever möjlighet att delta i prak-
tiker de inte kan klara av på egen hand. Deltagandet möjliggörs med hjälp av ’lå-
nad’ kompetens. Handledningen sker i form av vad man skulle kunna kalla tydliga
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strategier eller stödstrukturer. Dessa handlar både om hur man kommunicerar med
den som är nybörjare och om att använda sig av rutiner och arrangemang som
redan är bekanta för dem. Det kan bl.a. handla om att den som är mera kunnig
tolkar nya situationer för nybörjaren, som då får en uppfattning om hur man kan
förhålla sig till dem. Det kan även handla om att man på olika sätt strukturerar
situationen så att nybörjaren kan klara av den.

Det kognitiva lärlingskapet kan således ses som exempel på hur man lär sig ingå
i olika kommunikativa praktiker, men också i förhållande till t.ex. problemlösning
i särskilda sammanhang. I det senare fallet möjliggörs lärlingskapet genom att den
mer kompetenta på olika sätt synliggör vad han/hon gör eller kommer att göra, t.ex.
genom att tala högt medan man löser problemet.

I en kritik av skolans undervisning föreslår Brown m.fl. (1989) att lärarna i sko-
lan bör skapa ’autentiska’ sammanhang för att eleverna ska kunna bli delaktiga i de
olika kulturer skolämnena representerar. Genom exempel från olika utbildnings-
sammanhang, visar de att när utbildningen genomförs som lärlingskap möjliggörs
just denna enkulturering. Det som kännetecknar den här typen av kognitivt lärling-
skap är att de uppstår i ’autentiska’ situationer, d.v.s. situationer där uppgifterna
inte är väldefinierade utan där eleverna själva blir tvungna att definiera dem. Brown
m.fl. (1989) utvecklar en metodisk modell för hur lärare skulle kunna arbeta för att
utveckla kognitivt lärlingskap i klassrummet. Flera studier av kognitivt lärlingskap
har handlat om att pröva deras modell i olika skolsammanhang (jfr t.ex. Chee, 1995).

Kognitivt lärlingskap handlar om att lära sig resonera på specifika sätt i förhål-
lande till specifika sammanhang. Det handlar också om att synliggöra hur man
löser problem i specifika sammanhang, att lära sig använda de tankeredskap som är
centrala för den aktuella praktiken. Vidare handlar det om att lära sig se både vilka
krav den aktuella situationen ställer och de möjligheter den erbjuder i form av t.ex.
redskap.

Praktikstudiernas redskap

Studier av lärandepraktiker har, som ovan antyds, genererat data på ett flertal olika
sätt. Med samtalsdata som utgångspunkt för analysarbetet kan man belysa hur del-
tagarna konstruerar och/eller upprätthåller mening i olika sammanhang. Det blir
också lättare att förstå att sammanhanget är betydelsefullt för individers möjlighet
att begripa vad de förväntas göra i situationen. Med hjälp av videoinspelningar kan
man se hur t.ex. de olika deltagarnas kroppsspråk kan bidra till att förstärka andra
kommunikativa aspekter (t.ex. Torrance & Pryor, 1998). Genom att analysera upp-
gifter i skolan och i lärlingsutbildning kan man bilda sig en uppfattning om vad
elever/lärlingar ges möjlighet att lära sig, t.ex. i olika skolämnen eller på ett mera
övergripande plan (Carlgren, 1999; Musaeus, 2002). Med hjälp av intervjudata blir
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möjligheterna att uttala sig om skolan som praktik mera begränsade. Intervjuer kan
dock användas för att belysa specifika aspekter av praktikens verksamhet (Akre &
Ludvigsen, 1999; Brooker & Butler, 1997; Cornford & Gunn, 1998; Elmholdt &
Winsløv, 1999; Jespersen, 1999; Miettinen, 1999). En betydelsefull aspekt av
intervjudata i förhållande till studier av praktiker är hur intervjuerna kontextualise-
ras. Detta framgår särskilt i tre studier av Schoultz (2000) om naturvetenskap i
skolan. Fokus låg på hur elever i grundskolan och inom Komvux använde och
tillägnade sig naturvetenskapliga begrepp. En fråga som belystes var hur de olika
intervjuerna med eleverna var kontextualiserade och vilka glidningar mellan olika
sammanhang som uppstod under en del av intervjuerna. Resultatet visade att eleverna
behövde hjälp för att kunna skilja mellan naturvetenskapligt språkbruk och vardag-
ligt språkbruk. Vidare måste de få hjälp med att avgöra inom vilken kontext samta-
let fördes (vardaglig eller naturvetenskaplig). Då samtalskontexten var tydligt inra-
mad, d.v.s. då vardagligt språkbruk används i vardaglig kontext och naturveten-
skapligt språkbruk i naturvetenskaplig kontext, underlättade det för eleverna att
veta hur de skulle tala om ett visst innehåll.

 Observationsdata kombineras ofta med andra typer av data (intervjuer, elev-
uppgifter) eller dokumenteras med video så att samma situation kan granskas om
och om igen. I kombinationsstudierna konstrueras förståelsen av den praktik man
studerar genom att olika typer av data speglas mot varandra (t.ex. Lave & Wenger,
1991; Liberg m.fl., 2000; Torrance & Pryor, 1998).

Sammanfattningsvis kan man säga att uppgiftsrelaterade artefakter som elever-
nas arbetsböcker, elevers texter, skriftliga elevuppgifter etc. har spelat en central
roll i flera av studierna. Likaså har olika typer av språkdata setts som väsentliga.
Samtalen mellan elever, mellan lärare och enskilda elever, och lärarens kollektiva
samtal med klassen har använts, d.v.s. samtal i praktiken. Även intervjuer med
elever och lärare förekommer, d.v.s. samtal om praktiken (jfr Schoultz, 2000).

Noter
28 Jag har valt att använda den generella benämningen ’sociala perspektiv’ för att undvika att råka
in i den snårskog av begrepp som används med delvis skiftande betydelser. På sid. xxff tecknar jag
en beskrivning i grova drag av några centrala skillnader som inom perspektivet.

29 Artefakt kan förstås som det överordnade begreppet (Daniels, 2001).

30 Bakhtins (1895-1975) begrepp appropriering är relaterat till språkliga uttrycksformer, skri-
vande och tal, som han ser som i grunden sociala handlingar. Alla språkliga utsagor ses principiellt
som något man lånar av andra ända tills den som talar eller skriver förmår appropriera dem som
sina egna. Enligt Bakhtin finns det en dominerande diskurs som utgör ett slags ideal. Denna dis-
kurs är den som uttalas av personer som, på basen av historiska kopplingar/tradition, tillskrivs
auktoritet. Den styr vad man uttrycker och hur man gör det och kan, beroende på vilken diskurs
individen själv är bärare av från tidigare sammanhang, utgöra ett slags motstånd (Shotter, 1997).
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31 Utöver dessa nämner Engeström och Cole (1993) även en fjärde analysenhet, den sociala värl-
den. Den har utvecklats inom den symboliska interaktionismen med rötter i t.ex. Mead. Här beto-
nas det kollektiva (jfr Blumer, 1986; Hammersley, 1990; Mead, 1934/1976; Star & Griesemer,
1989).

32 Enligt Wertsch (1991) vore det mest beskrivande begreppet sociohistorisk-kulturell men kon-
staterar att det som begrepp blir komplicerat och att man därför valt den kortare formen.

33 International Society for Cultural Research and Activity Theory.

34 Society for Sociocultural Research.

35 International Society for Cultural and Activity Research.

36 Den organisation, ISATT, inom vilken det ursprungligen bedrevs det slags forskning som gick
under benämningen Teachers’ Thinking, har från och med 1997 officiellt frångått den ensidiga
fokuseringen på lärares tänkande. Detta har synliggjorts i valet av namn. Ursprungligen stod ISATT
för The International Study Association on Teacher Thinking. Numera står det för The Internatio-
nal Study Association on Teachers and Teaching (Eriksson, 1999).

37 Deras antagande om skolan som hybridform har ifrågasatts av bl.a. Carlgren (1999) som häv-
dar att skolan istället kan ses som en särskild slags social praktik.

38 Antologin föregicks av ett temanummer om lärlingskap i tidskriften Nordisk Pedagogik, vol.
17, nr 3 (1997). Flera av artiklarna är till viss del omarbetade i antologin. Utöver detta finns det
vissa innehållsliga skillnader. Även om texterna till stora delar är lika finns det också avsnitt som
är specifika för var och en av dem.

39 Av 51 träffar på databasen ERIC (med sökorden apprentice, learning och vocation) var hälften
av artiklarna publicerade under perioden 1981-1997, resten har publicerats från och med 1998. 38
artiklar har publicerats efter 1995. Tidskriften Journal of Vocational Education and Training pu-
blicerar ett temanummer om lärlingskap 1998 (nr 2).

40 40 av 51.

41 En av utgångspunkterna i Miettinens studie utgjordes av Engeströms (1987) slutsats att grund-
skolans objekt, d.v.s. det uppdrag lärarna uppfattade att de hade, föreföll vara att flytta texten från
skolböckerna till elevernas huvud.

42 Studien är genomförd i Finland, inom ramen för yrkeshögskoleutbildning, där praktik ingår
som ett inslag i utbildningen. Den baserar sig på Engeströms (1987) vidareutveckling av
verksamhetsteori.

43 Gränsobjektet blir inte alltid det man tänkt sig. Det de båda verksamheterna de facto samverkar
om och det de tänkt sig att de ska samverka om är inte alltid samma sak. Forskarens uppgift är att,
genom det metodiska arbetet, försöka fastställa vilket gränsobjektet är (jfr Bowker & Star, 1999,
kap. 9).
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6. Två studier

De två studier som ligger till grund för avhandlingen var ursprungligen planerade
som separata studier i och för olika sammanhang. Den ena studien planerades för
att bli min huvudsakliga avhandlingsstudie medan den andra gjordes inom ramen
för ett uppdrag för Skolverket. Arbetet med att producera och analysera data inom
de båda studierna skedde tidvis parallellt. Under arbetet hände det flera gånger att
något i det ena datamaterialet synliggjorde aspekter av det andra och vice versa.
Genom att data i de båda studierna började ’leva’ i förhållande till varandra istället
för som separata studier föreföll det rimligt att använda båda studierna för avhand-
lingen. Sammantaget kan jag, med de båda studierna som grund, ge en mera nyan-
serad bild av yrkesutbildning som lärandepraktik än vad som hade varit möjligt på
basen av endast en studie.

Även om studierna var planerade inom ramen för ett individperspektiv på kun-
skap och lärande har jag, i analysen av det empiriska materialet, flyttat mitt fokus
från individen till de lärandepraktiker som konstituerar yrkesutbildningen. Trots att
studierna från början hade syftet att beskriva lärarnas tänkande om det lärande och
kunskapande som de ville åstadkomma i utbildningen har jag hanterat dem som
studier av yrkesutbildningens lärandepraktiker. Utgående från de exempel på hur
lärandepraktiker har studerats som presenterades i föregående kapitel har jag dragit
slutsatsen att detta är möjligt. Jag vill dock påpeka att mina resultat endast säger
något om det lärande som blir möjligt inom ramen för dessa praktiker – inte vad det
är som eleverna faktiskt lär sig.

Inom båda studierna använde jag mig av sekventiella intervjuer, d.v.s. varje lä-
rare intervjuades två gånger individuellt. Inom studien med yrkeslärare intervjua-
des lärarna avslutningsvis i grupper om två till fyra personer. Denna metod har
beskrivitsi en artikel (bilaga 4).

Studie 1: Karaktärsämnen inom yrkesutbildningen

Den första studien med yrkeslärarna syftade till att utforska hur lärarna såg på kun-
skap och vilket lärande de ville åstadkomma, samt i vilka sammanhang  de utveck-
lat sitt tänkande om detta. Jag intervjuade 12 yrkeslärare (sammanlagt ca timmar
vardera), genomförde klassrumsobservationer under sammanlagt cirka 60 timmar
och samlade in de uppgifter deras elever arbetade med inom ramen för karaktärs-
ämnena under perioden februari 1997 –  december 1999.
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Uppläggningen

I planeringsarbetet inspirerades jag av intervjustudier genomförda av bl.a. Clandinin
(1986), Elbaz (1983), Gudmundsdóttir (1988), Kelchtermans (1994), Lather (1986a,
1986b, 1991) och Rönnerman (1993). I dessa studier hade forskarna antingen an-
vänt sig av sekventiella intervjuer eller av sekventiella intervjuer i kombination
med klassrumsobservationer. Även Keyni (1996) och Zellermaier (1993) hade be-
tydelse för utformandet av min studie. I de här arbetena hade forskarna byggt in
gruppsamtal eller gruppintervjuer med lärarna. Det gemensamma i samtliga ovan
nämnda arbeten var återkopplingen till lärarna, d.v.s. lärarna hade på olika sätt
gjorts delaktiga i tolkningsprocessen. Detta skedde genom att tidigare intervjuer på
något sätt togs upp igen och genom att forskarens tolkningar gjordes till föremål för
diskussion med lärarna, enskilt eller i grupp. Forskares samarbete med lärare istäl-
let för studier av lärare betonades (Oja & Smulyan, 1989). Detta motiverades på
olika sätt – antingen som ett sätt att validera resultaten (jfr t.ex. Kvale 1989; Lather,
1986a, 1986b) eller som en forskningsetisk aspekt (jfr t.ex. Gudmundsdóttir 1988;
S. Larsson 1993).

Designen byggdes upp utgående från sekventiella intervjuer (jfr bilaga 4). Jag
intervjuade 12 yrkeslärare individuellt två gånger (sammanlagt drygt 2 timmar per
lärare), genomförde klassrumsobservationer under totalt cirka 60 timmar och sam-
lade in de uppgifter deras elever arbetade med inom ramen för karaktärsämnena.
Avslutningsvis intervjuades lärarna i grupper om 2-4 personer. Samtliga intervjuer
bandades och skrevs ut.

Urvalet av lärare skedde strategiskt. De två kriterier som utgjorde grunden för
att delta var för det första att läraren var behörig och för det andra att minst två
lärare från samma skola accepterade att delta. Lärarna informerades om studien
och om vad ett deltagande innebar. I enlighet med HSFR:s forskningsetiska regler
(Hermerén 1996) informerades lärarna även om att de när som helst kunde välja att
avbryta deltagandet. En beskrivning av de lärare som deltog finns i bilaga 2, tabell 1.

Intervjuerna var halvstrukturerade, d.v.s. några frågeområden utvecklades men i
övrigt fick intervjun ta form i situationen (jfr Holstein & Gubrium, 1995). De olika
frågeområdena utvecklades å ena sidan för att belysa faktorer som bidragit till hur
man utvecklats till och som lärare. De handlade om aspekter relaterade till
lärarsocialisation (Lindblad & Perez 1992; Jordell 1992; Nias, 1986), life-history
(Hatch & Wisniewski, 1995; Kompf, 1993) och critical incidents (Sikes, 1985;
Tripp, 1993; Woods, 1993). Å andra sidan utvecklades frågeområden för att belysa
faktorer relaterade till praktikgrundad kunskap, lärares kunskap och kunskap i sko-
lan (Carlgren, 1990, 1994; Elbaz, 1983; Josefsson, 1988, 1991; Säljö, 1989, 1990,
1991, 1992a, 1992b).
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De frågor som utvecklats prövades ut i en pilotstudie med tre lärare som jag
kände väl. De fick i uppdrag att både svara på frågorna och ge kritiska synpunkter
på dem. På basen av pilotstudien utvecklades slutligen fyra frågområden för den
första individuella intervjun med varje lärare. Områdena var följande:

* bakgrund (utbildning, arbetslivserfarenhet, lärarerfarenhet)
* kunskap i ett lärarperspektiv (berättelser om kunniga elever, skillnader mel-
lan kunniga elever och mindre kunniga elever, mellan elever i början och slutet
av utbildningen)
* critical incidents (betydelsefulla situationer, händelser, personer i förhållande
till arbetet med kunskap inom yrkesutbildningen)
* var läraren hämtar inspiration till förnyelse

Den andra, uppföljande intervjun genomfördes med utskriften av den första inter-
vjun som underlag. I den bemärkelsen var den andra intervjun mera styrd än den
första eftersom både frågor och svar relaterades till något som någon redan sagt och
tog upp en utsaga till diskussion. Ett annat sätt att förstå styrningen är att se den
andra intervjun som starkare kontextualiserad. Under den andra intervjun hände
det ofta att utsagor från den första intervjun kunde relateras till någon av de situa-
tioner jag deltagit i under klassrumsobservationerna.

Klassrumsobservationerna genomfördes huvudsakligen i verkstäder/kök. I tre
fall följde jag huvudsakligen lärarnas arbete i klassrummet. Ursprungligen hade
jag tänkt följa läraren i hans/hennes arbete (Gudmundsdóttir, 1988). Det jag fram-
för allt hade tänkt fokusera var lärarens samtal med eleverna. Det visade sig vara
omöjligt rent praktiskt eftersom bullernivån i verkstäderna var så hög. Dessutom
innebar arbetet i kök och verkstäder ofta att eleverna arbetade med olika kurser,
vilket hade gjort att jag fått fragment av lärarens arbete inom flera olika kurser.
Redan i det inledande skedet av observationerna insåg jag att jag måste byta fokus
eftersom de beskrivningar jag, med dessa förutsättningar, hade kunnat göra av de
olika lärarnas arbete inte hade blivit likvärdiga. Jag bestämde mig för att istället
fokusera elevuppgifter och följde lärarens arbete med en elevs eller några elevers
arbete i relation till uppgifterna för att få en helhetsbild av ett antal specifika situa-
tioner. Klassrumsobservationerna är noggrannare beskrivna i bilaga 2.

Inför de avslutande gruppintervjuerna gjordes preliminära analyser av de indivi-
duella intervjuerna. De preliminära analyserna utgjorde en del av underlaget för
gruppintervjun. Den andra delen av intervjun handlade om elevuppgifter. Den byggde
på sammansällningar av lärarnas utsagor om vad lärarna såg på elevuppgifter som
också bandades. Det metodiska arbetet med att generera och analysera intervjudata
har beskrivits i en artikel (bilaga 4).
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Intervjuerna med yrkeslärare

Resultaten av intervjuerna kan beskrivas i termer av två centrala teman. Det första
temat handlar om relationen mellan yrkeskunskap och skolkunskap. Det andra te-
mat handlar om gymnasieutbildning i en vidare bemärkelse. De teman som presen-
teras ligger på ett generellt plan eftersom de avser att beskriva de generella aspek-
terna av intervjuerna med yrkeslärarna. För de olika programmen kan de konkreti-
seras på olika sätt.

Sammanfattningsvis kan det som framträder i intervjuerna förstås som uttryck
för yrkeslärarnas objekt, d.v.s. vilket uppdrag lärarna uppfattar att de har (Miettinen
1999). Resultaten av intervjuerna har presenterats i en artikel (bilaga 1).

Yrkeskunskap – skolkunskap

När lärarna ska beskriva vad de vill att eleverna ska lära sig inom yrkesutbildningen
relaterar de det till yrkeskunskap. Ändå betonar lärarna att det inom ramen för
utbildningstiden inte finns förutsättningar att nå ett yrkeskunnande. Medan yrkes-
kunskap på ett övergripande plan handlar om att utveckla ett situerat, yrkesmässigt
omdöme handlar skolkunskap om att lägga en grund för yrkeskunnandet. Det är
också detta som utgör yrkeslärarnas objekt, det som de ser som sitt huvudsakliga
uppdrag. Det innebär att eleverna förväntas lära sig för yrkesområdet centrala
innehållsliga områden44. För att detta ska bli möjligt behöver eleverna både erfa-
renheter av att ha arbetat med dessa områden på olika sätt och utveckla ett yrkes-
språk så att de kan tala om olika aspekter av arbetet med andra inom yrkesområdet.
Yrkeskunnandet och de specifika kunskaper som behövs på varje arbetsplats ligger
utanför yrkeslärarnas uppdrag, det förväntas arbetslivet bidra med. Inom yrkes-
utbildningen är det viktigare att eleverna fått erfarenheter av varierande arbeten
inom yrkesområdet än att de har ett färdigt utvecklat yrkeskunnande.

Utöver de innehållsliga aspekterna förväntas eleverna under skoltiden bli själv-
ständiga i sitt arbete och att utveckla en yrkesrelaterad, ekonomisk medvetenhet.
Vidare förväntas de kunna arbeta med allt mer komplexa uppgifter. Självständighe-
ten handlar om att kunna bedöma vilka arbetsinsatser vanligt förekommande ar-
betsuppgift kräver, välja material, redskap/verktyg, metoder och tekniker för upp-
giften och kunna genomföra arbetet. Den ekonomiska medvetenheten handlar om
att ha en uppfattning om vad material, redskap och arbetskraft kostar och agera i
enlighet med det.

Inom de olika program finns det skilda krav på vad man fäster vikt vid i utbild-
ningen och hur kraven förändras över tid. Sammantaget ger de ändå en gemensam
bild av att eleverna förväntas utveckla både tillräcklig noggrannhet, snabbhet och
förmåga att arbeta simultant med olika uppgifter.
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Skolkunskap som förberedelse för fortsatt lärande och medborgarskap

Utöver det uppdrag yrkeslärarna uppfattar att de har med att förbereda eleverna för
ett yrkesområde kommer det fram också andra dimensioner av skolkunskap. Samt-
liga yrkeslärare betonar att utbildningen är en grund att utgå från. En del elever
kommer att arbeta inom yrkesområdet, andra kommer inte att göra det. Av dem
som stannar inom yrkesområdet kommer en del att få arbetsuppgifter som stämmer
väl överens med det de utbildats för. Andra kommer att välja en vidareutbildning
inom området. De som inte stannar inom yrkesområdet kan komma att omskola
sig. Ett arbetsliv som ständigt förändras kräver att de anställda också måste kunna
förändra sitt kunnande. Arbetslivets krav på arbetstagarnas kunnande innebär inte
per automatik att man får – eller får behålla – ett jobb. Därför har skolan ansvar för
att eleverna kan något mer än det som idag är aktuell kunskap inom yrkesområdet.
Dagens elever måste i framtiden kunna fortbilda sig, i formella eller informella
sammanhang, på egen hand och tillsammans med andra. Gymnasieskolan måste
därför bidra till att alla elever har kunskaper som hjälper dem att klara av ett fortsatt
lärande. Skolkunskap som förberedelse för fortsatt lärande framstår i intervjuerna
som ett uppdrag som yrkeslärarna delar med kärnämneslärarna.

Skolkunskapens tredje dimension handlar om gymnasieskolans ansvar för att
eleverna får tillräckliga läs- och skrivfärdigheter och kunskaper i matematik för att
kunna fungera som medborgare i samhället. Beträffande den här delen förefaller
det som om yrkeslärarna lägger huvudansvaret på kärnämneslärarna. Förberedelse
för medborgarskap handlar även om att bli vuxen. För detta behöver ungdomarna
få stöd av lärarna inom gymnasieskolan.

Elevuppgifter inom karaktärsämnen

Elevuppgifterna analyserades i förhållande till uppgifternas form (vad man gör),
innehåll och de redskap som användes i arbetet med uppgiften. Analysen resulte-
rade i konstruktionen av tre uppgiftstyper: skoluppgifter, simulerade uppgifter och
yrkesuppgifter (jfr figur 1, bilaga 2). Begreppen skoluppgifter och yrkesuppgifter
har valts utgående från uppgifternas karaktär. Skoluppgifter är uppgifter som följer
skolans praktik, med tydliga frågor eller uppdrag. Det är en typ av uppgifter som
eleverna mött under sin tidigare skolgång och därför är bekanta med. Det specifika
för simulerade uppgifter är att de möjliggör en korrigering av arbetsprocessen innan
den genomförs. Bland de simulerade uppgifterna finns både skoluppgifter och yrkes-
uppgifter. Yrkesuppgifterna är olika typer av kundarbeten och det handlar vanligen
om att producera eller reparera något. De är vanligen komplexa till sin karaktär,
d.v.s. innehåller flera olika moment.

Under klassrumsobservationerna visade det sig att av de redskap eleverna för-
väntades använda i arbetet med uppgifterna förekom det ofta olika typer av texter.
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Texterna var av två olika typer, skoltexter eller yrkestexter. Yrkestexterna var så-
dana som användes i arbetet inom respektive yrkesområde. Skoltexterna var texter
som producerats för skolan (t.ex. läroböcker) eller av lärarna (stenciler). De analy-
serades i förhållande till vad och hur eleverna förväntades arbeta med dem.

Skoluppgifter

Innehållet i skoluppgifterna bestod av begrepp, modeller, redskap eller av att eleverna
läste om och undersökte hur något var konstruerat eller hur det fungerade (t.ex.
hydrauliska bromsar, fästdon etc. beroende på yrkesområdet). Även yrkestexter
kunde utgöra innehållet. Skoluppgifterna var antingen skriftspråkliga (eleverna skulle
läsa och/eller skriva något), laborativa (pröva något i arbetet) eller handlade om
demontering och montering. De redskap som användes var å ena sidan fysiska red-
skap av relevans för respektive yrkesområde och å andra sidan intellektuella red-
skap (begrepp, modeller, yrkestexter och skolböcker) samt skolredskap, d.v.s.
arbetsböcker, penna. Det specifika för skoluppgifterna är att redskapen också kan
utgöra innehållet i uppgifterna. Rimligen beror det på att skoluppgifterna användes
i början av utbildningen, då nya innehållsliga områden introducerades eller i form
av skriftliga prov.

Simulerade uppgifter

Innehållsligt handlade de simulerade uppgifterna om bildsymboler, programme-
ringsspråk eller flödesscheman. Uppgifterna innebar att eleverna skulle översätta
t.ex. en instruktion, en ritning etc. till symbolspråk eller rita ett flödesschema. En
del simuleringar gjordes med papper och penna, andra med datorstöd. Även här
handlade det om att pröva, men till skillnad från skoluppgifterna, där prövningen
skedde i arbetet, genomfördes prövningen innan arbetet utfördes. Det som var kän-
netecknande för de simulerade uppgifterna var att samtal mellan några elever och
mellan läraren och en liten grupp av elever ofta förekom. Samtalen handlade om
konsekvenserna av de symboler/kommandon eleverna använt i de program eller
flödesscheman de arbetade med. De redskap eleverna använde var manualer,
programmeringsblad, arbetsinstruktioner, symboltabeller, modeller, papper och
penna, lödkolvar mm.

Yrkesuppgifter

Yrkesuppgifterna var vanligen komplexa till sin natur och bestod ofta av kund-
arbeten, d.v.s. uppgifter som var likartade som de man arbetade med inom respek-
tive yrkesområde. Uppgifterna bestod i att något skulle produceras, repareras eller
av någon typ av service. Genomförandet av yrkesuppgifterna krävde en samord-
ning av flera olika typer av arbetsmoment och redskap. De här uppgifterna värdera-
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des högt av både lärare och elever. Ändå valde lärarna ofta bort dem för elever som
av någon anledning var långsammare än de andra. Detta motiverades med att de
flesta yrkesuppgifterna var repetitiva till sin karaktär. Kundarbeten som riskerade
att övergå till produktion togs inte emot eftersom det, enligt lärarna, låg utanför skolans
uppdrag.

Yrkestexter och skoltexter

Av de olika texter eleverna läste dominerade yrkestexterna. De yrkestexter som
användes var manualer, olika typer av handböcker, tabeller, reservdelskataloger,
livsmedelsförpackningar, arbetsbeskrivningar, tidningsartiklar, recept etc. Skolt-
externa var färre. Det bestod av enstaka läroböcker eller kopierade utdrag ur läro-
böcker och skriftliga instruktioner till uppgifterna.

Framför allt skoluppgifterna innebar att eleverna skulle producera någon typ av
text. Även de elevproducerade texterna kan beskrivas som skolrelaterade eller yrkes-
relaterade texter och här dominerade de skolrelaterade texterna. Eleverna gjorde
anteckningar under lektionerna, besvarade frågor i arbetsböcker eller skrev prov-
svar. De yrkesrelaterade texter som eleverna producerade var specifika till sin ka-
raktär. Eleverna skrev programmeringsblad, recept o liknande. Inom bygg-
programmet producerade eleverna en katalog över olika fästdon, deras använd-
ningsområden, fördelar och nackdelar. Katalogen var avsedd att användas för per-
sonligt bruk under senare arbetsuppgifter.

På basen av de uppgiftstyper och texttyper som förekom inom karaktärsämnena
vid gymnasieskolans yrkesförberedande program visar att yrkesutbildningens lär-
andepraktiker är såväl praktiska, skriftspråkliga som kommunikativa till sin karak-
tär. De tre typerna av uppgifter kan ses som överbryggande (Resnick 1987) mellan
skolpraktiken och yrkespraktiken. Det förefaller som om skoluppgifterna används
för att introducera eleverna till yrkesområdet (och senare i utbildningen till nya
innehållsliga områden) medan yrkesuppgifterna introducerar eleverna till arbetsli-
vet. Det specifika för de simulerade uppgifterna är möjligheten att korrigera arbetet
innan man utför det. De simulerade uppgifterna rör sig mellan de båda världarna,
skolan och arbetslivet, d.v.s. en del av dem skulle kunna beskrivas som simulerade
skoluppgifter medan andra skulle kunna beskrivas som simulerade yrkesuppgifter
och ytterligare en tredje grupp utgör modeller. Jag har dock valt att skapa en skild
kategori av dem för att synliggöra simuleringsaspekten. Både skolans och arbetslivets
skriftspråkliga praktiker förekommer inom yrkesutbildningen. För läsuppgifterna
dominerar yrkesområdets skriftspråkliga praktik medan skolpraktiken dominerar
inom skrivuppgifterna. Elevuppgifterna inom karaktärsämnena beskrivs i bilaga 1.
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Studie 2: Kärnämnen inom yrkesförberedande utbildning

I en studie för Skolverket studerades hur kärnämneslärarna hanterar styrdokumenten
genom att beskriva fem lärares arbete med kärnämnen inom yrkesförberedande
program. Urvalet av lärare skedde strategiskt. Kriteriet för deltagande var att lärar-
nas arbete skulle kunna fungera som goda exempel (Clandinin, 1986; Elbaz 1983).
Studien har rapporterats för Skolverket i en intern rapport (Lindberg, 1999) som
senare omarbetades för publikation (Lindberg, 2001).

Under arbetet med data, som pågick parallellt med studie 1 (och med ett annat
uppdrag för Skolverket) uppstod två frågor som låg utanför uppdraget och som
relaterade till studie 1. Med Skolverkets tillstånd genomfördes en reanalys av data.
Reslutatet har beskrivits i en artikel (bilaga 3).

Uppläggningen

Studie 2 har karaktären av en fallstudie. Även i denna studie användes sekventiella
intervjuer, klassrumsobservationer samt elevuppgifter. De sekventiella intervjuerna
kompletterades med gruppintervjuer av elever. I två fall intervjuades även karaktärs-
ämneslärare.

Infärgade elevuppgifter inom kärnämnena

Resultatet visade att lärarna, för att planera innehållet i kärnämnena, använde sig
av kursplanen för sitt ämne, programmålen för respektive program och strävan-
smålen i Lpf94. Alla fem lärare samarbetade även eller hade tidigare samarbetat
med yrkeslärarna för att hitta lämpliga uppgifter och/eller texter som underlag för
uppgifterna. Det som var specifikt för dessa kärnämneslärare var att de relaterade
till tre olika styrdokument45 då de beskrev hur de resonerat för att hitta ämnes-
innehåll och arbetssätt som var likvärdiga, jämfört med det innehåll och arbetssätt
de arbetade med inom de studieförberedande programmen, utan att de nödvändigt-
vis vara lika (jfr Lpf94, sid. 4).

En konsekvens av lärarnas arbete med styrdokumenten är att de infärgade upp-
gifterna kännetecknas av att de innehållsligt är kontextualiserade i programmet.
Det innebär att innehållet relaterar till programmets strävansmål eller till kursmål
för något eller några karaktärsämnen. Merparten av uppgifter var utformade så att
eleverna förväntades läsa texter och producera egna texter. De texter som användes
inom kärnämnena var av tre typer: yrkestexter, skoltexter och journalistiska texter.
Yrkestexterna skilde sig från de yrkestexter som användes inom kärnämnena ge-
nom att de vanligen var producerade för yrkesområdet, inte inom yrkesområdet.
Det de här kärnämneslärarna hade hittat var alltså andra texter än de yrkeslärarna
använde inom karaktärsämnena, men det var texter som vände sig till yrkesom-



72

rådet och som användes inom yrkesområdet. Skoltexterna var vanligen produce-
rade av lärarna för det specifika programmet. De bestod av stenciler, kompendier
m.m. De journalistiska texterna bestod av artiklar ur dagspressen, tidskrifter etc.
De användes för att belysa något som eleverna arbetat med eller som utgångspunkt
för en debatt i klassrummet.

De texter eleverna förväntades producera var beskrivningar – t.ex. arbets-
beskrivningar, företagspresentationer, rapporter – sammanställningar av texter som
andra producerat, jämförelser av olika texter, etc.. Flera av uppgifterna som
utmynnade i en skriven produkt förutsatte m.a.o. att eleverna läste olika texter först,
men läsandet kombinerades även med t.ex. intervjuer, grupparbeten eller experi-
ment. En del texter producerades individuellt medan andra producerades i små-
grupper. Vidare förekom det uppgifter där texterna producerades kollektivt, där
klassen under lärarens ledning producerade gemensamma texter. I dessa fall gjor-
des skrivandet till ett innehåll, d.v.s. en del av uppgiftens fokus handlade om hur
man skrev en särskild typ av texter. Flera av de producerade texterna kan förstås
som yrkestexter, d.v.s. texter som det är rimligt att tänka sig att man förväntas
kunna skriva inom yrkesområdet. Hit hör t.ex. rapporter av olika typer. Andra upp-
gifter har karaktären skoltexter, d.v.s. texter som ofta produceras i skolan men säl-
lan i andra sammanhang. Till dessa hör t.ex. väggtidningar.

Genom de infärgade uppgifterna skapade lärarna förutsättningar för att deras
elever kunde lära sig följande: använda modeller som redskap, läsa texter analy-
tiskt, reflektera över yrkesområdet och dess verksamhet i ett historiskt perspektiv,
organisera arbetet i grupp, producera texter för olika sammanhang. De är
kontextualiserade i yrkesområdet. Flera av dem synliggjorde andra aspekter av
yrkesområdet än de som blev tydliga inom karaktärsämnena, andra förstärkte as-
pekter av karaktärsämnena. Slutligen visade de att det, utöver de yrkestexter som
användes inom karaktärsämnena, finns andra texter som används i arbetet inom de
olika yrkesområdena än de som används inom kärnämnena.

De här resultaten är naturligtvis beskrivningar av möjliga lärandepraktiker – inte
en beskrivning av lärandepraktiker som är vanligt förekommande inom svensk yr-
kesförberedande gymnasieutbildning. Studie 2 presenteras i bilaga 3.

En teoretisering av yrkesutbildningen – på flera plan

När man talar om att yrkesutbildningen teoretiserats i samband med reformeringen
av gymnasieskolan 1991 framstår det ofta som om detta är en konsekvens av att
kärnämnena infördes. Under arbetet med då båda studierna och i samband med att
jag läste olika texter om yrkesutbildningen framstod detta som en alltför enkel tolk-
ning av vad teoretiseringen innebär. Teoretiseringen av yrkesutbildningen sker inte
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enbart på ett plan – genom att påföra de yrkesförberedande programmen fler äm-
nen från skoltraditionen – den sker på flera plan.

Kärnämnena kan ses som exempel på en teoretisering som sker utifrån, d.v.s.
påförs av andra. Dessutom pågår det en process som kan förstås som en teoretise-
ring inifrån – flera arbetsuppgifter inom de olika yrkesområdena blir mer abstrakta.
Detta hänger samman med att nya redskap införts. Redskapen ändrar
arbetsuppgifternas karaktär. I en del fall resulterar det i att arbetsuppgifter försvin-
ner, datoriseringen kan bidra till detta. Datoriseringen kan även bidra till att andra
arbetsuppgifter uppstår istället, uppgifter som handlar om att styra eller övervaka
processer. Exempel på abstrakta arbetsuppgifter är att följa informationsflödet
på en bildskärm, att programmera datorer som utför vissa arbetsuppgifter etc. Yrkes-
utbildningen har teoretiserats på ytterligare ett plan – genom att nya, lokala va-
rianter av de nationella programmen skapats. Dessa nya varianter kombinerar ele-
ment av studieförberedande och yrkesförberedande program på olika sätt. Bero-
ende på vilket program som utgör grunden för kombinationerna resulterar det i nya
slags utbildningar. De skulle kunna benämnas yrkesförberedande med studieprofil
eller studieförberedande med yrkesprofil.

Noter
44 Yrkesområdets redskap, material, metoder och tekniker, planering och organisation (jfr bilaga
1).

45 I en annan studie för Skolverket intervjuades bl.a. sju andra kärnämneslärare. De relaterade
enbart till kursplaner och betygskriterier för planeringsarbetet. Med utgångspunkt i kursplanerna
såg de idén om likvärdigt innehåll som svårgenomförbar.
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7. Diskussion

Avslutningsvis kommer jag att diskutera några aspekter av resultaten i ett framtids-
perspektiv. Jag börjar med att diskutera teoretiska aspekter av yrkesutbildningen
och hur dessa förändras av förändringar i arbetslivet särskilt förändringar av red-
skapen. Därefter tar jag upp frågan om vad detta innebär för yrkeslärarrollen. Av-
slutningsvis skissar jag några olika alternativa tolkningar av hur yrkesutbildningen
skulle kunna gestalta sig med utgångspunkt i de tre praktiker som förväntas sam-
verka om utbildningen.

Myten om yrkesutbildning som enbart praktisk utbildning

Att yrkesutbildningen innehåller många, i den vardagliga bemärkelsen, praktiska
moment framgår klart av resultatet av både intervjuerna med yrkeslärarna och
klassrumsobservationerna. Vad som dessutom framgår är att många av de uppgifter
eleverna arbetar med kräver att de hanterar texter av olika slag för att genomföra
uppgifterna. ’Praktik’ inom skolvärlden förstås vanligen som något man gör, före-
trädesvis med händerna. På motsvarande sätt förstås ’teori’ som något man gör med
huvudet. Teori sammankopplas ofta med språkligt formulerad kunskap. Man skulle
kunna säga att ett vardagligt sätt att förstå teoretisk kunskap är att det handlar om
att sätta ord på sina kunskaper – ofta sammankopplat med det som är skrivet.

Av resultaten av studie 1 framgår det att eleverna i sitt arbete också behöver
textbaserade kunskaper. De behöver även kunna hantera olika typer av texter. Dessa
varierar naturligtvis beroende på yrkesområde och utgör en del av grunden för det
yrkesmässiga omdömet. Detta omdöme behövs för att eleverna ska kunna fatta
beslut om metoder, tekniker, material och redskap, eller för att de ska kunna situation-
sanpassa sitt handlande. Arbetsinstruktioner av olika slag kan inte alltid tolkas ex-
akt eftersom det kan finns faktorer i situationen som inte beaktats i instruktionen.
En instruktion kan också visa sig vara felaktig. Då måste man använda sitt om-
döme, vilket ibland kan innebära att man själv måste ta ansvar för korrigeringarna.
Andra gånger kan det innebära att man måste vända sig till en text, en överordnad
eller till kunden för att kontrollera instruktionen eller för att bedöma kvaliteten på
ett arbete.

En aspekt av detta är att kunskap om något kan behövas på olika sätt inom olika
yrkesområden. Inom ett yrkesområde kan man behöva känna till t.ex. hur en el-
apparat är konstruerad medan det inom ett annat yrkesområde räcker med att man
vet vilken funktion apparaten har och hur man använder den. På samma sätt kan
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man inom ett yrkesområde behöva känna till symtom på och orsaker till en viss
allergi medan det inom ett annat yrkesområde räcker med att man kan tillreda den
specifika typ av dietmat respektive allergiker behöver.

Konsekvenser av förändringar i arbetslivet för yrkeskunnande och
utbildning

I samband med intervjuerna med yrkeslärarna kom det flera gånger fram att lärarna
såg det som väsentligt att kunna följa med utvecklingen inom yrkesområdet för att
kunna förändra innehållet i utbildningen. Detta gjorde de på flera olika sätt: genom
att upprätthålla kontakten med arbetslivet, genom att besöka mässor och läsa fack-
tidningar. De såg det som viktigt att vara informerade om nya material, metoder,
tekniker, redskap och maskiner och att kunna föra in det nya i utbildningen. I vissa
fall krävdes ekonomiska investeringar för att införa det nya i utbildningen, i andra
fall handlade det om att skapa uppgifter som gav förutsättningar för eleverna att
pröva det nya.

Arbetsuppgifterna i det senmoderna samhället har ofta beskrivits som komplexa,
kunskapsintensiva och abstrakta. Vidare har man sagt att de kräver analys och
problemlösningsförmåga (jfr kapitel 2). Under arbetets gång har jag läst flera stu-
dier som handlar om olika aspekter av yrkeskunnande. En del av dem (t.ex. Hill,
1998; le Grand, Szulkin & Tåhlin 2002) antyder att arbetet inte har förändrats46.
Andra belyser de förändringar som sker i arbetslivet genom datoriseringen (jfr t.ex.
Döös, 1997; Davidson & Svedberg, 1999; Perby, 1988; Hurme, 1998; Perby, 1995).
Det gemensamma i de sistnämnda studierna är att de baserar sig på observationer
av och intervjuer med arbetstagare i deras arbete. Dessa studier visar att
arbetsuppgifterna har förändrats. Införandet av ett nytt redskap, datorn, förändrade
produktionsprocesser, styr- och kontrollprocesser och arbetsuppgifter (Davidson
& Svedberg, 1999; Döös, 1997; Hurme, 1998). Studierna visar också att föränd-
ringarna har fått konsekvenser för yrkeskunnandet. En sådan konsekvens är att den
som tidigare varit kunnig inom sitt yrkesområde i och med datoriseringen plötsligt
blivit försatt i nybörjarposition (jfr Olson, 1992). Andra konsekvenser var att
arbetsuppgifterna, i och med datoriseringen, omfördelades på arbetsplatsen (Göran-
zon, 1990). I samtliga fall blev konsekvensen att det tidigare yrkeskunnandet för-
sattes ur spel. Så småningom erövrade arbetstagarna ett nytt yrkeskunnande, som
dock var av ett annat slag än tidigare. I flera fall handlade de nya arbetsuppgifterna
om att kunna följa en process av något slag på bildskärmen. Den information som
tidigare varit väsentlig för att den yrkeskunnige t.ex. skulle kunna bedöma om
arbetsprocessen förlöpte normalt handlade om olika sinnesintryck – syn, lukt, hör-
sel, känsel eller smak, beroende på arbetsuppgifternas art och yrkesområdet ifråga.
I och med datoriseringen förändrades delar av detta och ’det normala’ skulle istället
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avläsas på bildskärmen. Att följa processen, att göra prognoser etc. fick efter hand
nya innebörder, som krävde en ny typ av yrkesmässigt omdöme. Det kunde t.ex.
handla om att i ett så tidigt skede som möjligt kunna identifiera den information
som på bildskärmen angav avvikelser i processen. I andra fall, i samband med
simulerad produktion, kunde omdömet t.ex. handla om att kunna identifiera avvi-
kelser i simuleringen, jämfört med originalritningarna, programmeringsfel etc.

Nya redskap – nya kunskaper – nya krav på utbildningen

Olikheterna i resultat mellan de ovan nämnda studier som visar att de förutspådda
förändringarna inte skett och de studier som påvisar förändringar kan naturligtvis
bero på flera faktorer. En möjlig orsak är att de studier som fokuserar arbetsuppgifte-
rna lyckas synliggöra förändringarna för att de kombinerar intervjuer med observa-
tioner. Intervjuerna är därmed kontextualiserade på arbetsplatsen. Det andra är att
det är en pågående förändring, där vissa arbetsplatser genomfört förändringar medan
andra inte gjort det.

Det senare kommer till uttryck i båda studierna som ligger till grund för avhand-
lingen. En yrkeslärare (studie 1) inom industriprogrammet kommenterade innehål-
let i undervisningen med att det var svårt att bedöma vilka kunskaper eleverna
skulle komma att behöva eftersom det regionala arbetslivet ställde så varierande
krav – en del företag hade övergått till datorstyrd tillverkning medan andra fortfa-
rande använde traditionella maskiner för produktion. En del av det som 1997 ut-
gjorde innehållet i utbildningen ansåg han så småningom skulle komma att klassi-
ficeras som hantverkskunnande eller specialistkunnande. Yrkesutbildningens di-
lemma har alltid varit att den måste tackla både det gamla och det nya – arbetslivet
förändras inte över en natt utan över en längre tid. De som utbildas måste kunna
anställas inom olika typer av företag.

Inom hotell- och restaurangprogrammet har å ena sidan det ökade intresset för
internationell matkultur och å andra sidan den ökade medvetenheten om olika
livsmedelsallergier, dieter och relationen mat – hälsa bidragit till en ökad kom-
plexitet inom yrkesområdet. Det handlar inte längre om att tillreda restaurangmat
eller mat för storkök i allmänhet utan det handlar om att tillreda matportioner för
gäster med olika behov. Detta har bl.a. lett till att olika typer av tabeller utvecklats
som kan fungera som redskap för att bestämma vilka råvaror och halvfabrikat som
kan eller inte kan användas i samband med olika dieter. En lärare nämnde också ett
datorprogram med vars hjälp eleverna kunde simulera näringsvärdet i matportione-
rna för att kunna justera menyn t.ex. så att den skulle kunna motsvara optimala
näringsvärden.

Ett tredje exempel som visar vad införandet av nya redskap i arbetslivet kan
innebära berättade eleverna om (studie 2). I samband med intervjuer på olika ar-



77

betsplatser och under den arbetsplatsförlagda utbildningen fann de att miljöskydd
och kvalitetsstyrning förändrat arbetsuppgifterna och företagens rutiner.

Det sista exemplet är hämtat ur intervjuerna med fordonslärarna (studie 1). Inom
fordonstekniken har elektroniken inneburit att många arbetsuppgifter förändrats.
Dessa lärare konstaterade att bl.a. en väsentlig del av felsökningen, när det gäller
nya bilar, idag sker elektroniskt och att flera service- och reparationsarbeten idag
handlar om att byta elektroniska komponenter. Detta innebär att elektroniken fått
ett större utrymme inom fordonsprogrammet. Här finns samma tendens som inom
industriprogrammet – att utbildningen tills vidare måste hålla kvar en del av det
gamla och samtidigt rikta in sig på det nya.

 Då komplexiteten i produktionen ökar blir redskapen mer komplexa, de har
flera funktioner av vilka en del används dagligen medan andra kanske används
enstaka gånger per år. De funktioner som används dagligen blir så småningom en
del av rutinerna, medan de andra kräver att man kan hantera de manualer, hand-
böcker, serviceböcker etc. som behövs för att arbetsuppgiften ska kunna utföras.
Detsamma gäller när produktionen utvecklas för att blir mera exakt. Med hjälp av
datorer kan detta åstadkommas, men det kräver att man kan hantera de program
som används. Den gamla typen av yrkeskunnande ersätts med en ny typ av yrkes-
kunnande i och med införandet av nya redskap. De nya redskapen kräver andra
slags kompetenser av dem som använder dem än de tidigare redskapen. Arbetsmiljö-
frågor och miljöaspekter har bidragit till att utveckla nya säkerhetssystem och nya
regelverk. Även dessa påverkar arbetsuppgifternas innehåll och de redskap (mo-
deller, lagar, informationsskrifter) som används för ’extern’ styrning av arbetet (Bar-
ton, 1999), t.ex. från myndighetshåll eller från företag som specialiserat sig på
kvalitetssystem.

Införandet av nya redskap har således bidragit till att förändra arbetsuppgifterna
och detta har i sin tur medfört att innehållet i utbildningen har förändrats. Då de nya
redskapen införts i yrkesutbildningen har de också förändrat yrkesutbildning som
lärandepraktik. Yrkesutbildningen har, genom de nya redskapen, i allt högre ut-
sträckning blivit skriftspråklig. Skriftspråkliga kulturer kännetecknas bl.a. av att
minnet förläggs utanför individen, i form av texter. Eftersom information kan häm-
tas enkelt blir minnestekniker inte lika högt värderad som i talspråkliga kulturer.
Likaså värderar skriftspråkliga kulturer förmågan att kunna använda den informa-
tion som finns i olika texter på ett nyskapande sätt (Ong, 1982/1996).

Skriftspråklighet handlar inte om en generell förmåga att läsa och skriva, vilket
de båda studierna visar. Skriftspråkligheten är social till sin natur, d.v.s. vad och hur
man läser och skriver varierar från ett sammanhang till ett annat (Barton & Hamil-
ton, 1998; Dias, Freedman, Medeway & Paré, 1999; Street, 1984; Säljö, 1997).
Kraven på skriftspråkliga färdigheter varierar även från en tid till en annan (Res-
nick & Resnick, 1977). Inom de olika programmen (i studie 1) användes både tex-
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ter från respektive yrkesområde (yrkestexter) och skoltexter. Yrkestexterna domi-
nerade och användningen följde yrkesområdets skriftspråkliga praktik, inte sko-
lans skriftspråkliga praktik (jfr bilaga 2). De gånger texterna användes med ut-
gångspunkt i skolpraktiken handlade det om att introducera nya områden (eleverna
förväntades skriva skriftliga svar relaterade till texternas innehåll) eller i samband
med skriftliga prov. Inom yrkesområdet utgör texterna redskap. Man läser dem inte
från pärm till pärm utan en del av yrkeskunnandet ligger i förmågan att hantera
texterna i relation till de arbetsuppgifter man ska utföra. Flera av texterna inom de
infärgade elevuppgifterna i kärnämnen (bilaga 3) hanterades på motsvarande sätt.
Dessa uppgifter synliggjorde också andra texter som användes inom respektive
yrkesområde än de texter som fanns representerade inom karaktärsämnena.

Teoretiseringen av yrkesutbildningen handlar således om en teoretisering som
kan ses på flera plan. Å ena sidan har det skett en ’teoretisering’ inifrån, d.v.s. en
förändring av arbetets innehåll och redskap, som lett till att arbetsuppgifterna inne-
fattar förmågan att hantera en ökande mängd text av ett för yrkesområdet specifikt
slag på ett specifikt sätt (genrespecifik skriftspråklighet). Arbetsuppgifterna har
därigenom också blivit mer abstrakta – på basen av olika skriftspråkliga koder ska
man kunna avgöra vad situationen kräver. Detta har dock inte diskuterats i någon
nämnvärd utsträckning i samband med reformeringen av yrkesutbildningen. Det
man istället ser som en ökad teoretisering av yrkesutbildningen är införandet av
kärnämnen, som antas bidra med att eleverna utvecklar de generella kompetenser
arbetslivet efterfrågar.

Om man ser skriftspråklig förmåga som förankrad i sociala praktiker är det tvek-
samt om skolämnen utvecklade och förankrade enbart inom den studieförberedande
traditionen kan bidra med de läs- och skrivkompetenser som efterfrågas inom de
olika yrkesområdena. Snarare kan det arbete som yrkeslärarna gör bidra till att
eleverna utvecklar de specifika skriftspråkliga kompetenserna.

Vad innebär förändringarna för lärarnas roll?

Innan jag går över till att diskutera konsekvenserna för lärarnas arbete börjar jag
med att göra en tillbakablick på vilka krav man ställt på framför allt yrkeslärarna.
Den grupp lärare som idag benämns karaktärsämneslärare inom yrkesförberedande
program har ingen enhetlig bakgrund. De kommer från varierande yrkesområden,
av vilka en del har en lång tradition medan andra är nya. Yrkeslärarna är inte längre
mästare inom skrået. Enligt Schånberg (2000, sid. 81) ”praktiserades lärlings-
systemet” inom den företagsinterna yrkesutbildningen under lång tid efter det att
skråväsendet upplöstes. Den som fick i uppdrag att sköta inskolningen av ny perso-
nal skulle vara en erfaren arbetare. Först 1920 grundades en yrkespedagogisk central-
anstalt (Ypecea) och den första yrkeslärarutbildningen47 startade. Innan dess hade
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undervisningen skötts av yrkesmän och folkskol- eller läroverkslärare (Hedman,
2001; Larsson, 1989, 2001). Efter många turer gavs yrkeslärarutbildningen en per-
manent form under 1960-talet, då de yrkespedagogiska instituten (YPI) startade
(Prop. 1960:90). Behörighetskraven var ”väl inhämtad folkskolekurs” och ”väl vits-
ordad yrkesskicklighet, förvärvad genom minst sju års praktiskt arbete i yrket” (L.
Larsson, 1991, sid. 40). Innehållet i utbildningen bestod till cirka 40% av föreläs-
ningar och seminarieövningar i psykologi och pedagogik. Resten av utbildningen
fördelades mellan olika praktiskt pedagogiska övningar48 (L. Larsson, 1991, 1995;
Rudvall, 2001). Även om utbildningen till sin omfattning hade blivit längre var
således grundkonceptet detsamma. De behörighetskrav som fastställdes på 1960-
talet förblev i stort sett oförändrade ända till början av 1990-talet49. Mångsidig och
lång arbetslivserfarenhet inom relevant yrkesområde betonades även i fortsättningen
som en viktig grund. Kraven på formell utbildning förstärktes till att omfatta rele-
vant gymnasieutbildning. Yrkeslärarutbildningen likställdes till omfattning och inne-
håll med övrig ämneslärarutbildning i samband med införandet av den ettåriga prak-
tiskt-pedagogiska lärarutbildningen (PPU).

I samband med reformeringen av gymnasieskolan 1991 utreddes yrkeslärarnas
kompetenskrav återigen (SOU 1994:101). På basen av den praxis som utvecklats,
t.ex. inom sektorerna vård och naturbruk, bedömde utredaren det som nödvändigt
att förändra behörighetskraven för alla yrkeslärare. Särskilt för lärarna inom de
tekniska sektorerna innebar detta ett krav på ökad akademisering50. Benämningen
yrkeslärare ersattes formellt av en ny benämning, karaktärsämneslärare. Detta mar-
kerade ytterligare en principiell likställdhet eftersom lärarna inom både studie- och
yrkesförberedande program indelades i två grupper, kärnämneslärare och karaktärs-
ämneslärare. Kravet på omfattande arbetslivserfarenhet inom aktuell bransch kvar-
stod (Rudvall, 2001).

Under så gott som hela 1900-talet har yrkeslärarnas behörighet och utbildning
diskuterats. Genomgående har två frågor betonats. För det första att de har tillräck-
lig arbetslivserfarenhet – något som man genomgående enats om som en nödvän-
dighet. För det andra vilka kunskaper i allmänbildande ämnen som kan anses vara
nödvändiga för en yrkeslärare. Reformeringen av gymnasieskolan 1991 medförde
att kärnämnen infördes på alla program. Yrkeslärarna och kärnämneslärarna för-
väntades samarbeta med varandra i lärarlag och kärnämneslärarna förväntades ’färga
in’ kärnämnena i karaktärsämnena. Detta skulle principiellt genomföras utan att de
hade insyn i varandras kunskapsområden och med två olika kunskapstraditioner
som grund, den ’praktiska’ och den ’akademiska’ (den talspråkliga och den
skriftspråkliga).

Mot bakgrund av den teoretisering som beskrivits ovan kan behovet av vilka
kompetenser yrkeslärarna behöver ha diskuteras. De beskrivningar av elevernas
framtidsmöjligheter som lärarna för fram under intervjuerna framstår det som om
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arbetsmarknaden är differentierad. Det finns både arbeten av traditionell karaktär –
men de är inte så många som tidigare – och arbeten av en ny typ. För de sistnämnda
krävs det andra kompetenser än för de förstnämnda. Den fråga man kan ställa sig är
om det också behöver finnas lärare med olika kompetenser?

Yrkesutbildning som en integrerad utbildningsform?

Begreppet hybridkultur har använts både för att beskriva skolan i allmänhet (Brown
m.fl., 1989) och om yrkesutbildning (Resnick, 1987). I båda fallen har man hänvi-
sat till att skolan ska utveckla elevers kunskaper inom en kultur medan kunska-
perna ska användas inom en annan kultur. Den här tolkningen av hybridbegreppet
är dock inte självklar. Den leder till att man riskerar att se yrkesutbildningen som en
anomali både i skolvärlden och i arbetslivet. Genom att betona att något görs inom
en kultur men för en annan bidrar tolkningen till att man fokuserar ursprungs-
kulturerna. Om man istället funderar över de ord som används för att förklara vad
en hybrid är för något kan man göra en annan tolkning av yrkesutbildningen som
en hybrid. Korsning, blandning och mellanform (SAOL, 1998; Nationalencyklopedin
2000), antyder något annat än det som Brown m.fl. och Resnick förmedlar. Om vi
istället kan se yrkesutbildningen, som den vuxit fram under 1900-talet, som en
hybrid i betydelsen sammansmältning kan vi kanske få syn på andra saker. Samman-
smältningen har resulterat i en utbildningsform som använder element av båda
kulturerna – skolans kultur och respektive yrkesområdes kultur. Den har genom-
förts av yrkeslärarna under lång tid.

Sedan reformeringen av gymnasieskolan 1991 förväntas yrkeslärarna samarbeta
både med representanter för arbetslivet och med kärnämneslärarna. Samarbetet med
arbetslivet bygger på en lång tradition, vilket också framgick av intervjuerna med
yrkeslärarna. Samarbetet med kärnämneslärarna ställer nya krav på båda parter.
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Figur 5. Tre sociala praktiker
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Resultatet (kapitel 6) kan beskrivas i relation till figur 5. Varje oval består av fyra
delområden. Ett som är fristående från de båda andra, två områden som överlappar
någon av de båda andra ovalerna och ett delområde där de alla överlappar varandra.
Med utgångspunkt i studie 1 skulle man kunna säga att skoluppgifterna ligger inom
karaktärsämnenas fristående oval medan yrkesuppgifterna ligger i det område där
arbetslivet och karaktärsämnena överlappar varandra. Man kan också tolka det som
att även den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ligger i detta fält. De simule-
rade uppgifterna rör sig mellan dessa två områden. En del av dem ligger inne i
karaktärsämnenas fristående område medan andra ligger i samma område som yrkes-
uppgifterna (jfr bilaga 2). Med utgångspunkt i studie 2 kan en del uppgifter beskri-
vas som ’rena’ kärnämnesuppgifter, alltså uppgifter som är kontextualiserade i skol-
ämnet. Dessa ligger i kärnämnets fristående delområde. Exempel på sådana upp-
gifter är läsuppgifter relaterade till svensk eller engelsk litteratur. Några av de
infärgade uppgifterna ligger i det område där karaktärsämnen och kärnämnen över-
lappar varandra. Exempel på sådana uppgifter är beskrivningar av en arbetsplats i
skolans verkstad, där eleverna skriftligt och muntligt ska presentera de arbetsupp-
gifter som utförs vid en särskild station. Andra infärgade uppgifter ligger i det om-
råde där kärnämnen och arbetslivet överlappar varandra. Exempel på sådana upp-
gifter är intervjuer med arbetstagare vid olika företag i syfte att beskriva företagens
verksamhet och möjliga arbetsplatser inom ett yrkesområde. En tredje typ av
infärgade uppgifter ligger i det område där alla tre praktiker överlappar varandra.
Ett exempel på uppgifter inom detta område är arbetet med skolans miljöstyrning,
där varje klass använder samma modell som arbetslivet för att göra en miljö-
inventering inom sitt program (Lindberg, 2001). I den här varianten av figur 4 före-
kommer det både integrerade områden (de överlappande fälten) och ’rena’ områ-
den (de fälten) inom yrkesutbildningen. De uppgifter som ligger inom de s.k.
överlappande områdena kan också ses som exempel på fungerande gränsobjekt
(Konkola, 2001; Konkola, Lambert, Tuomi-Gröhn & Ludvigsen, i tryck). Uppgif-
terna förenar element av två eller tre områden och formar då något nytt. I studie 2
rör sig både lärarna och eleverna mellan de olika praktikerna.

De områden (de grå fälten) där de olika praktikerna överlappar varandra kan betrak-
tas som nya praktiker som skapats genom att delar av de ursprungliga praktikerna har
smält samman. De nya praktikerna ger förutsättningar för att eleverna kan utveckla
andra slags kunskaper – kunskaper där dikotomiseringen teori – praktik utmanas.

Noter
46 Hills (1998) studie fokuserar ungdomars upplevelser av gymnasieutbildningen. I intervjuerna
kommenterar ungdomarna också sina erfarenheter av arbetslivet under APU:n. Deras upplevelse
är att retoriken om arbetslivet och dess krav på kompetens inte motsvarar arbetstagarnas syn på
sina arbetsuppgifter. I en enkätstudie med arbetstagare från olika yrkesområden ställde le Grand,
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Szulkin & Tåhlin (2002) bl.a. frågor om huruvida arbetstagarna fått ökat ansvar i sina arbetsupp-
gifter och om arbetsuppgifterna blivit svårare. Resultaten visar att förändringarna är marginella.
Vilka nya redskap som införts och om de medfört förändrade arbetsuppgifter framgår inte.

47 Utbildningen bestod av både ämneskurser och pedagogiska kurser. I utbildningen ingick både
föreläsningar inom områden med direkt koppling till respektive yrke, men även litteratur och
uppsatsskrivning, nationalekonomi, yrkes- och arbetslagsstiftning – för att nämna några exempel.
Den pedagogiska utbildningen bestod till en början av pedagogisk psykologi, pedagogisk historia
och undervisningslära. Sammanlagt omfattade yrkeslärarutbildningen tre veckor och innehöll cirka
50 föreläsningar. Viss auskultering och några övningslektioner ingick även i utbildningen (Hed-
man, 2001; Larsson, 1989).

48 Om innehållet i utbildningen skriver Larsson: ”Det handledningssystem som tillkom under
Yrkespedagogiska centralanstaltens tid på tjugotalet tillämpades således utan större förändringar
fyrtio år senare.” (1995, sid. 43).

49 Enligt Statistiska centralbyråns lärarregister från 1992 framgår det att 45% av yrkeslärarna var
behöriga medan cirka 15 % av lärarna i något avseende saknade behörighet. De övriga, d.v.s. 40 %
hade någon annan typ av utbildning. Av de sistnämnda hade drygt 17% (vanligen vårdlärare) 120
högskolepoäng eller mer. Cirka 22% (vanligen naturbrukslärare) hade en högskoleutbildning som
omfattade mindre är 120 poäng (SOU 1994:101).

50 I samband med den reform av lärarutbildningen som trädde i kraft 2001 infördes två utbildnings-
vägar för karaktärsämneslärare inom gymnasieskolans yrkesförberedande program.

• ett 120-poängs alternativ, som baserar sig på en relevant gymnasieutbildning.

• ett 60-poängs alternativ, som utöver relevant gymnasieutbildning kräver relevant
högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning, t.ex. kvalifi-
cerad yrkesutbildning.

För båda alternativen krävs minst fyra års allsidigt, kvalificerat arbete på heltid, inriktat mot sökt
utbildningsalternativ (Lärarutbildning i yrkesämnen för gymnasieskolan, LHS, 2002).
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Summary

Introduction and purpose

In traditional societies, a vocation was learned through apprenticeship. When
production processes changed from handicraft to industrialisation, the responsibility
for teaching was transferred from masters of the vocation to the more experienced
worker. However, both the concept and the practice of apprenticeship lived on in
this new form of work based vocational training. The process of making vocational
knowing rational (Stratmann, 1994) can also be regarded as the beginning of a
change from an oral to a literate culture (Ong, 1982/1996).  In Sweden, as in other
parts of Europe, this initiated a discussion about schooling and vocational education.
The first attempts to involve school in vocational training were made at the turn of
the eighteenth century. Training at work was supplemented with voluntary schooling
in drawing, drafting, sketching, etc. Soon two tracks developed, one that combined
drawing with subjects related to engineering, and one that combined drawing with
general knowledge. Learning in school and in work were parallel processes. In the
1920’s a new kind of school, the apprenticeship school, was established. It was a
school for apprentices, i.e. the idea of supplementing work based training of the
vocational tasks combined with school based learning of general knowledge was
maintained. With the depression during the 1920’s and 1930’s, a new problem arose.
As there was no work, and work was the prerequisite for apprenticeship school,
hardly anyone was trained. In order to prepare for times of prosperity, a new type of
school was developed, the workshop school. It was constructed as a model of the
industrial workshops, and the students were supposed to learn their vocation by
producing small-scale series of not too complex products. For the first time schooling
was regarded a reasonable path to a vocation. With the reform of the Swedish upper
secondary school in 1970, vocational and general education (16+) was formally
integrated. Upper secondary school now consisted of vocational programmes and
general programmes, each of which had its own national curriculum. Modernity as
a societal phenomenon, first influencing industry and economy, had reached
vocational education (Ziehe, 1993). Work in the 21st century has been described in
terms of late modernity. Structural changes will e.g. result in fewer routin-jobs and
lifelong learning will replace the job-for-life.

Throughout history, a central aspect of change has been the relation of what is
being learnt in school, on the one hand, and being learnt in work, on the other.
Within social perspectives of learning, the concept of practice is central. A social
practice is defined by what is being done (the object of the practice), the tools by
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which it is being done, and the language used within the social practice (Engeström
& Cole, 1993; Lave & Wenger, 1991). In these terms, school and work are different
practices. The object of school is learning (school is a learning practice) whereas
the object for work is production (work is a producing practice).

Within these frames, the changes in work, the changes in relation between what
is learned in school as a learning practice and in work as a producing practice, the
purpose of the thesis was to explore

* what students within vocational education are expected to learn and
* the practices that constitute vocational education in Swedish upper secondary
school.

The empirical studies

The empirical basis for the thesis is two studies, both of which have been reported
separately. In the first study, twelve vocational teachers were interviewed sequentially
(c.f. Clandinin, 1986; Keyni, 1996; Lather, 1991; Zellermayer 1993). Classroom
observations were made of the tasks their students worked with and these
supplemented the interviews. This study has been reported in two articles (Lind-
berg, 2003a, 2003c).

The second study consists of case studies of five teachers in academic subjects
within vocational education. Here sequential interviews of the teachers and classroom
observations of the tasks their students worked with were supplemented with group
interviews of their students and, in two cases, of collaborating vocational teachers.
This study was originally requested by the Swedish National Agency for Education
(Skolverket) and accordingly the results were reported to them (Lindberg, 1999,
2001). As this study partly was carried through simultaneously with the first study,
the data from the two studies began ‘merging’ – data from one of the studies reflecting
aspects of the other and vice versa. Together the two studies illuminated more than
either of them did independently. A re-analysis of the data from the second study
was therefore made (with the permission of the National Agency for Education.
They have been presented in an article (Lindberg, 2003d).

Within a social perspective on learning, the focus is not on the individual but on
interaction. With social practices as the unit of analysis, you can study what is
being done, the tools with which it is being done and the communication used in
doing (Lave & Wenger; Wertsch, 1991; Säljö 2000). The activity (what is being
done) of school is the tasks the students work with (Carlgren, 1999). The
communication in class can focus either on the collective communication between
the teacher and the students (Mehan, 1979), between the teacher and individual
students (Torrance & Pryor, 1998), or between students (Säljö & Wyndhamn, 1996).
Within activity theory a central question is to define the object of the subjects in the
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study (Engeström & Miettinen, 1999). In the two studies the focus of the observations
was upon the tasks.

Results

A social perspective on knowing and learning was used for analysing data. The
results from the interview data concerning the vocational teachers show that the
content of vocational education is related to vocational knowing but is not the same
thing. The teachers’ object (Engeström & Cole, 1993, 1996), knowing in school,
can be regarded as preparation for work within the respective vocational area, as
preparation for further learning and as preparation for citizenship. The first category
relates to vocational knowing, whereas the latter two relate to a broader commis-
sion of education – the risk and uncertainty of the future work situation that the
students are likely to encounter.

The tasks were analysed with regard to their content, form, and the tools used for
completing the tasks. Three categories of tasks were construed: school tasks,
simulated tasks and vocational tasks. School tasks are characterised by the fact that
they employ the practice of school (exercises and tests), whereas the vocational
tasks employ the practice of the respective vocation. These were mostly given to
the students later in the programme. Characteristically, they were complex. In or-
der to complete them the students had to make many decisions about materials,
tools, how to organise the work etc. Simulated tasks are specific in that they allow
a testing and correction of the result before the job is done. Through school tasks
the students were introduced to the vocation and into a new content. Vocational
tasks were used in bridging school and work. Besides the obvious tools of the
respective vocation, texts were also used as tools in the work with the tasks. Most
texts were vocational texts, i.e. texts that were used in similar ways in school as
within the vocation. School texts (textbooks, duplicates) were used rarely, other
than when introducing when introducing new content and the concepts needed.

The second study, case studies of five teachers in academic subjects within
vocational education, focused upon the infused tasks1  their students worked with.
These teachers were strategically chosen because of their success with general
subjects in vocational education. The results showed that these teachers used steering
documents on three levels for planning their work, the national curriculum for up-
per secondary school, the objectives of the respective programme, and the syllabuses
for their subject. By using all three documents simultaneously, they were able to
construct infused tasks.

The infused tasks made it possible for the students to see other aspects of their
respective vocational area than was made possible within the vocational subjects,
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e.g. the environmental work of companies, historical aspects, the quality assess-
ment of the production etc. The texts the academic teachers used were of three
kinds: vocational texts, journalistic texts and school texts. These teachers used other
texts, related to the vocations, than those used by the vocational teachers. These
vocational texts were texts ‘imposed by others’ (e.g. local authorities, c.f. Barton,
1999) but also used for work within the vocation. The journalistic texts were used
for illuminating things the students had worked with earlier or as a starting point
for a debate. School texts were mostly duplicates produced by teachers for the
specific programme.

The students also produced texts of different kinds: working descriptions,
descriptions of companies, reports etc. In order to complete these tasks, they mostly
required reading different texts in combination with interviews, observations etc.
Some texts were produced individually, others were produced in small groups, and
still others were produced collectively. Some of the produced texts were clearly
contextualised in the vocation, i.e. of the kind that might be produced within the
vocational area (reports, descriptions). Others were clearly contextualised in school.

Through these infused tasks the teachers created possibilities for the students to
learn how to use different kinds of models as tools, to read analytically, to reflect
upon their respective vocational area its development from different perspectives,
how to organise a group work, and to produce texts for different purposes. The
infused tasks were contextualised in the vocation. Most of these tasks either
illuminated aspects of the respective vocation that had not been obvious within the
vocational subjects, or reinforced something that had been dealt with before in
some of the vocational subjects.

Discussion

The ‘theorisation’ of vocational education, that has been claimed to be a consequence
of the academic subjects, can rather be seen as a change within the vocations from
an oral to a literate culture. In completing many of the tasks observed, theoretical
knowledge from different domains, as well as skills were needed. Vocational
education as a purely ‘practical’ education is therefore a myth. A variety of texts
were used within vocational education for the work, but they were mostly used as
tools. Therefore the literate practices of vocational education are similar to the lite-
rate practices of the vocations rather than those of compulsory school. New tools
seem to change working life and therefore vocational education as well. This implies
that a different kind of vocational knowing is needed. When assignments in working
life no longer necessarily involve the skilled hands of the employee, and when
employers instead control or simulate production processes, vocational knowing
becomes something else. This new kind of work is also dependent on experience,
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but a different kind of experience. Thus the theorisation of the vocational education
is a theorisation – or rather an abstraction – which works on many levels. Some of
them have been developed within the vocations, others are imposed from the outside.
In the new practices, developed by the teachers, content from three areas, vocational
education, work, and the academic tradition (the core subjects) have partly merged.
These new practices challenge the dichotomy theory and practice.

1 The teachers also used tasks that were not infused. The decision to use infused or
ordinary tasks within a specific academic subject was motivated by the objectives.
Within each subject, the respective teacher identified some tasks they preferred not to
infuse. These were related to as subject specific.
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