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Förord

Under de senaste decennierna har frågan om professioner och professiona-
liseringsprocesser intresserat forskare från såväl historia och idéhistoria som
sociologi och pedagogik. Men nu börjar även olika yrkesgrupper själva att
engagera i att reflektera över olika aspekter av sin profession.

Yrkesgrupper som tidigare huvudsakligen haft en gedigen färdighetsträ-
ning som bas för yrkesutövningen har numera även utvecklat egen forsk-
ning. Detta gäller många yrken som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjuk-
gymnaster, lärare, arkitekter, militärer och poliser. Konstnärliga yrken, som
i drygt hundrafemtio år varit avskiljda från forskning, önskar nu utveckla
såväl konstnärlig forskning som konstnärligt utvecklingsarbete. All akade-
misk yrkesutbildning skall dessutom vila på vetenskaplig grund och beprö-
vad erfarenhet.

Allt detta skapar spänningar och nya utmaningar. Äldre yrkesutövare
kanske känner sig främmande för yngre teoretiskt skolade, men också  yr-
kesmässigt mindre skickliga, kolleger. Lärarna i yrkesutbildningarna kan-
ske inte känner igen sig i de nya kraven på vetenskaplighet. Det uppstår här
lätt en polarisering mellan ”teori” och ”praktik”. Utmaningen i varje yrkes-
utbildning handlar om att förena dessa två aspekter, att sammangjuta dem i
en gemensam yrkeskompetens. Det visar sig att olika yrken hanterar frågan
på olika sätt.

Det finns också en ökad spänning mellan professionernas självförståelse
– och den praxis som utvecklats i yrkesutbildningen – och de nya krav på
yrkesutövare som utvecklas i olika organisationer. De kvaliteter som ett
yrke har stått för – och som utbildningen har garanterat – kanske inte längre
framstår som lika självklara. Inom medicinsk omvårdnad kan vi se såväl en
ökad specialisering som en uppluckring av skillnader mellan olika, tidigare
tämligen skarpa, yrkesgränser. Så kan en arbetsterapeut idag vara speciali-
serad på rehabilitering efter handkirurgiska ingrepp, vilket tidigare var sjuk-
gymnastens område, medan en sjukgymnast, som i princip är specialiserad
på muskler och leder, nu också kan arbeta med inslag av allmändaglig trä-
ning, vilket tidigare har utgjort arbetsterapeutens domän.

Vi kan sammanfattningsvis se behov att finna nya vägar att förstå spän-
ningen mellan yrkestradition och förnyelse, mellan krav i utbildning och
krav i yrkesutövning, mellan professionella särintressen och organisatoris-
ka särintressen. Förändringar i yrken speglar i grunden genomgripande sam-
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hälleliga förändringar, och olika yrkesgrupper möter dessa utmaningar på
olika vis.

Göran Fransson har av LHS fått i uppdrag att göra en forskningsöver-
sikt. Den utgör en pusselbit i förståelsen av hur ett yrke kan reflektera över
sig själv, sin kunskapsbas och sitt ansvarsområde. I denna rapport får vi
möta arkitekter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare, yrken som alla
varit med om stora förändringar. Undersökningen visar också på hur pass
olika man kan förstå teori-praktik-frågan. Det är vår förhoppning att rap-
porten ska kunna inspirera andra yrken, inte minst läraryrkena, att reflekte-
ra över sin kompetens och sin kunskapsbas såväl som över framtida arbets-
villkor i en värld som förändras.

Staffan Selander
Professor
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Inledning

För att få tillträde till ett yrke eller ett yrkesområde blir det allt vanligare att
man idag kräver någon form av högre examen från högskola eller universi-
tet. Utbildning ger en möjlighet att som student utveckla kunskaper och
färdigheter som man – förhoppningsvis – har användning för i framtiden. I
dag diskuteras ofta en utbildningens relevans i förhållande till en framtida
yrkesverksamhet. Kopplingen mellan högre utbildning och en mera direkt
tillämpning av kunskaperna och färdigheterna, är idag mer efterfrågad än
tidigare. Tidigare framstod den högre utbildningens bildningsideal som mera
central – nästan god nog i sig själv.

Ibland är det svårt för studenterna i en utbildning att se eller förstå på
vilket sätt just dessa kunskaper har relevans för en kommande yrkesverk-
samhet. I dessa fall brukar kritiken ofta formuleras i termer av ett ”glapp”
mellan ”teori” och ”praktik”. Ofta förstås då ”teorin” som utbildningsmo-
ment som är förlagda till högskolor och universitet, medan ”praktiken” för-
stås som ett rent praktiskt, konkret och handgripligt yrkesutövande. Dylika
utsagor från studenter – ofta med kritiska undertoner – framträder säkerli-
gen inom de flesta utbildningsområden.

I detta sammanhang är det av vikt att notera att allt som man gör inom
högskolor och universitet inte har direkt synbar yrkesrelevans. Det kanske
inte ens är bra om så vore. I utbildningar finns vissa delar som är explicit till
sin karaktär och som man tydligt kan koppla till en framtida yrkesutövning.
Exempel på det är t.ex. hur man som sjuksköterska sätter dropp; vilken
formel man som ingenjör använder för att beräkna hållfasthet; hur man som
arkitekt gör skisser; hur man som militär officer ”drillar patron ur”, eller
hur man som lärare kan genomföra ett föräldramöte. Det finns även delar
som är av mer implicit natur, som exempelvis har med såväl egna som yr-
kesgruppers värderingar och förhållningssätt, hur man kan tänka, se på och

Teori är när man vet allting, men ingenting fungerar.
Praktik är när allt fungerar, men ingen vet varför.
På denna arbetsplats är teori och praktik förenade,
ingenting fungerar och ingen vet varför.

(Vanligt förekommande text på arbetsplatser)
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förhålla sig till problem och dilemman. Det är fenomen och förståelsefor-
mer som är svårgripbara.

Man kan inte lära sig allt på en utbildning. Detta som egentligen borde
vara en självklarhet, måste tyvärr stundtals upprepas. Konflikthantering är
exempel på en klassiskt fråga som t.ex. många lärarstuderande upplever att
de inte ”fått” på utbildningen. I en något mer nyanserad form så uttalar
studenter eller nyblivna lärare att de inte känner sig förberedda  på konflikt-
hantering, men kritiken mot utbildningen finns ändå där. Konflikthantering
ingår, vågar jag påstå, i någon form i dagens lärarutbildningar. Men karak-
tären på såväl fenomenet konflikthantering som på den kunskap vilken är
möjlig att utveckla inom ramen för en utbildning – som i mångt och mycket
är skild från dess praktiska tillämpning – gör att man kan uppleva det som
om man inte ”fått” eller behärskar konflikthantering. Fenomenens och kun-
skapernas komplexitet måste i dessa sammanhang beaktas.

Detta leder oss in på frågor kring kunskap, färdigheter, lärande och frå-
gor om relationen mellan ”teori” och ”praktik” – liksom frågor kring vad
yrkeskunnande är och hur det kan förstås. Vad är det som utgör ett yrkes
grundläggande kunskapsbas? Kan dessa kunskaper sägas, nedskrivas och
gestaltas, eller måste de upplevas? Kan man säga att delar av ett yrkeskun-
nande kommer från formell utbildning – som ofta innebär ett distanserande
från själva yrkesutövandet – medan andra delar av yrkeskunnandet härrör
från själva utövandet av yrket? Är det så ”teori” och ”praktik” skall förstås?
Eller är frågan om ”teori” och ”praktik” någonting helt annat än utbildning
och tillämpning? Är det så att det egentligen är frågan om mera kunskaps-
teoretiska diskussioner kring relationen mellan handling och de kunskaper,
idéer och modeller man tar med sig in i handlingen – eller med sig ur den-
samma? Vad i en handling är ”teori”, och vad i ”teorin” bygger på hand-
ling? Förstås handlingen med hjälp av teori, eller är det ”teorin” som förstås
i ljuset av handlingar? Kommer något först, ”teorin” eller ”praktiken” –
hönan eller ägget? Eller är de varandras förutsättningar?

Syfte och val av yrkesgrupper

Alla dessa frågor kommer inte att besvaras i den här översikten. Syftet med
översikten är att ge en bild av hur man inom några yrkesgrupper –  arkitek-
ter, ingenjörer, sjuksköterskor och officerare – resonerat om och behandlat
frågor kring ”teori” och ”praktik” och relationen där emellan. Angreppssät-
tet har varit att studera hur man i texter om de olika yrkesgrupperna resone-
rar kring och förhåller sig till frågan om ”teori” och ”praktik” och om rela-
tionen utbildning och yrkesverksamhet. Syftet med översikten är inte att
komma fram till några definitioner, utan mer att spegla resonemang och
strukturella aspekter vilka speglar synen på ”teori” och ”praktik”.
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Yrkesgrupperna är valda mot bakgrunden av att de kan sägas vara yrken
med relativt tydliga arbetsområden, till vilka man får tillträde genom en
högre grundutbildning1. För sjuksköterskorna ges tillträde till offentlig el-
ler privat sjukvård; för militära officerarna är det försvarsmakten, medan
det för arkitekter och ingenjörer är frågan om något vidare arbetsuppgifter
inom privat och offentlig verksamhet.

Den relativa tydligheten i arbetsområden skall dock inte förstås i absolut
mening, eftersom det finns en stor variation av arbetsuppgifter inom och
utanför ett yrkesområde.  De kunskaper och de färdigheter olika yrkesgrup-
per utvecklar i sin utbildning och i sitt yrkesutövande är helt eller delvis
tillämpbar inom andra yrkesområden. Exempelvis är de kunskaper och fär-
digheter militära officerare uppbär eftertraktade på den civila arbetsmark-
naden.

Metod, avgränsning och sökningar

Avgränsning

I översikten har ytterligare några avgränsningar gjorts. Översikten har av-
gränsats till att spegla ovanstående syfte såsom de framträder i texter som
företrädesvis har karaktären av att bygga på forskning (avhandlingar, rap-
porter och mera kvalificerade utvärderingar).

Översikten har vidare avgränsats till att omfatta den svenska diskussio-
nen och svensk forskning under i princip de senaste sju åren, dvs. 1997 och
framåt. Valet att avgränsa till svensk forskning grundar sig främst på intres-
set att få en översikt över hur den svenska diskussionen ser ut på detta om-
råde. Begränsningarna skall även ses mot bakgrund av tillgänglig tid för att
genomföra detta uppdrag. Tidsmässigt var ambitionen först att gå fem år
tillbaka i tiden, men det visade sig utgöra ett alltför snävt tidsintervall.

Sökning av texter

Materialet för analys har utgjorts av skrivna texter. För att finna relevanta
texter utifrån syftet har i huvudsak fyra sökstrategier tillämpats. Dessa har
varit (1) sökning i databaser, (2) sökning på högskolors, universitets och
andra organisationers hemsidor och lokala databaser, (3) genomgång av
litteraturlistor i böcker och rapporter av senare årgång, samt (4) personliga

1 Noteras bör att officersutbildningen formellt inte är en akademisk utbildning.
Utbildningen förefaller dock vara inne i en akademiseringsprocess – även om
det formella steget troligen dröjer. Se t.ex. En försvarshögskola på väg mot aka-
demin, Högskoleverket 1998:37R.
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kontakter med forskare, författare, lärare eller administratörer inom berör-
da ämnesområden och organisationer som är knutna till dessa.

Vad gäller sökningar i databaser har främst Libris använts. Exempel på
sökord har, förutom de fyra olika yrkesbenämningarna (t.ex. sjuksköterska/
or), varit ”teori”, ”praktik” eller ”professionalisering”. I fråga om sökning-
ar på sökning på högskolors, universitets och andra organisationers hemsi-
dor och lokala databaser, så har det exempelvis inneburit en totalgenom-
gång av doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola (747 avhand-
lingstitlar från 1997 och framåt) eller genomgång av Arbetslivsinstitutets
hemsidor. Personliga kontakter har tagits med företrädare inom alla fyra
yrkeskategorierna på olika nivåer. Forskare, utbildningsledare, lärare inom
högskolor samt i viss mån yrkesverksamma i respektive kategori har kon-
taktats. I detta har ingen särskild systematik använts, utan vad som förefal-
lit vara nyckelpersoner har kontaktats, ofta med resultat att kontakta andra
personer.

Val av texter

Att göra sökningar av litteratur betyder inte automatiskt att man finner tex-
ter som är relevanta. En stor del av de träffar man får, faller inte inom ra-
men för det man tror att de handlar om. Exempelvis ger sökordet ”teori” ett
antal träffar som inte är av intresse för denna översikts syfte – trots att de
intuitivt ger intryck av att vara relevanta. Exempel på sådana texter är Vård-
etisk kompetens: begrepp i teori och praktik (Bäckman, 2002); Man tager
vad man haver… texter om praktik och teori. (Högberg, 2001) och Interak-
tiv forskning för utveckling av teori och praktik (Svensson m.fl., 2002).
Dessa forskningsrapporter handlar inte om ”teori” och ”praktik” i den be-
märkelsen översiktens syfte avser. I de två första fallen ovan handlar texter-
na om berättelser från yrkesvardagen.

Urvalet av texter har blivit lite olika för de olika yrkesgrupperingar. I
vissa texter är det explicit frågor kring ”teori” och ”praktik” som behand-
las, medan frågorna berörs mer implicit i andra. Det är således svårt att dra
några absoluta gränser för vad som borde falla inom ramen för denna över-
sikt och vad som rimligen inte hör hit. Områdets komplexitet och det fak-
tum att det rör fyra olika yrkeskategorier, gör att det med sannolikhet finns
en betydande del litteratur som inte behandlas i denna översikt. Ambitio-
nen har dock varit att skissera några övergripande drag, perspektiv och syn-
sätt. Allt detta får läsaren ha med sig.
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Disposition och läsanvisning

Översikten är disponerad på sådant sätt att de olika yrkesgrupperna redovi-
sas var för sig. Detta kapitel är ett inledningskapitel. Det andra kapitlet
fokuserar arkitekter, det tredje ingenjörer, det fjärde sjuksköterskor och det
femte de militära officerarna. Det sjätte och avslutande kapitlet utgörs av
några avslutande – och i viss mån sammanfattande – reflektioner. Detta
görs i relation till lärarutbildning och lärare. Främst därför att det ingått i
mitt uppdrag, men även för att frågor kring ”teori” och ”praktik” och rela-
tionen där emellan även är intressant gällande lärarna.

Varje kapitel inleds med en översiktlig historisk beskrivning av hur ut-
bildning och förhållanden betydelsefulla för yrkesutövandet för respektive
yrkesgrupp förändrats över tid. Relationen mellan utbildning och yrkesut-
övning; hur man ser på utbildningsstruktur, inslag av ”praktik” och hur man
ser på den första tiden i yrkesverksamhet ger en bild av hur man resonerar
kring ”teori” och ”praktik” och förhållandet där emellan. Dessutom skapar
det ett sammanhang i vilket frågorna kring ”teori” och ”praktik” skall ses.

Därefter fördjupas i varje kapitel – och därmed för varje yrkesgrupp –
resonemangen till att explicit omfatta några exempel på hur man kan se på
”teori” och ”praktik” och relationen däremellan. I huvudsak görs detta med
hjälp av flera olika källor, men i vissa fall har enstaka källor givits större
utrymme. Dessa exempel syftar till att ge en mera fördjupad bild och sam-
manhängande resonemang av hur frågorna behandlas.

Kapitlen har dessutom lite olika struktur och rubriksättning. Även inne-
hållsmässigt skiljer sig kapitlen något åt i fråga om vad som tas upp. Anled-
ningen till detta är att jag valt att i högre grad låta det som kan anses vara
betydelsefullt för respektive yrkesgrupp få genomslag i texterna, än att struk-
turera texten på sådant sätt att varje kapitel i stort sett tagit upp samma
saker – fast ur respektive yrkesgrupps perspektiv. Exempelvis finns avsnitt
om reflexion och handledning i kapitlet om sjuksköterskor – eftersom det i
det sammanhanget har relevans för beskrivningar av hur de ser på ”teori”
och ”praktik”. Reflexion och handledning har dock en betydlig mer undan-
skymd plats i t.ex. kapitlen om ingenjörer och arkitekter, eftersom detta
inte fokuseras i de texter jag studerat.

Som tidigare nämnts är inte syftet med översikten att komma fram till
några definitioner, utan mer att spegla resonemang och strukturella aspek-
ter som speglar synen på ”teori” och ”praktik” och relationen där emellan.
De strukturella aspekterna behandlas exempelvis genom analyser av för-
ändringar i yrke och utbildning och av frågor kring relationen utbildning
och yrkesverksamhet. Noteras bör att jag med detta inte menar att utbild-
ning är ”teori” och yrkesutövning ”praktik”. Med anledning av ovanståen-
de gör jag inte någon inledande begreppsdefinition av vad ”teori” och ”prak-
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tik” kan vara eller uppfattas som. Själva poängen med översikten är att låta
respektive yrkesgrupps sätt att se på, använda och förhålla sig till begrep-
pen och relationerna komma fram i texterna. Det är de sammanhang i vilket
begreppen används och de sätt på vilket resonemangen förs, som är det
intressanta.

Även om begreppen används på det sätt de görs i de sammanhang de
förekommer, har jag valt att sätta citationstecken kring ”teori” och ”prak-
tik”. Detta skall ses som en markering om att begreppen står för fenomen
som behöver problematiseras, och att man som läsare inte rakt av köper
sammanhanget utan försöker komma bortom sina egna invanda tänkanden
om ”teori” och ”praktik”.
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Byggnaden är kroppen och arkitekturen själen
– om teori, praktik och arkitekter

I detta kapitel skall jag belysa syftet i relation till arkitektyrket och arkitekt-
utbildningen. Kapitlet inleds med hur arkitektyrket har förändrats över tid.
Därefter behandlas Högskoleverkets utvärdering av arkitektutbildningarna.
Efter det inleds en diskussion om vad arkitektur och arkitekturforskning är
eller kan förstås som. Denna diskussion leder fram till frågor kring ”teori”
och ”praktik” inom arkitektyrket och i fråga om arkitektur.

Arkitektyrket – framväxt, förändringar och
de(?)professionalisering

För att förstå var diskussionen om relationer mellan utbildning och yrkes-
verksamhet, och om relationen ”teori” och ”praktik” är det bra att i grova
drag ha en förståelse för hur arkitektyrket har förändrats.

Begreppet arkitekt kommer i sig från latinets architectus som betyder
byggmästare, upphovsman, skapare, anstiftare eller uppfinnare. Det latin-
ska begreppet bygger på det grekiska ordet architekton, där den första sat-
sen archi står för den främste, mästare och tekton för arbetaren, skaparen. I
dessa ursprungsbetydelser kan man ana ett otydligt gränsland vad gäller
rollfördelning och arbetsuppgifter mellan arkitekter, ingenjörer, hantverka-
re och byggmästare (Svensson & Östnäs, 1990).

En stor del av kunskapen om byggnationer utvecklades inom försvars-
makten och i samband med krig. En stor del av dem som under 1600- och
1700-talen – men även senare – kan beskrivas som arkitekter, var militärer
som sysslade med militära arbeten, t.ex. byggande av fort.

Under 1700- och 1800-talen var skillnaden mellan arkitekt och bygg-
mästare oklar. Dåtidens byggmästare ritade ofta själva de hus de fått ansvar
för att bygga, vilket innebar att de var inne på områden inom vilket arkitek-
terna verkade. Arkitekterna var framförallt experter på byggnadernas re-
presentativa yttre och inre utformning, inte på själva byggnadsprocessen
vad gäller hur man går till väga när man bygger.

Ökad byggnation, ökade krav på konstnärligt och estetiskt tilltalande
byggnader samt den ökade specialisering som följde i fotspåren på industri-
aliseringen, ledde dock till att arkitekterna i slutet av 1800-talet och början
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av 1900-talet fick alltfler uppgifter i själva byggnadsprocessen. Förutom
ansvar för design och ritningar fungerade de ofta som byggherrarnas om-
bud i arbetet. De kontrollerade och fanns till hands om problem behövde
lösas. I spåren av industrialiseringen ökade även ingenjörernas medverkan
i byggnationerna.

I efterkrigstidens stora gigantiska byggnadsprojekt marginaliserades ar-
kitekterna. Då tillgången på arkitekterna inte kunde fylla det stora behovet
som skapades – särskilt i samband med 60-talets s.k. miljonprogram – över-
tog ingenjörer och ekonomer alltmer ansvar för arbetsuppgifter som arki-
tekter tidigare haft. Ansvaret för t.ex. projeksamordning har successivt allt-
mer hamnat på ingenjörer och ekonomer – medan arkitekterna allt mer re-
ducerades till konsulter (Grange, 2002; IVA 1998; Östnäs, 1984).

I spåren av marginaliseringen av arkitekterna var flera olika intressent-
grupper och idéströmningar aktiva i diskussioner om arkitektur och arki-
tektyrket under 1970- och 1980-talen2. I spåren av det massproducerade
byggandet och 1960- och 1970-talens experimenterande med brukarmed-
verkan3, alternativa byggprocesser och ekologiskt byggande, spreds ”ett all-
mänt” missnöje med byggnationer och arkitektur. Idéströmningar såsom
nyliberalismen förespråkade bl.a. företagens självständighet gentemot stat
och kommuner. Relationen mellan byggföretag och stat och kommuner hade
under en period byggt på ett nära samarbete, t.ex. i frågan om att uppnå de
samhälleliga social mål som byggandet understött, exempelvis i fråga om
godtagbart boende för alla. I ljuset av dessa diskussioner, där t.ex. den poli-
tiska och ekonomiska makten var framträdande, ifrågasattes hela arkitekt-
kårens legitimitet. Hot om nedläggning av arkitektskolorna framfördes i
debatten i flera västerländska länder, så även i Sverige (Werne, 1998).

Nedläggningshoten skall även ses i relation till tillgången på arkitekter.
Alltsedan början av 1970-talet har arbetsmarknaden för arkitekter präglats
av kraftiga svängningar – med både brister och överskott. I spåren av det
överskott på arkitekter som rådde på arbetsmarknaden 1980 drogs andelen
utbildningsplatser ner. I början av 1990-talet var det återigen överskott på
arkitekter med ca 20 % arbetslöshet bland arkitekter när det var som värst
(Högskoleverket 1999:8).

I motsats till t.ex. läkare har inte arkitekter lyckats erhålla statens stöd
för legitimering och professionalisering. I stället för kollektiv samling har
arkitekterna etablerat individuella strategier där enskilda arkitekter etable-
rat sig som ”stjärnarkitekter.” Inom branschen och inom forskningsområ-

2 För en fördjupad framställning om diskussioner, argument, idéströmningar och
aktörer, se Werne, Finn (1998): Arkitekturens ismer. 2:a upplagan, s. 151-158.

3 Innebär att de som skall använda byggnationerna, t.ex. affärsidkare eller de som
skall bo i husen, medverkar i projekterings- och byggnadsprocesserna.
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det har dock de senaste åren starka krafter börjat verka för kollektiv mani-
festering av kunskaper och kunskapsutveckling (Arkus, 2000).

Inom byggområdet präglades 1990-talet av restaurering och ombyggna-
tioner, inte av nybyggnationer. Utrymmet för arkitekter att arbeta med så-
väl uppläggning av arbetsprocessen som samordning och projektering fram
till entreprenadupphandling minskade ytterligare. Under 1990-talet snäva-
des sålunda arkitektrollen in ännu mer, med minskat inflytande i byggna-
tionsprocessen, samtidigt som avstånd mellan byggherre och arkitekt ökade.
Andra yrkesgrupper såsom t.ex. ingenjörer och ekonomer fortsatte att över-
ta arbetsuppgifter som tidigare till stor del legat på arkitekter (Werne, 1998).

I och med ökade krav på byggnationer vad gäller t.ex. lagar, normer och
standardiseringar, miljökrav, samt att byggandet genomförs under andra
ekonomiska förhållanden i en allt mer internationaliserad omvärld med fler
aktörer och upphandlingsprocesser – ökar behovet av kvalificerad samord-
ning. Det råder dock delade meningar om arkitekter svarar upp mot dessa
ökande krav. Exempelvis menar man att arkitekter behöver mer kunskap
inom områden som projektledning, processkunnande och ekonomi samt
förbättrad förmåga till helhetssyn (Högskoleverket 1999:8).

För att möta dessa krav genomgår nu de svenska arkitekturutbildningar-
na omfattande moderniseringar i överensstämmelse med bl.a. riktlinjerna i
regeringens arkitekturpolitiska handlingsprogram, med EU:s arkitektdirek-
tiv, samt i linje med den internationella utvecklingen på arkitektutbildnings-
området. Moderniseringen innebär en ökad betoning av ämnet arkitektur.
Internationaliseringen har även tagit fart då en stor del av studenterna gör
delar av sin utbildning vid utländska arkitektskolor. Vid exempelvis KTH
läser cirka hälften av studenterna omkring ett år utomlands. (Studiehand-
bok 2001-2002, Arkitekturskolan KTH.)

I Sverige anordnar tre lärosäten utbildningar i arkitektur. Det är Kungli-
ga Tekniska Högskolan (KTH, 115 platser), Chalmers Tekniska Högskola
(75 platser) och Lunds universitet (60 platser). Andra lärosäten genomför
utbildningar inom angränsande områden. Vid exempelvis Statens Lant-
bruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Ultuna utbildas landskapsarkitekter,
vid Blekinge Tekniska högskola genomförs utbildningar i Fysisk plane-
ring, vid Konstfack och Högskolan för Design och konsthantverk (HDK)
vid Göteborgs universitet genomförs utbildningar i inredningsarkitektur.
Dessutom finns Konstfacks ettåriga påbyggnadsutbildning samt ett antal
privata utbildningar inom näraliggande områden, exemplevis RMI Berghs
och Beckmans School of Design.
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Arkitektutbildning – Studier i arkitektur framför skolning
till att utöva arkitektyrket

Några av de frågor som föreliggande översikt behandlar, kan belysas uti-
från hur man har resonerat vid utvärderingar av arkitektutbildningarna. En
övergripande utredning och utvärdering – som berörde arkitektutbildninga-
rna vid Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
och Lunds universitet – redovisades av Högskoleverket 1999. I utvärde-
ringen fokuserades särskilt utbildningens kvalitet, dess relevans i förhål-
lande till utvecklingen i arbetslivet, utbildningstidens längd och studietid.
.

Förlängning av utbildningen

De förslag till förändringar som redovisas i rapporten berör bl.a. utbild-
ningens längd (Högskoleverket 1999:8). Den svenska arkitektutbildningen
var 1999 i ett internationellt perspektiv en av de kortaste. Förslaget var att
förlänga utbildningen med en termin till att omfatta fem år. Orsakerna till
förlängningen anges dels som att råda bot på ”stoffträngsel”, dels behov av
att föra in nya ämnen och öka kunskaperna i bl.a. ekonomi, teknik, material
och projektledning. Vidare anges behovet av mer tid till reflektion och
mognad och för att öka utbildningens status i internationell jämförelse.

En fråga som har att göra med kopplingen ”teori” och ”praktik” och
utvecklandet av färdigheter är just tiden för reflektion och mognad i yrkes-
rollen (Högskoleverket 1999:8). En 4,5-årig utbildning ansågs för kort för
reflektion och utveckling av de konstnärliga och färdighetsrelaterade kun-
skaperna som utbildningen syftar till att utveckla. Ett tecken på detta, me-
nar utredarna, är att många arkitektstuderande gör kortare eller längre studi-
avbrott. Reflektion och yrkesmässig mognad tar tid. Tid får man genom att
förlänga utbildningen. Alltså argumenterar man för en förlängning av arki-
tektutbildningen, något som dock ännu inte skett eftersom det idag (april-
2003) krävs 180 poäng, dvs. 4,5 år för att erhålla arkitektexamen. Försöks-
verksamhet med förlängd utbildning pågår dock vid KTH4.

4 Vid KTH genomförs sedan läsåren 2001/2002 en försöksverksamhet med för-
längd arkitektutbildning som omfattar 200 poäng. Ett sjätte år, som kan avslutas
med licentiatexamen, är dessutom under utredning. (Utvecklingsplan KTH:s
Arkitekturskolan, 2002)
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Nej till yrkesförberedande praktik …

I samband med utbildningens längd behandlas frågan om praktik i arkitekt-
utbildningarna (Högskoleverket, 1999:8). Utvärderingen visar att samtliga
tre arkitektutbildningar i sina utbildningsplaner hade 17 veckors praktik
inlagda. De studerande ansvarade själva för att finna praktikplatser. Prakti-
ken genomfördes på fritiden, dvs. under ferier eller studieuppehåll, och ge-
nomfördes utan handledning. Syftet med praktiken var att ge en allmän
yrkeslivsintroduktion och på det viset en verklighetsanknytning av utbild-
ningen. I utredningen konstateras att praktiken är värdefull, men att den
egentligen inte är något utbildningsmoment.

En vanlig form av arbetslivsanknytning inom högskolevärlden utgörs av
den praktik som sker under handledning, ger rätt till studiemedel samt är
poänggivande. Detta gäller exempelvis för lärarstuderande eller socionom-
studerande – men inte för arkitekter. En annan form av yrkeslivsanknytning
är den inskolning som sker i det kommande yrket i anslutning till en hög-
skoleutbildning. Ett exempel utgör läkarnas AT-tjänstgöring.

 … eftersom yrkets färdigheter bäst lärs i yrkesutövandet

Intressant i ovanstående resonemang är att man menar att den senare for-
men av praktik inte är något för arkitekter eftersom

Inskolningen i yrket sker naturligt och gradvis under den eller de för-
sta anställningarna efter utbildningen. Det torde vara ytterst sällsynt
att en alldeles nyutexaminerad arkitekt ensam får ansvara för något
större projekt. […] Bedömargruppen har i sin utvärderingsrapport
ställt sig kritisk till den nuvanrande praktiken och förordat att den
skall utgå som obligatoriskt moment. Skälen är att utbildningens rela-
tion till professionen baa är förberedande och motiverande. Den sys-
tematiska praktik som behövs för professionen kan göras efter utbild-
ningen, enligt gruppen. (Högskoleverket 1999:8, s. 31)

Dessa tankar återfinns i de reviderade skrivningarna i exemensordningen.
Där står bl.a. att:

För att få arkitektexamen skall studenten ha:
– kunskaper om och färdigheter i att med helhetssyn planera, utfor-
ma, förvalta och förnya bebyggelsemiljöer och byggnader med hän-
syn dels till alla människors och samhällets behov, dels till krav på
hållbara och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god ge-
staltning,
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– förutsättningar för att, efter några års yrkesverksamhet som arki-
tekt, (min fetläggning) göra en självständig, skapande arbetsinsats inom
arkitekturens eller samhällsbyggandets område. (Högskoleförordning-
en, Bilaga 2, Examensordning)

Detta kan förstås som att utredarna (och Högskoleverket) menar att utbild-
ningen skall hållas teoretisk ”utan större krav på studenternas egen yrkes-
livsanknytning” och att de reella kopplingarna till yrkets färdigheter bäst
lärs i yrkesutövandet. Utredarnas ståndpunkt skall ses i ljuset av den inter-
nationella utvecklingen av arkitektutbildningarna – med en tydlig fokuse-
ring på studier i arkitektur snarare än skolning till att utöva arkitektyrket.
(s. 26). De nordiska arkitektutbildningarna menar man däremot i hög grad
har karaktären av yrkesförberedelse. Något som bör tonas ner, enligt utre-
darna (Högskoleverket 1999:8).

Alternativa tolkningar eller överväganden som kan ha legat till grund för
skrivningen i utvärderingen och i högskoleförordningen är att man inte kan
kräva praktik i en utbildning om inte utbildningsanordnaren står för att or-
ganisera denna. Informellt har man ju ”krävt” praktik, och många arkitekt-
studenter gör studieuppehåll5 för att göra praktik, även om det inte krävs
enligt examensordningen. Att många arkitektstuderande ändå gör upphåll
för praktik eller andra aktiviteter kanske skall ses som en kombination av
tid till reflektion och institutionellt betingade förväntningar att man skall
göra så. Det är legitimt att göra det och det ifrågasätts inte. Kanske är det så
att det snarare uppmuntras. Frågan om obligatorisk praktik är dock inte helt
borta från diskussionerna inom lärarkollegierna vid arkitektskolorna (KTH
2002-12-09).

Frågan om utbildningens yrkesrelevans skall även ses i ljuset av lärarnas
relation till yrket. I utvärderingen menar man att andelen lärare inom ut-
bildningen som har egen erfarenhet av arkitektarbete bör öka. På det viset
kan kopplingen till yrkeskunnade och färdigheter i yrket upprätthållas. Så-
lunda skall ”praktiker” in till studenterna i utbildningen, men studenterna
skall inte ut till ”praktikerna”.

Samtidigt betonas att utbildningens uppgifter är att ge grundläggande
kunskaper och färdigheter som förberedelse för yrkesutövning, och att det-
ta bäst lärs i en systematiserad praktiksituation (Högskoleverket 1999:8).
Skall i detta sammanhang talet om praktiksituationen förstås som att det
handlar om ett konkret utövande av yrket?

Vad är det då utredarna ser som viktig kunskap och viktiga färdigheter

5 Av de som påbörjade arkitektutbildningen 1989/90 hade ca 30% avlagt examen 7 år
senare, jämfört med 40-70% för civilingenjörsutbildningarna. Mediantiden för arki-
tektstudenter innan de tar ut examen är 15 terminer  (Högskoleverket 1999: 8).
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för arkitekter? Vad utgör arkitektyrkets kärna? Arkitekturämnets kärna menar
man utgörs av konceptuellt tänkande, idéutveckling och betoning av arki-
tektur som konstnärligt uttryck. I utvärderingen menar man även att forsk-
ningen inom arkitekturområdet bör inriktas mot denna kärna (Högskole-
verket 1999:8).

Teori och praktik – ism-bygge istället för teoribygge

Avgränsning av arkitekturforskning

Forskning och diskussioner som berör arkitektyrket och arkitekters arbete
är inte helt lätt att avgränsa. Även i andra översikter över arkitektforskning
har detta dilemma uppmärksammats (Linn, Ahlin & Enhörning, 1998). De
menar att arkitektforskningen kan diskuteras i termer av ett vagt, oprecist
och delvis överlappande gränsland mellan byggforskning, arkitekturforsk-
ning, forskning med betydelse för arkitektur och stadsbyggnad och forsk-
ning som kan främja konstnärlig gestaltning inom arkitektur och stadsbygg-
nad. Arkitekturforskningens mångdisciplinära karaktär framträder som ett
gränsland mellan teknik, material- och formlära, design, estetik, sociologi,
filosofi och psykologi.6

Även om flera olika discipliner bidrar med sina perspektiv och kunska-
per framhålls inom arkitektkåren arkitekturen som ett kunskapsområde på
sina egna villkor7. Exempelvis Linn, Ahlin och Enhörning (1998) menar
att:

Det är viktigt att förstå att arkitekturen måste uppfattas på sina egna
villkor. Den kan varken ses som en trivialiserad bildkonst, en esteti-
serad ingenjörskonst eller en påklädd sociologi. Andra discipliner kan
ge vinklar att betrakta den ifrån men aldrig fånga helheten. Detta är
ett grundläggande villkor. (Linn, Ahlin, Enhörning, 1998, s.13)

De menar också att:

Arkitektur är innerst en kunskap om att ordna världen kring männis-
kor, främst med hjälp av byggnader och bebyggelse, varvid själva

6 I anställningsannons i SULFs tidning Universitetsläraren nr 20, 2002 välkom-
nas sökande med akademisk grundexamen från olika discipliner såsom arkitek-
tur, kulturgeografi och sociologi att söka tjänster som doktorander i arkitektur.
Inriktningar anges vara dels mot upplevelsen av rummet, dels mot massmedia
och rumsliga föreställningar.

7 Vilket i och för sig inte är konstigt eftersom det utgör en del i ”kampen” att
konstruera och legitimera ett kunskapsområde genom att definiera och avgränsa
det gentemot andra näraliggande kunskapsområden – samt att visa dess unicitet.
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skapandet har en central roll. Det är en operativ (=teknisk) kunskap,
men med ett stort behov av kringkunskap (bildning) hos utövaren på
grund av sitt betydelsefulla verkningsområde. (Linn, Ahlin, Enhör-
ning, 1998, s. 12)

En fråga som man kan ställa är hur man kan, eller skall, förstå arkitektur
och arkitekters arbete. Är det frågan om en konstform eller ett tillfredsstäl-
lande av praktiska behov i form av byggnader som är tilltalande, användba-
ra och ekonomiskt- och tekniskt rationella – eller kombinationer därav8?

I forskningen kring arkitektyrket och det arkitektoniska fältet, framträ-
der två poler av ställningstaganden över hur man kan förstå vad arkitektur-
ens syften är och vad arkitekters arbete syftar till. Dessa poler kan närmast
förstås som en konstnärliga respektive en praktisk pol (Grange, 2002). De
som förespråkar att arkitektyrket skall förstås som ett konstnärligt yrke,
arbetar främst med att få erkännande inom de egna leden. Inom denna grupp
finns en tendens att se ner på de mera praktiskt orienterade byggnadsverken
och de praktiskt orienterade arkitekterna. Inom den mera praktisk polen är
å andra sidan kundanpassningen mer central, liksom ekonomisk-, teknisk
och funktionell effektivitet (Grange, 2002).

Skillnaden mellan vanliga byggnationer och arkitekturverk menar Wer-
ne (1998) är att de – förutom att appellera till praktiska, ekonomiska, soci-
ala eller andra skäl som kan tänkas ligga till grund för byggnation – skall
leda till estetiska upplevelser samtidigt som de genom formspråk, ikoner
och andra symboler skall kommunicera olika former av mening och bety-
delser. Begreppet arkitektur används även för att särskilja form och gestalt-
ning från t.ex. teknisk konstruktion.

Werne lyfter således fram arkitekturens koppling mellan upplevelse och
praktisk användbarhet. Men han lyfter även fram grunden till teoribildning-
en inom det arkitektoniska fältet. Nämligen frågan om vad arkitektur är,
hur den skall förstås, hur man skall kommunicera och legitimera detta för
såväl lekmän som kollegor inom den egna disciplinen och hur ”teorin” för-
håller sig till den fysiskt synbara och verkliga skapelsen.

Jag kommer inte här gå vidare för att analysera och problematisera huru-
vida arkitektyrket eller arkitekturen i sig är en konstform eller resultat av
mera praktiska överväganden.

Förutom att man kan ha olika preferenser vad gäller kunskapsteoretiska
utgångspunkter, så kan olika aktörer, forskare och debattörer göra olika val

8 I en enkätstudie som genomfördes 1976 och i vilket 400 svenska arkitekter med-
verkade – så ansåg en majoritet att arkitektyrket var ett konstnärligt yrke, men
endast ett fåtal ansåg att de i sitt yrke utövade en konstnärlig verksamhet (Wer-
ne, 1998, s. 115).
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i frågan om hur man väljer att framställa ett yrke, en profession eller ett
kunskapsområde (jfr Högskoleverket 1999:8).

Legitimiteten – teoriutvecklingens drivkrafter

Frågan om arkitektens arbete och om arkitektur har utmynnat i diskussio-
ner om vad arkitektur är, vad den fyller för funktion, vad den gör med män-
niskor och hur det kan förstås. I den meningen har frågan bidragit till dis-
kussioner och teoribildningar gällande arkitekturen.

Werne menar att den stora skillnaden mellan en konstnärs verk och en
arkitekts verk är att konstnärens verk legitimeras då det efterfrågas och säljs
på en marknad. Arkitekten däremot måste redan på idéstadiet legitimera
sitt verk och sin skapelse för att någon annan skall bekosta möjligheten att
förverkliga skapelsen9. Det är nämligen sällan arkitekter bekostar utveck-
landet och byggnationen av de egna skapelserna. Istället är det ofta någon
beställare som bekostar och genomför bygget.

Arkitekten har dessutom att förhålla sig till vad som är acceptabelt i sam-
hället, såväl i fråga om regler och normer som i fråga om vad som enligt
konventioner är gångbart och möjligt att genomföra – och vad som inte är
det. Till skillnad mot konstnären, vars verk kan säljas på en internationell
marknad, är arkitekter i mångt och mycket hänvisat till mer regionala reg-
ler, normer och konventioner. Det är t.ex. svårt att sälja ett färdigbyggt hus
eller en byggnation på en internationell marknad, även om idéerna om bygg-
nationen kan göras tillgängliga för spridning (Werne, 1998).

En central del i Wernes resonemang är att idéer, skisserna och den me-
ning och betydelse som tilldelas och legitimerar arkitektens skapande, mås-
te ha högre dignitet än själva skapelsen. De måste gå utöver skapelsen och
finna förankring i vidare referensramar och sammanhang.10 Ingenjörer där-
emot legitimerar sina skapelser främst utifrån användningsområden, håll-
barhet och funktion, medan arkitekter – enligt Werne – även måste kunna
argumentera gentemot någon eller några övergripande idéer, planer eller
referensramar. Werne menar att:

9 Intressant att notera är att i arkitekters skisser som befinner sig på idéstadiet, så
finns ofta människor inritade, medan det i beskrivningar, ritningar och foton av
redan färdiga skapelser av arkitekter är mera sällsynt att människor är med. För
att legitimera idén måste brukarna, dvs. människor vara med, men när det gäller
att framhålla arkitekturen – i termer av en färdig skapelse – utgör människor
närmast ett raster som hindrar fokus mot själva arkitekturen (Forshamn, 2002).

10 Se även Nilsson (2002) s. 18.
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Först när arkitekten av någon anledning föreslår något som bryter mot
konsensus, mot vedertagen praxis, mot det accepterade och mot den
övergripande planen, måste det arkitektoniska projektet på nytt expli-
cit legitimeras och den nya referensramen artikuleras i ”teori”, ”ve-
tenskap” eller ”filosofi”. (Werne, 1998, s. 24)

För arkitekten är det då frågan om att beskriva innebörder och betydelser av
det arkitektoniska verket. Att skapa mening och betydelse kring det, hur det
skall förstås så att det uppfattas som legitimt. De ord, begrepp och samman-
hang som då används – och de som inte används i sammanhanget – kan
sägas utgöra ”teorin”, ”vetenskapen” eller ”filosofin” till vilket skapelsen
knyts (Werne, 1998).

I dessa fall fungerar teorin som ett sätt att få det synliga, konkreta och
”verkliga” i skapelsen att uppfattas på ett visst sätt. Teorin syftar till att
skapa en inramning till praktiken – dvs. skapelsen – i vilket arkitektens
skapelse skall ses och förstås. Teorin blir på det viset en inramning för
lekmannen eller andra arkitekter av hur skapelsen skall förstås och legiti-
meras. Utan teoretisk inramning och utan mening och betydelse blir skapel-
sen betydelselös (Werne, 1998).

Ism-bygge istället för teoribygge

Frågan om vad som utgör eller är ”teori” kan i sig problematiseras. Nilsson
(2002) menar att arkitekturens teorier ofta har en speciell karaktär genom
att de många gånger ha en starkt knytning till en praktik i ett visst filoso-
fiskt, politiskt, ideologiskt eller retoriskt sammanhang. Karaktären hos teo-
rierna blir då mer ideologiska och retoriska än vetenskapliga.

Werne (1998) går så långt så han menar det inom arkitekturen är miss-
visande att använda begreppet ”teori” för det hopplock av argument och
tankefragment från flera olika konstnärliga, vetenskapliga och filosofiska
diskurser som ofta är fallet inom arkitekturen. Han förordar att man istället
skall tala om ismer istället för teorier. Skillnaden försöker han förklara ge-
nom att säga att:
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Till skillnad från t.ex. en teori, som ställs upp, bedöms, brukas och
förkastas efter explicita kriterier, skulle man kunna karaktärisera is-
men som en heuristisk modell eller ett heuristiskt antagande för hand-
lande… (Werne, 1998, s. 123)

Syftet med ett heuristiskt11 antagande är att hitta framkomliga vägar, kon-
cept eller idéer för praktiskt handlande. På det viset undviks godtycke sam-
tidigt som legitimitet skapas för det praktiska och estetiska handlandet ge-
nom att detta mer eller mindre ges en betydelsebärande och meningsska-
pande inramning. Att knyta arkitekters skapelser till ”teoretiska inramningar”
såsom funktionalism, postmodernism eller dekonstrutivism är sålunda mera
korrekt än att betrakta dem som teoribildningar i strikt vetenskapliga termer.

Teori och praktik i konflikt?

En vanligt förekommande diskussion inom flertalet ”vetenskaper”, utbild-
ningar eller yrkesgrupper är frågan om relationen mellan ”teori” och ”prak-
tik”. Wernes (1998) diskussion kan närmast förstås som att ”teorin” – eller
ismen – är ett sätt att sätta arkitektens skapelse i ett sammanhang som ger
förklaring, mening, betydelse och legitimitet för utformningen. Att förklara
varför något ser ut som det gör, varför det skall betraktas som legitimt och
möjligt att förstå.

Motvilja har dock funnits – och finns – mot ett alltför vidlyftigt ”teoreti-
serande” kring arkitektur. Kritiker har menat att man ”pratar sönder” eller
”förstör” den estetiska upplevelsen genom att ”teoretisera”, analysera och
kritiskt granska. De estetiska upplevelsen skall vara omedelbar, direkt och
oförmedlad utan att ”intellektualiseras” (Werne, 1998).

Motviljan – eller snarare vad som kan karaktäriseras som en motvilja att
acceptera ett ”alltför vidlyftigt teoretiserande” – kan även ha sin förklaring
i en postmodern diskurs. Med en mångfald av teoretiska idéströmningar är
det svårare att vara överens om vad som är giltigt och gångbart. Teoretiska
förankringar och dess förklaringsgrunder blir komplexa, svårgripbara och
svåra att skapa konsensus kring. I sin avhandling Konstruerandet av verk-
ligheter. Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur skriver Fredrik Nilsson att:

11 Heuristisk kommer av grekiskans ”heuri´skein” och betyder upptäcka. Ett heu-
ristiskt antagande är ett antagande, en princip eller en modell som används utan
att dess korrekthet bevisats, för att föra arbetet eller tänkandet framåt eller för att
upptäcka något nytt.
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Om arkitekturen skall fortsätta att vara ett verkningsfullt redskap. Ett
sätt att ordna och påverka världen och dess utveckling, måste den
självklart sättas i ett större sammanhang. Att det inte längre går att finna
gemensamma berättelser eller breda kulturella förankringar i samma
utsträckning som tidigare kan ha bidragit till de senare årens allt stör-
re fokusering på arkitekturens konkreta praktik och mentalitet.12

(Nilsson, 2002, s. 18)

En fråga är om spänning mellan ”teori” och ”praktik”, snarare är ett dilem-
ma kopplat till fysiska personers val av vad de utifrån sina perspektiv beto-
nar och framhåller i en diskussion – än ett intellektuellt ställningstagande.
Manifesteras ”konflikten” av olika personer som betonar olika delar av en
oupplöslig helhet? Har man olika ingångsperspektiv på vad man sätter i
förgrunden och vad man sätter i bakgrunden beroende på om man har sin
”hemvist” såsom ”teoretiker” eller ”praktiker”? Betonar man bara olika si-
dor av samma mynt? Björn Linn skriver i sin bok Arkitektur som kunskap
att:

Inte minst i diskussioner kring professorstillsättningar vid arkitektur-
skolorna har under senare tid ofta en påstådd motsättning mellan ”te-
ori” och ”praktik”, eller mer precist mellan respektive aspekters före-
trädare, ventilerats. Som jag ser det är denna motsättning inte mer än
ett symptom på att parterna på ömse håll arbetar med reducerande
kunskapsmodeller – antingen teori eller dess tillämpning. Men båda
delarna måste hållas i sikte. (Linn, 1998, s. 16)

Ett spänningsfyllt förhållande framträder sålunda mellan ”praktiken” – för-
stådd som den fysiska skapelsen – och den ”teori” inom vilket skapelsen
ges mening och förstås.

12 I citatet från Nilssons avhandling vore det intressant att få veta vilket tidsper-
spektiv som ligger bakom formuleringen såsom ”de senare årens allt större fo-
kusering på arkitekturens konkreta praktik och mentalitet”. I t.ex. Högskolever-
kets utredning och utvärdering (Högskoleverket 1999:8) får man intrycket av att
den praktiska sidan – i termer inskolning till arkitektyrket – betonats ”för myck-
et” och att det är dags att tydligare fokusera arkitekturen, som jag tolkar har ett
mera teoretiskt innehåll. Om Nilssons med ”de senaste åren” avser tiden efter
utvärderingens tillkomst så står det i kontrast till den utveckling Högskoleverket
förordat – och arkitektskolorna inlett. Om formuleringen däremot avser tidsperi-
oden före 1999, så överensstämmer Nilssons och Högskoleverkets slutsatser.



25

Teori och praktik i förening !

Linn (1998) menar att vetenskapen måste tillhandahålla verktyg för att hål-
la bägge dessa sidor i sikte. Ett vetenskapliggörande, såsom Linn ser det,
innebär inte att de praktiska momenten nedvärderas, vilket ofta framförs i
diskussioner inom många olika yrkesområden (Linn, 1998). Vetenskapen
kan bidra till att ge svar på under vilka villkor arkitekturen framställs, hur
den skapas, fungerar och förstås.

I frågan om vetenskapens bidrag till utvecklingen av det arkitektoniska
fältet så menar Nilsson (2002) att om man överför teorier, metoder, idéer
och begrepp mellan olika discipliner så kan det leda till utvecklandet av
”halv-begrepp”, dvs. att de ursprungliga betydelserna och möjligheterna
till tillämpning och meningsskapande urvattnas, eroderas och förändras.
Lundeqvist (1999) menar att man inom det arkitektoniska området gjort
misstaget att från etablerade discipliner ta över intellektuella verktyg och
metoder, utan att förhålla dessa till de specifika förutsättningarna inom ar-
kitekturforskningen. Det specifika skall förstås som att forskningen måste
vara nära förknippad med behoven inom arkitektprofessionen, dvs. prag-
matiskt och praktiskt orienterat.

Vetenskapen skall i detta tillhandahålla ”teorier”, metoder och begrepp
som verktyg för mänskligt tänkande och handlande. ”Teorier” och begrepp
gör att vi ser och uppfattar något som något. ”Teorierna” och begreppen
måste dessutom användas och fungera i förhållande till vad de appliceras
på. Inte användas för sin egen skull. De ”teorier”, begrepp och metoder som
används bidrar på detta viset till att konstituera en disciplin. Nilsson (2002)
menar att när en forskare använder ”teorier” och begrepp för att göra en
viss del av omvärlden begriplig, så använder denne dessa verktyg på sam-
ma sätt som när hantverkare använder sina verktyg. Någonting mejslas fram
– annat lämnas därhän.

Nilsson menar vidare att man under vissa tider har sett ”praktik” som en
applicering av ”teori”, och under andra tider som en inspirationskälla för
utvecklande av ”teori”. I sina resonemang refererar Nilsson bl.a. till Gilles
Deleuze, och skriver att:

Praktiken är för Deleuze en uppsättning reläer från en teoretisk punkt
till en annan, och teori är ett relä från en praktik till en annan. […]
Teori och praktik är beroende av varandra för förmedling mellan oli-
ka positioner – för att ta sig vidare teoretiskt och förmå handla – utan
att för den skull stå i ett enkelt representativt förhållande till varandra.

 (Nilsson, 2002, s. 173)
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Utgångspunkten i resonemanget är att relationen mellan ”teori” och ”prak-
tik” inte kan förstås som någon form av över- eller underordning, utan att
de mer är varandras förutsättningar. Även Linn (1998) betonar att både ”te-
ori” och ”praktik” är varandras förutsättningar och måste hållas i sikte (se
citat föregående sida). ”Teorin” kan inte ses som en abstraktion fristående
från ”praktiken”, och ”praktiken” kan inte ses utan ”teoretisk koppling”.
Nilsson skriver:

Dagens konventionella syn på teori är just som en abstraktion: en upp-
sättning idéer och begrepp oberoende av någon specifik materiell dis-
tans. Praktiken ses i sin tur som teorins objekt eller syfte […] med
detta synsätt tenderar teorin att omsluta och skydda praktiken, medan
praktiken blir en ursäkt för teorin att inte engagera sig i verkligheten.

         (Nilsson, 2002, s.  206-207)

Eftersom såväl ”teorier” som ”handlingar/praktiker” konstrueras av män-
niskor blir ”teorin” i sig en form av ”praktik” med handlingar och förfa-
ringssätt som byggs med hjälp av särskilt språk och kända sätt att gå till
väga. En slutsats för Nilsson (2002) blir att – om man skall betrakta ”teo-
rin” som en konstruktion utifrån (och uppifrån) – så måste arkitekter mer
medvetet arbeta i det:

[…] fält av operationer” inom vilket teori själv produceras. Praktik är
just inget statiskt utan konstitueras av sina rörelser och banor, där det
dessutom är omöjligt att egentligen skilja teori och praktik åt. >> Det
finns ingen teori, det finns ingen praktik. Det finns bara praktiker,
vilka består av handling och verksamhet. (Nilsson, 2001, s. 209).

Försök till nytänkande – hermeneutiska och materiella praktiker

I sina resonemang refererar Nilsson till Allen (2000) som, för att försöka
komma bort från uppdelningen i ”teori” och ”praktik”, istället använder
begreppen hermeneutiska och materiella praktiker.

Hermeneutiska praktiker är tolkande och förståelseinriktade, dvs. någon
form av reflektion, systematisering och meningsskapande. Materiella prak-
tiker å sin sida är aktiviteter som transformerar ”verkligheten” då de produ-
cerar nya objekt och organisationer. De materiella praktikerna är ”nu- och
framtidsinriktade” genom att de analyserar nuet och skapar möjligheter för
omformningar och förändringar i och mot framtiden (Nilsson, 2002).

De hermenutiska praktikerna å sin sida är riktade mot det förgångna,
dvs. att tolka och skapa mening kring det som varit. Att försöka skapa me-
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ning kring nuet innebär dock att när meningen skapas så är ”nuet” redan
passerat och det ”nu” man skapar mening kring är redan definierat som ”det
förgångna” (Nilsson, 2002).

Det primära mediet för de hermeneutiska praktikerna utgörs av skrivan-
det. Syftet med att skriva är att klargöra det egna tänkandet, inte i första
hand att förklara eller rättfärdiga ett verk eller en metod. Skrivandet är uti-
från det sättet att se det en del av arkitekturpraktiken, och arkitekten måste
behärska det. Nilsson citerar Allen (2000) som skriver att:

Istället för att etablera fasta kategorier, förefaller det viktigt idag att
erkänna samspelet mellan tanke och verklighet, föreställning och rea-
lisering, teori och praktik. (Nilsson, 2002, s. 211)

Att utgå ifrån begreppen hermeneutiska och materiella praktiker innebär
sålunda ett försök att betrakta ”båda praktikerna” som just praktiker, men
med lite olika karaktär. Den ena mera tolkande och den andra mera materi-
ell till sin karaktär. Frågan är om detta är begripligt för en lekman – van att
tänka i ”teori” och ”praktik”?
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Teori som utbildning och praktik som
tillämpning – om teori, praktik och ingenjörer

I detta kapitel skall jag belysa översiktens syfte i relation till ingenjörsyrket
och ingenjörsutbildningen. Kapitlet inleds med hur ingenjörsutbildningar
och ingenjörsyrket förändrats över tid. Därefter förs ett resonemang om
varför frågor som berör ”teorins och praktikens” beskaffenhet, väsen och
förhållande inte är särdeles frekvent förekommande i fråga om ingenjörer
eller ingenjörsutbildningarna. Resonemanget problematiserar även det sätt
på vilket man närmar sig frågor kring ”teori” och ”praktik”, vilka frågor
man ställer och att man mera implicit närmar sig frågeställningarna, exem-
pelvis genom att studera yrkeskunnande. Efter det ger jag exempel på, så-
väl en studie som en forskningsmiljö som via studier av yrkeskunnande
närmar sig frågor kring ”teori” och ”praktik” och dess beskaffenhet, väsen
och relation.

Ingenjörsyrket och ingenjörsutbildning – framväxt,
förändring och breddning

Användningen av begreppet ingenjör fanns redan i Italien år 1196. Ordet
encignerius (för ingignerius) användes i betydelsen av krigsbyggmästare. I
Europa organiserades de första egentliga13 ingenjörsutbildningarna i anslut-
ning till gruvbrytning och metallhantering. Året var i 1702 och platsen Frei-
berg Tyskland. 1765 blev det en Bergakademie. Liknande utbildningar växte
fram på andra platser i Europa, drivkraften i denna framväxt var dels gruv-
industi och metallhantering, dels militärt behov av ingenjörer som kunde
konstruera material och göra avancerade beräkningar för t.ex. artilleriet,
fortifikation14 och väg- och vattenbyggnad (Hult, 1998).

13 De ingenjörsutbildningar som funnits tidigare hade byggt på att man antogs
som lärling eller betalade för att få tillgång till undervisning. I Peter Englunds
bok Ofredsår (1993, s. 526 ff) finns beskrivningar av Erik Jönssons utbildning i
befästningskonst. Han gick i lära hos den förnäme ingenjörer Georg Andreas
Böckler, som omkring 1650 skrivit verken Architectura Militaris och Architec-
tura Civilis.

14 Med fortifikation avses konstruktion, byggnation och underhåll av militära byggna-
der, fort, värn och fördröjningsinstallationer.
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I Sverige etablerades de första skolorna som kan betecknas som ingen-
jörsskolor under 1820- 1830-talen. De var i huvudsak tre typer, nämligen;
militära skolor, bergsskolor och ”slöjdskolor”. De militära, såsom Högre Ar-
tilleriläroverket i Marieberg (1818), hade fokus på de militära behoven så-
som t.ex. väg- och vattenbyggnad, artilleri och fortifikation. Även en del
”civila ingenjörer” läste där. Bergsskolorna inrättades för att tillgodose gruv-
och metallindustrins behov av kvalificerad arbetskraft. I en del städer ska-
pade man s.k. ”slöjdskolor” vars undervisning inriktades mot t.ex. kemisk
industri och maskinteknik. Tillkomsten av dessa skedde i huvudsak på ini-
tiativ av näringslivet (Hult, 1998).

Den snabba utvecklingen under andra hälften och mot slutet av 1800-
talet rörande t.ex. kanaler, järnvägar, telegrafi, gasindusti och inom områ-
den som väg- och vatten skapade behov av ingenjörer med bredare kunska-
per än vad de olika specialskolorna kunde erbjuda. Utbildningar breddades,
koncentrerades och gavs mer teoretisk inriktning än de tidigare skolorna. I
samband med denna akademisering så bytte Teknologiska Institutet i Stock-
holm 1876 namn till Kungsliga tekniska högskolan.

Samhällsförändringarna ledde även till utvecklandet av ett antal statliga
verk t.ex. Statens Telegrafstyrelse och Statens Järnvägsstyrelse. Många in-
genjörer erhöll ledande positioner inom dessa verk. Poster som traditionellt
erhållits av personer med ”riktig” akademisk examina, såsom t.ex. jurister.
En kamp för ingenjörernas ”professionalisering” i fråga om ledande poster
inleddes.

På väg mot en alltmer ökande teoretisering

Alltsedan 1920-talet har trenden inom ingenjörsutbildningarna varit att gå
mot mer teoretisk kunskap och mot ökad specialisering. Den ökande speci-
aliseringen skall ses dels mot bakgrund av en inledande breddning (jämfört
med de yrkesinriktade specialskolorna) i fråga om grundläggande kunska-
per i matematik, teknik och naturvetenskap, dels mot behovet av de många
olika områden i vilket ingenjörers kompetens efterfrågades. Industrins öka-
de behov av specialutbildade ingenjörer har bl.a. lett till att näringslivet
stödjer vissa särskilda utbildningsinriktningar, forskningsområden eller pro-
fessurer.

I fråga om att driva utbildningarna till ett mera teoretiskt innehåll har
sedan seklets början högskolornas lärarkår, yrkesgruppen själv samt indu-
strin varit drivande. Anledningarna är blandande alltifrån yrkets behov och
akademisering till statushöjning. En stark betoning på teoretiska kunskaper
har exempelvis gjort det lättare för högskolor och fristående forskningsin-
stitut att värva duktiga ingenjörer till forskningstjänster. Kritik mot denna
utveckling har även funnits, bl.a. från studenthåll (Kaijser, 1998).



30

Tidigare fanns från ingenjörsutbildningarnas sida dessutom krav på prak-
tik inom industrin. Eftersom praktiken inte var poängivande, förväntades
studenterna göra den vid sidan av ordinarie studier. Högskoleverkets kritik
av denna poänglösa konstruktion har dock gjort att i princip alla landets
ingenjörsutbildningar nu slopat detta krav (Ny teknik 2003).

Den ökande teoretiseringen i utbildningar och i fråga om arbetsuppgifter
har lett till att ”ingenjörsbefattningar” på olika nivåer vuxit fram. Det är
idag främst frågan om tre nivåer; där tekniker svarar för drift och underhåll
av produktions- och energisystem med känd teknik; där  (högskole)ingenjörer
svarar för tillämpning och utveckling av känd teknik, kunskap, produktion,
konstruktion och utveckling; och där  civilingenjörer svarar för utveckling
och tillämpning av ny teknik och kunskap. Det ökande behovet av ingenjö-
rer som funnits sedan 1980-talets starka industriella expansion har främst
gällt ingenjörer på ”mellannivå” – dvs. högskoleingenjörer. Behovet av tra-
ditionella civilingenjörer har varit relativt konstant över tid (Högskolever-
ket, 2002:27).

Sedan 1980-talet har inslagen av vad som kan kallas icke-traditionella
ingenjörsämnen ökat i ingenjörsutbildningarna. Förändringar i samhället
med en ökad insikt i att ingenjörers arbetsuppgifter och arbetsområden måste
ses i samhälleliga perspektiv utifrån exempelvis frågor kring miljö, energi,
globalisering, marknadsanpassning och arbetsledning. Som en följd av det-
ta har behovet ökat av ”humanistiska” inslag i ingenjörsutbildningarna. Fram-
växt av utbildningar med flerdisciplinära inslag – såsom t.ex. miljö-kom-
munikation och ekonomiprogram respektive civilingenjörsprogram i infor-
mationsteknologi – är ett resultat av denna ökade medvetenhet. Behovet av
att ständigt motivera de humanistiska inslagens existens i utbildningarna
har avtagit. Idag förefaller inslag ur det s.k. MTS-området (människa, tek-
nik, samhälle) ingå som mer eller mindre naturliga delar i de flesta ingen-
jörsutbildningar (Ingemarsson & Björck, 1999).

Förändrade förutsättningar för ingenjörsarbete

Vad gäller förutsättningarna för ingenjörer att genomföra sina arbetsupp-
gifter så har dessa förändrats genom historien. Från att ingenjörer arbetat
relativt individuellt, som drivande uppfinnare eller konstruktör – eller som
en bland flera ingenjörer involverade i samma projekt – har en successiv
förskjutning skett mot att ingenjörer alltmer arbetar i team och i projekt-
form. Möjligheten som tidigare fanns med att en enskild person, eller några
få, kunde ha såväl översikt över hela konstruerandet som uppbära den kun-
skap som krävdes, finns sällan idag. Teknikutvecklingen har blivit så snabb
samtidigt som komplexiteten i de projekt som genomförs har gjort det mer
eller mindre nödvändigt att flera ingenjörer samarbetar.



31

Arbetsförhållandena har även förändrats i den meningen att tekniska pro-
dukter fått allt kortare kommersiell livslängd. Framförallt inom elektronik-
och telekomindustrin samt inom näraliggande tjänsteproducerande sekto-
rer. Exempelvis har dagens mobiltelefoner betydligt kortare kommersiell
livslängd, omkring 18 månader, än vad telefoner tillverkade på 1950-talet
hade. Kraven på korta utvecklingstider är större idag, samtidigt som tekni-
ken är mera komplex och gränsöverskridande. Ingenjörernas arbetsuppgifte-
rna har dessutom alltmer förskjutits från konstruktion och produktion till
ett ökat fokus på marknadsföring, försäljning, kundanpassning och support
(Ottosson, 1998).

Som en följd av detta behöver dagens ingenjörer en bred bas av såväl
tekniska- och naturvetenskapliga ämnen, som av mera humanistiska äm-
nen. För ingenjörer blir kunskaper i t.ex. design, projektarbete, marknads-
föring och hur kundbeteenden kan påverkas allt mer viktig. Detta ställer
även krav på kunskaper i projektledning, gruppsykologi och kulturkänne-
dom.

Hur man konkret skall lösa dessa” behov” inom ramen för en ingenjörs-
utbildning råder det dock delade meningar om. Att inslagen av ”icke-tradi-
tionella” ämnen behövs råder det relativ enighet om, men frågan är vad, i
vilken omfattning, på bekostnad av vad och i vilken form (Björck, 1998).
En stor del av en ingenjörs specialisering i fråga om kunskaper sker på
arbetsplatsen. Utifrån det kan man ställa sig frågan hur mycket ”utbild-
ning” ett företag är berett att ställa upp med, innan ingenjören ger mer än
den får. Inom industrin förväntar man sig inte att t.ex. en ingenjör skall vara
ekonomiskt lönsam det första halvåret (Thorén, 1998).

Ingenjörsyrkets status: från aktad hjälte till vardagsarbetare

Samhällsförändringarna har även påverkat ingenjörsyrkets status. Under
1800-talet och i början av 1900-talet framstod ingenjörer som hjältar som
drev utvecklingen framåt. I början av 1940-talet var ingenjörer därför en
ansedd yrkesgrupp i Sverige som omfattade ca 100 000 personer med va-
rierande utbildning. Femtio år senare finns det drygt tre gånger fler ingen-
jörer (Hult, 1998).15 Under 1960- och 70-talen började ingenjörers arbete
och anseende att ifrågasättas. Bland annat beroende på att man blivit mer
medveten om teknikutvecklingens baksidor såsom t.ex. miljöförstöring,
krigsindustri och sociala orättvisor. I de politiska strömningar som rådde
fick ingenjörer även klä skott såsom ”kapitalets lakejer” (Israelsson, 1998).

15 Vid 1930-talets början fanns det ca 7000 civilingenjörer, medan det 50 år sena-
re fanns drygt 50 000 civilingenjörer (Ellegård, 1998).
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Även tveksamheter kring huruvida tekniken var i människans tjänst, el-
ler om det snarare förhåll sig så att människan trätt in i teknikens tjänst
såsom konsument, gjorde att teknikutvecklingen ifrågasattes. Detta ifråga-
sättande och en ökning av antalet ingenjörer gjorde att statusen falnade lite.
Under 1990-talet har dock statusen hos vissa grupper av ingenjörer, exem-
pelvis verksamma inom t.ex. data-, telefoni och kommunikation, ökat – för
att i bakvattnet av 2000-talets konjunkturnedgång åter falna. I fråga om
nyblivna högskoleingenjörers egen syn på ingenjörsyrkets status så fanns
det såväl 1996 som 1999 en dragning åt att man uppfattade att yrket hade en
någorlunda hög status (Hagström & Johansson, 1999; 2001).

Teorin och praktikens väsen – frågor som behandlas
sparsamt

Vad gäller frågor kring ”teori” och ”praktik” och relationen däremellan så
förefaller dessa inte vara särdeles frekvent belysta vad gäller ingenjörer
eller ingenjörsutbildningarna. I fråga om ingenjörsyrket har jag inte funnit
någon avhandling som explicit behandlat frågan om ”teori” och ”praktik”16,
eller i alla fall inte med några längre utläggningar och ställningstaganden
kring det. I den mån resonemang förs kring ”teori” och ”praktik”, så bygger
de istället på svävande formuleringar om ”teoretiska studier” och ”praktis-
ka tillämpningar”. I fråga om yrkesrelevans, innehåll i utbildning och för-
delning av ämnen så har resonemangen förts hur fördelningen skall vara
mellan naturvetenskapliga respektive tekniska ämnen, där de naturveten-
skapliga ämnena har betraktats som ”teoretisk bakgrundskunskap” och de
tekniska ämnena mera som tillämpningar som har mera tydlig relevans i
studenters eller ingenjörers yrkesvardag.

Att i samband med resonemang kring ”teori” och ”praktik” se ”prakti-
ken” som något som har koppling till ”praktiskt görande och tillämpande”
– och då helst med relevans för yrkesutövandet – förefaller vara det domi-
nerande sättet att resonera. De praktiska tillämpningarna kan då exempel-
vis utgöras av övningar, laborationer, projektarbeten eller studiebesök på
företag. I exempelvis Arbetslivsinstitutets longitudinella studie av ingenjö-
rer och ingenjörsyrket ses frågan om ”teori” och ”praktik” som en fråga om
”utbildningen och dess relevans för arbete och yrke” (Hagström & Johans-
son, 1999, s. 41). I sina undersökningar konstaterar man bl.a. att kvinnor,

16 Vilket självfallet inte innebär att det inte finns sådana texter. Ett dilemma vid
sökningar har varit att sökordens begränsningar. Avhandlingar som enligt nyck-
elord inte har angivit något fokus på ”teori” eller”praktik” har visat sig ha vissa
utläggningar omkring detta, och ofta har det varit tvärtom. Nyckelord har angi-
vits vilket inhållet inte svarat upp emot.
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jämfört med männen, i högre grad instämde i påståendet att ”de praktiska
och teoretiska momenten i utbildningen kompletterade/befruktade varan-
dra” (Hagström & Johansson, 1999, s. 42).

Även i Högskoleverkets utvärdering – där yrkesverksamma ingenjörer
som ser tillbaka på utbildningen – behandlas frågan om ”teori” och ”prak-
tik”. Dels som ”teoretiska och praktiska inslag” i utbildningen, dels som
relationer till arbetsmarknaden. I utvärderingen framställs den tydligaste
bristen vara utbildningens relation till arbetsmarknaden. Även om ingenjö-
rer känner sig eftertraktade på arbetsmarknaden, har kommunikationen med
densamma varit dålig under utbildningstiden, och enbart hälften anger att
deras arbete överensstämmer med utbildningens inriktning. En orsak kan
dock vara att ingenjörer får arbeten inom andra områden än vad de utbildats
för (Högskoleverket, 2002:27).

Det förefaller med andra ord som om frågor kring ”teori” och ”praktik”
har formulerats utifrån andra orsaker och på annat sätt i texter kring ingen-
jörsyrket och ingenjörsutbildningarna, än vad fallet är i fråga om t.ex. arki-
tekterna. En orsak kan vara att ingenjörsutbildningarna haft en nära kopp-
ling till näringslivet och industrin – som gärna diskuterat kopplingen mel-
lan ”teori” och ”praktik” utifrån yrkesrelevans, men inte utifrån filosofiska
positioner. En annan orsak kan vara att man inte har en tradition i fråga om
ingenjörer och ingenjörsutbildning att föra resonemang som kan sägas vara
av mera filosofisk karaktär, vilket explicita resonemang kring ”teori” och
”praktik” och dess beskaffenhet, väsen och relationer kan vara. Någon tra-
dition att föra resonemang kring vad ”teori” och ”praktik” är, hur ”teori”
och ”praktik” kan förstås, eller vilka relationerna är, förefaller inte finnas.

Man kan dock ställa sig frågan om det är så att frågorna berörs, men att
man närmar sig dem på annat sätt än vad t.ex. arkitekter gör? Har man
andra sätt att närma sig frågorna och skriva om dem? Är det så att man inte
direkt berör relationer eller gör längre utläggningar och ställningstaganden
kring frågorna – men indirekt berör frågan om ”teorins och praktikens”
väsen, beskaffenhet och relationer?

Vid genomgångar av avhandlingar, forskningsrapporter och andra texter
kring ingenjörsyrket och ingenjörsutbildningarna så framträder en bild med
mera implicita resonemang om hur ”man teoretiserar utifrån praktiken”.
Man närmar sig frågor kring ”teori” och ”praktik”, dess beskaffenhet, väsen
och relationer utifrån andra bevekelsegrunder, exempelvis utifrån yrkeskun-
nande. Närmast skall vi gå vidare i detta genom beskrivning av en forsknings-
miljö med dess metodiska och teoretiska utgångspunkter, samt ge exempel
på en avhandling sprungen ur denna forskningsmiljö och som implicit be-
rör frågan om ”teori” och ”praktik” på ett mera djuplodande sätt.
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Studier av yrkeskunnande – en metod att närma sig
teori och praktik

Som nämnts ovan förefaller det som om man i sammanhang med ingenjö-
rer närmar sig frågor kring ”teori” och ”praktik” på annat sätt, än genom
explicita resonemang över deras beskaffenhet, väsen och inbördes förhål-
lande. Ett sätt att indirekt närma sig frågorna kring ”teori” och ”praktik” är
att studera yrkeskunnande. Ett exempel på forskning som gör detta och som
berör ingenjörer är Maria Hammaréns avhandling Ledtråd i förvandling.
Om att skapa en reflekterande praxis (Hammarén, 1999). Hennes avhand-
ling får även stå som exempel för det vetenskapliga förhållningssätt som
vuxit fram inom ramen för avdelningen för yrkeskunnande och teknologi
vid KTH, och de aktiviteter som bedrivs under benämningen Dialogsemi-
nariet. Innan jag går in på Hammaréns avhandling skall den miljö i vilket
den tillkommit beskrivas närmare.

Dialogseminariet, dialogseminariemetoden och tyst kunskap

Ursprunget till Dialogseminariet är det arbete och den forskningsmiljö som
vuxit fram inom avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi vid KTH,
med professor Bo Göranzon som drivande kraft. Arbetet inleddes 1985 då
matematikern och arbetslivsforskaren Bo Göranzon, författaren och dra-
maturgen Magnus Florin och författaren och fysikern Per Sällström valde
att försöka undersöka och fördjupa innebörden i begreppet dialog. Under
åren har Dialogseminariet utvecklats till vad som närmast kan liknas som
ett ”laboratorium” i sökande att beskriva och fånga yrkeskunnandets kom-
plexitet (Ratkic´, 2002).

I utforskandet av yrkeskunnande har begreppet ”tyst kunskap” varit cen-
tralt – och olika sätt att synliggöra och verbalisera det. I det arbetet har man
försökt förena konst och vetenskap och använda sig av inspiration från flera
olika håll för att finna uttryck för yrkeskunnande och ”tyst kunskap”. Den
konstnärliga inspirationen har bl.a. kommit genom ett nära samarbete med
Dramaten och dess skådespelare. Genom gestaltningar, dramer och gemen-
samma samtal har man försökt komma bortom vardagligt tänkande och sätt
att uttrycka sig.

Själva dialogseminariemetoden innebär noggrann läsning, reflektion, text-
produktion, inspiration och begreppsbildning kring några fenomen man vill
belysa och utveckla vidare – eller rent av upptäcka. Metodens grundläggan-
de idé är att genom att läsa skönlitteratur, vetenskapsteoretiska texter eller
dramatisera, skapa begrepp för att artikulera yrkeskunnande och därmed
synliggöra det. Ett viktigt inslag är att få kontakt med den känslomässiga
sidan hos sig själv och i de fenomen som studeras. Detta uttrycker en viss
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syn på relationen mellan ”teori” och ”praktik” – i termer av praktiskt yrkes-
kunnande och det begreppsliggörande och synliggörande man gör av det-
samma. Dialogseminariemetoden kan liknas vid ett koncentrerat begrepps-
bildningsförlopp.

Ett viktigt inslag i metoden är det man benämner att läsa med ”pennan i
handen”. Peter Tillberg beskriver detta som att:

En del läsare närmar sig en text semantiskt. De ser språket som ett
system där entydig och korrekt återgivning av ett sakförhållande är
möjligt. Andra närmar sig språket på ett annat sätt. Intresset fokuse-
ras mot texten som något som blir till mellan författaren och läsaren;
mellan den miljö där texten skrevs och en miljö där den blir läst. Ofta
handlar det om att läsa både på raderna och mellan dem. Man ser det
som uttryckligen står för ögonen, men söker också efter innebörder
och betydelser som vid ett första möte kan te sig osynliga. Här inleder
man som läsare gärna en inre dialog med författaren och texten. Det
gäller att ge sig hän; att med inlevelse och fantasi ta författaren, tex-
ten och sig själv på allvar. (Tillberg, 2002, s.18 )

Att läsa med pennan i handen syftar till att locka fram och strukturera re-
flektionen vid läsningen. Läsningen i sig skall mynna ut i texter kring feno-
menet där inspiration till såväl reflektion som textskapande kan erhållas
från andra håll, t.ex. vetenskapsteori, dikt, drama eller skönlitteratur. Tex-
terna skall spridas till seminariets deltagare och läsas högt. Det är ytterliga-
re ett sätt att inspirera till reflektion, individuellt och kollektivt. Sammanta-
get är syftet att inspirera till reflektion och bildandet av begrepp eller nya
sätt att tänka kring fenomen som man i vardagen tar för givna eller har svårt
att benämna. Att man gör detta tillsammans innebär att såväl den individu-
ella som kollektiva innebörden i begrepp och fenomen utvecklas. Att man
kollektivt skapar en gemensam förståelse för de fenomen och de begrepp
man skapar är en förutsättning för synliggörande och ”överförande” av yr-
keskunnande (Ratkic´, 2002).

Dialogseminariemetodens kunskapsteoretiska grund –
ledtråd till synen på teori och praktik

Den syn på kunskap som är grundläggande bakom denna arbetsmetod ma-
nifesterar en viss syn på ”teori” och ”praktik”. Enligt Hammarén (1999)
återfinns den huvudsakliga kunskapsteoretiska grunden hos Wittgenstein
och den norske filosofen Kjell S. Johannessen. En central del i Wittgen-
steins arbeten är hans distinktion mellan ord och betydelse. Han använder
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begreppet språkspel för att visa hur ord inte har en bestämd betydelse, utan
att betydelsen måste ses i relation till de meningskontexter de inbegrips i.
Det sätt på vilket ett ord ger mening i ett sammanhang och i en kontext, kan
vara annorlunda mot den mening det ges i ett annat sammanhang och i en
annan kontext. Oenighet om en betydelse, dvs. vilken mening som skapas,
kan vara olika och bero på smärre skillnader i uppfattning. Oenigheten är
dock  större om skillnaderna i meningsskapande beror på skilda praxis.
Hammarén skriver att:

Då råder ett djupt kommunikationsproblem som kännetecknas av att
den grundläggande meningen har etablerats på olika sätt: ord betyder
olika saker och våra ögon fångar inte samma värld. Att skolas in i en
praxis är därför grunden för all kommunikation. Inskolningen är nöd-
vändigt kopplad till användning av regler som inte i första hand kan
artikuleras verbalspråkligt, utan ligger inbyggda i handlingen. (Ham-
marén, 1999, s. 26)

För att vi skall förstå ett ords eller en handlings betydelse, som inte framträ-
der i en språklig artikulation, måste vi sålunda få tillträde till de olika sam-
manhangen. Det vill säga få tillgång till de olika handlingsarenorna i vilka
de handlingar som spänner upp praxis ingår. Detta ger tillgång till menings-
innebörder som går utöver de verbala. Att delta i praxis ger sålunda tillgång
till exempel och handlingar som bidrar till att skapa mening. Vi lär genom
att använda exemplen i en praxis för att avgränsa och förtydliga olika inne-
börder och meningssammanhang.

Dialogseminariemetoden går ut på att synliggöra de exempel, begrepp
och praxis som man uppbär eller är en del av, samt att skapa nya alternativa
begrepp, syn- eller tankesätt för gamla eller för sådana fenomen som man
inte verbaliserat tidigare. Själva dialogseminariemetoden kan ses som ett
verktyg för att göra kopplingen mellan ”praktik” och ”teori”, dvs. mellan
praxis och de sätt att benämna, tala om eller skapa mening kring som vi gör.
Metoden bidrar till synliggörande och begreppsliggörande – men också för-
ändring – av aspektseendet, dvs. att man ser någonting som något (Ham-
marén, 1999).

Relation teori och praktik

Ratkic´ (2002) menar att den teoretiska kunskapen länge ansetts som över-
lägsen den praktiska kunskapen i vår västerländska kultur, som om den
praktiska kunskapen enbart skulle utgöra en tillämpning av den teoretiska
kunskapen. Kunskapssynen bakom dialogseminariemetoden, vilket han egent-
ligen ser mer som en idé än som en metod, utgår dock från den praktiska
kunskapens väsen. Han menar att:
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[…] den praktiska kunskapen, som inte nödvändigtvis behöver ut-
tryckas i ord, är rationell, och än mer, att den står på egna ben. Med
andra ord, för att vara användbar behöver praktiken inte rättfärdigas
av teorin. (Ratkic´, 2002, s. 7)

I dialogseminariemetodens kunskapsteoretiska grund framträder ”praxis”
som en förutsättning för ”teori”. ”Teorin” kommer ur de exempel praxis
frambringar. Själva talet om eller begreppsliggörandet av ”praxis”, kan för-
stås som ”teori”. Ord och begrepp är ”teori”, liksom meningsskapande.
Begreppsliggörandet av en praxis kan i sig ske med hjälp av en annan prax-
is som skönlitteratur, vetenskapsteori, konst eller drama, skapa eller över-
föra mening för begreppsliggörande.

Studier om yrkeskunnande – ledtråd till teori och praktik

I Hammaréns avhandling utvecklas dialogseminariemetoden utifrån ovan
beskrivna kunskapsteoretiska grund. Avhandlingen handlar om ett utveck-
lingsarbete på Combitech Software, ett snabbväxande företag vars konsul-
ter sysslar med systemutvecklingen inom fyra produktområden: fordon,
data/tele/TV, rymd/flyg/försvar och medicinsk teknik17. Mer än 90% av de
anställda utgörs av ingenjörer.

Företagets konsulter är verksamma inom områden där kunskapsutveck-
lingen går fort, vilket bl.a. gör att det blir svårt att dela med sig av sina
erfarenheter och kunskaper då frontlinjen snabbt flyttas. Företagets behov
av att konkurrera, såväl i fråga om kvalitet i genomförda uppdrag som om
att rekrytera och behålla personal, gjorde att man ville synliggöra yrkes-
kunnandet hos sina konsulter. För att uppnå detta sökte man metoder för att
effektivare stödja utvecklingen av erfarenhetsgrundad kunskap. För att göra
detta behövde man upparbeta ett gemensamt språk. Genom detta ville man
främja såväl ”kunskapsöverföring” som erbjuda en stimulerande arbetsmil-
jö för att behålla sin kvalificerade och efterfrågade personal i företaget.

Hammaréns avhandling är fokuserad dels kring beskrivningar av pro-
jektet, dels kring metoden för synliggörandet och verbaliserandet av yrkes-
kunnandet samt dess teoretiska utgångspunkter. Det handlar om att synlig-
göra och verbaliser det som vanligtvis benämns som ”tyst kunskap”, och
metoden utgörs av dialogseminariemetoden. Metoden med dialogsemin-
arier och de teoretiska utgångspunkter som dessa vilar på, utgör ett bra ex-
empel på hur frågan om ”teori” och ”praktik” behandlas i sökandet efter
yrkeskunnande. ”Teori” och ”praktik” behandlas i Hammarens avhandling
17 I början av 2002 förvärvade SAAB AB hela Combitech Systems AB, som se-

dan dess ingår som ett bolag inom SAAB-koncernen.
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implicit utifrån dialogseminariemetodens kunskapsteoretiska grund. Hand-
lingar och exempel utgör underlag för begreppsliggörande och analys av
yrkeskunnande. ”Teoretisering” över fenomen som har med yrkeskunnan-
de att göra, sker genom att begrepp och metaforer analyseras, eller förs in
från andra sammanhang, dvs. andra sammanhang av ”praxis”.

Detta är dock inte helt oproblematiskt. I processen med att skapa nya
begrepp eller benämningar finns en risk att de blir alltför knutet till en spe-
cifik grupp, vilket kan skapa problem vid spridning till andra utanför denna
grupp. Hammarén skriver bl.a. om benämningen trattkantarelleffekten, som
användes för att beskriva en aspekt av systemutvecklarnas yrkeskunnande i
fråga om felsökning (Hammarén, 1999, s.98). Benämningen är hämtad från
en praxis med svampplockning, där man kan leta svamp och inte hitta nå-
gon, ända tills man ser den första kantarellen och helt plötsligt ser kantarel-
ler där man inte tidigare såg några. Erfarenheten vid viss felsökning är (tyd-
ligen) likadan. Är man bekant med svampplockning kan denna metafor hjäl-
pa till att benämna ett fenomen vid felsökning, men är man inte det så måste
metaforen i sig förklaras och förstås och ges ”rätt” innebörd.

Hammaréns avhandling är ett exempel på den forskning, de metoder och
perspektiv som vuxit fram inom ramen för Dialogseminariet och den forsk-
ningsmiljö vid Avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid KTH.
Flertalet studier är på gång i samma anda, bl.a. av ingenjörer vid Combi-
tech. De grundläggande kunskapsteoretiska utgångspunkterna, med dess
implicita förhållande till frågor kring ”teori” och ”praktik”, tillämpas så-
lunda i en vidare krets av ingenjörer. Hammarén avslutar sin avhandling
med några funderingar över kunskap, information och teori.

Fick teorin ett primat på 1980-talet? Jag är mycket osäker på om de
kvalitativa förändringarna är så stora. Istället skulle jag vilja lyfta fram
en accelererad utveckling av en sedan länge verksam trend – en utar-
mad kunskapssyn som likställer kunskap med information. Den berör
inte teorin utan vårt förhållande till teori. Den berör inte reglerna utan
vårt förhållande till regler. Den berör inte vårt språk utan vårt förhål-
lande till språk. För förhållandet till teori, regler och språk har jag i
denna studie använt mig av den filosofiska facktermen regelföljande.
Det är i regelföljandet kunskapen finns och i brottet mot regelföljan-
det förändring sker. Det eventuella primat som 1980-talet utfärdade var
informationens primat. Kunskap, inte information, är en bristvara.

(Hammarén, 1999, s. 191)
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Professionalisering och omvårdnad –
om teori, praktik och sjuksköterskor

I detta kapitel skall jag belysa syftet i relation till sjuksköterskeyrket och
sjuksköterskeutbildningen. Kapitlet inleds med en översikt över hur sjuk-
sköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrket har förändrats över tid. Däref-
ter försöker jag, utifrån ett perspektiv av utbildningens yrkesrelevans, fånga
några aspekter kring ”teori” och ”praktik” och förhållande utbildning, yr-
kesverksamhet och yrkesrelevans. Efter det följer en kunskapsteoretisk dis-
kussion om hur man i fråga om sjuksköterskeyrket kan betrakta ”teori” och
”praktik” och relationen där emellan är. I kapitlet benämns sjuksköterskor-
nas praktik – dvs. utbildningsmoment som genomförs på t.ex. sjukhus och
vårdhem – på samma sätt som sjuksköterskor gör, nämligen som den kli-
niska utbildningen.

Sjuksköterskeyrket och sjuksköterskeutbildning –
akademisering, omsorg och ökande krav

I Sverige startade sjuksköterskeutbildningen 1867 (Holmdahl, 1994). Tidi-
gare hade s.k. ”sjukwakterskor” utan utbildning vårdat patienter före och
efter läkarnas behandlingar. Utbildningen var mycket praktiskt inriktad, ofta
med långa arbetspass i sjuksalarna. Antalet sjuksköterskeskolor växte snabbt
i antal och 1916 fanns det 57 sjuksköterskeskolor i Sverige. Utbildningsti-
den varierade dock från några månader till tre år. 1919 lyckades Svensk
sjuksköterskeförening få regeringen att besluta om att utbildningstiden skul-
le omfatta minst två år, och året därefter ställdes sjuksköterskeutbildninga-
rna under statlig kontroll. 1931 var sjuksköterskeutbildningarna treåriga och
antalet skolor hade minskat till 23. Även det starkt utpräglade lärlingssyste-
met var under uppluckring och mera teoretiska inslag började få större ut-
rymme i utbildningen. 1958 bestämde man att tillträdet till sjuksköterske-
yrket skulle regleras med hjälp av legitimation (Linder, 1999).

Sjukvårdens kraftiga expansion under perioden 1950-talet till 1980-talet
gav upphov till en allt mer ökad specialisering, med en successiv framväxt
av yrkesgrupper såsom undersköterskor och vårdbiträden18. Mellan åren

18 Vårdbiträden hade funnits under lång tid, men antalet ökade under denna tids-
period.
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1970 och 1990 fördubblades antalet sysselsatta inom sjukvårdssektorn
(Strömberg, 1997). Medicinsk och teknisk utveckling ledde till att det ställ-
des allt större krav på sjuksköterskorna. Tonvikten i sjuksköterskeutbild-
ningarna låg på den tiden mot naturvetenskapliga kunskaper såsom anato-
mi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi samt på tekniskt handhavande
av apparatur (Linder, 1999).

1977 års högskolereform ledde till att sjuksköterskeutbildningen från och
med 1982 inordnades i högskolesystemet. Utbildningen, som då omfattade
80 poäng, innehöll ungefär lika stora delar teoretiska inslag som praktisk
undervisning. 1993 förändrades dock sjuksköterskeutbildningen till att bli
en treårig högskoleutbildning. Denna förändring i utbildningen syftade till
att ge en generell kompetens som sjuksköterska. Önskade man någon sär-
skild specialisering så var det tänkt att dessa specialiseringar skulle utgöra
påbyggnadsutbildningar. En orsak till att utbildningen blev treårig hade att
göra med att i den tvååriga utbildningen hade yrkesspecifika delar priorite-
rats, medan färdigheter såsom kritisk tänkande, problemlösning, reflexion19

samt självstudier fått stått tillbaka trots anspråk på högskolemässighet. Den
treåriga utbildningen var tänkt att leda till ett mera vetenskapligt förhåll-
ningssätt, vilket ledde till en ökad teoretisering och ett ökat avstånd till
yrkespraxis (Linder, 1999). Om man ser detta sammantaget så betyder det
att det praktiska yrkesutövandet historiskt sett fått träda tillbaka. Allgulin
Sjölin skriver att:

Fokus har förändrats mot ett tydligare omvårdnads- och forsknings-
perspektiv. De medicinska kunskaperna och det praktiska hantverket
har fått träda tillbaka. Utbildningen idag har kanske slagsida åt den
vetenskapliga dimensionen, där teori och forskningsfrågor upptar stora
delar. Vårdarbete som konst och praktikerutövande har tonats ned och
synen på vård som en tyst kunskapsdimension som lärs i ett mästar–
lärlingsförhållande (Rolf, 1991) har inte något större utrymme. (All-
gulin Sjölin, 2000 s. 35)

Dessa förändringar av utbildningen har kommit i samma tid som den natur-
vetenskapliga dominansen i sjuksköterskeutbildningarna successivt har fått
ge vika för ökande humanistiska inslag, såsom frågor kring omvårdnad,
etik, och bemötanden. I såväl sjuksköterskeutbildning som i yrkesutövande

19 Ekebergh (2001) – som vi snart kommer att stifta bekantskap med längre fram
– skriver reflexion istället för reflektion. Hon har granskat 12 ordböcker som
samtliga stavar ordet reflexion, varvid hon använder detta sätt att skriva. För att
ligga så nära Ekeberghs begreppsanvändning som möjligt, används även hennes
stavning i detta kapitel. Innebörden är dock detsamma – oavsett stavning.
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så har det senaste decenniets fokus allt mer lagts på frågor som har med
omvårdnad och bemötande av patienter att göra (Bergh, 2002). Förutom en
allmän trend i samhället att uppmärksamma sådana frågeställningar, har
lärare i sjuksköterskeutbildningen som utvecklat sin vetenskapliga kompe-
tens ofta inriktat sig mot dessa frågor i sin forskning. Sjuksköterskors eller
vårdlärares forskning förefaller i hög grad vara inriktad på frågor som har
med yrkesroll, yrkeskunnande, omvårdnad och relationer att göra.

Även om sjuksköterskeutbildningarna skulle bli mer akademiskt inrik-
tade – först i och med inlemmandet i högskolevärlden i början av 1980-
talet, och sedan med förlängningen av utbildningen i början av 1990-talet –
fanns det brister i utfallet vad gäller att uppnå akademisk nivå. I den utvär-
dering av sjuksköterskeutbildningarna som Högskoleverket genomförde un-
der 1995 och 1996 så menade man att 40 % av sjuksköterskeutbildningar-
na inte låg på en högskolemässig nivå (Högskoleverket 1996:7). Kritiken
handlade främst om utbildningarnas innehåll och organisation för att främ-
ja sjuksköterskornas vetenskapliga förhållningssätt; om lärarnas egen ve-
tenskapliga kompetens och forskningsaktivitet; om anknytningen mellan
forskning och grundutbildning samt brister i fråga om samverkan mellan
teoretiska och praktiska (kliniska) utbildningsmoment. Dessa påtalade bris-
ter gjorde att sjuksköterskeutbildningarnas strävan att uppnå vad som be-
tecknas som vetenskaplig nivå ytterligare intensifierades. I den uppföljan-
de utvärderingen som gjordes 1998 och 1999 kvarstod kritiken i vissa fall,
samtidigt som man konstaterade att ordentliga uppryckningar skett (Hög-
skoleverket 2000:5).

Denna ökande vetenskaplighet har dock inte genomförts helt oproble-
matiskt i sjuksköterskeutbildningarna. Ur studentperspektiv har ”glappet”
mellan utbildning och de yrkeskunskaper man förväntas ha som sjukskö-
terskestudent eller som nybliven sjuksköterska ökat. Utbildningens fokus
på omvårdnadsteorier, som ibland är av en normativ karaktär, dvs. hur det
bör vara, har ur studenternas perspektiv förefallit vara svårt eller till och
med omöjligt att tillämpa i yrkesvardagen. Ofta beroende på pressade ar-
betssituationer, stora arbetsbördor, stress och tidsbrist. Även många av de
rent praktiska arbetsuppgifterna har behandlats styvmoderligt i utbildning-
en, vilket lett till att nyblivna sjuksköterskor uppfattats ha brister i det prak-
tiska yrkesutövandet (Linder, 1999).

Utbildningens ökade vetenskaplighet och teoretisering har därför lett till
att vissa sjukhus inrättat s.k. Trainee-program, eller ger de nyutbildade sjuk-
sköterskorna handledare under den första tiden i yrket för att klara av de
praktiska arbetsuppgifterna. Socialstyrelsen har t.o.m. i en utredning före-
slagit att sjuksköterskor skall inleda sin yrkesverksamhet med s.k. AT-tjänst-
göring i likhet med läkarna (Socialstyrelsen 2002).
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Arbetsvillkor i förändring

Under 1990-talet har sjuksköterskornas arbetsvillkor dessutom förändrats
genom olika omorganisationer, personalminskningar, minskad ekonomi,
brist på sjuksköterskor, krav på effektiviseringar, förkortade vårdtider och
omflyttning av personal. Arbetsvillkorens förändringar är märkbar genom
ökad arbetsbelastning med fler arbetsuppgifter, ökad tidspress, mer stress,
högre tempo och kortare vårdtider (Lundgren, 2002; Holmqvist, 2000).
Arbetsuppgifterna har även blivit mer vittomfattande och i vissa fall för-
enklade, eftersom yrkesgrupper såsom vårdbiträden och undersköterskor
minskat alltmer i antal.

Även de medicinska och tekniska framsteg som gjorts har medfört att
sjuksköterskornas arbetsvillkor förändrats. Den medicinska utvecklingen
har gjort att flera tidigare mycket allvarliga sjukdomar numera kan behand-
las, vilket medför att det ställs större krav på sjuksköterskorna att kunna
behandla även dessa svåra tillstånd. Den tekniska apparaturen i sin tur blir
alltmer komplicerad att handha, men sjuksköterskor förväntas ändå kunna
hantera dessa utan att göra misstag – även under stark tidspress.

Snabba förändringar i arbetsorganisationer har lämnat sjuksköterskor i
ett kaos, som de har att reda ut genom att exempelvis finna nya sätt att
skapa rutiner och organisera arbetet (Lundgren 2002). Detta tar tid. I dessa
omorganisationer finns även en betydande potential av lärande och att se
sin yrkesprofession på ett annat sätt. Många omorganisationer sker dessut-
om av ekonomiska skäl, sällan av medicinsk eller avomsorg med patienter-
na. Effektiviseringar har inneburit ökad arbetsbelastning och ökat ansvar
för sjuksköterskor – vilket är ett dubbeleggat svärd. Ökat ansvar kan öka de
egna möjligheterna att utveckla arbetet, men kan också leda till ökad stress
om det ökade ansvaret inte följs av ökade befogenheter och förutsättningar
att genomföra arbetet. Sjukskrivningarna bland personalen inom vården är
stora och sjuksköterskor lämnar yrket för andra arbeten eller för att arbeta
som sjuksköterska i privata bemanningsföretag (Lundgren 2002).

De senaste åren har bemanningsföretag trätt in på arenan och erbjuder
sjukvården läkare och sjuksköterskor till uthyrning. Systemet med inhyrd
personal och sk. stafettläkare och stafettsjuksköterskor har öppnat möjlig-
heter för sjuksköterskor att få högre löner och mera flexibla arbetsvillkor. I
media och i personliga berättelser hörs ibland även om bättre trivsel, större
uppskattning, större möjligheter att påverka sina egna arbetsvillkor och att
någon lyssnar och vidtar åtgärder om man som sjuksköterska säger ifrån
(Heyman, 1999). Å andra sidan innebär systemet med inhyrd personal att
den kvarvarande personalens arbetsvillkor såväl kan underlättas som göras
mer komplicerad. Det är inte säkert att inhyrd personal kan arbeta långsik-
tigt i samma anda som befintlig personal, exempelvis i fråga om att upprät-
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ta långsiktiga vårdplaner för patienterna. Uppföljning av patienter kan bli
ryckig eller bristfällig, vilket gör att befintlig personal får ta på sig dessa
mera långsiktiga arbetsuppgifter, samt ”städa upp” efter tillfälliga medar-
betare (Vårdfacket, 1999). Det kan även ta tid innan tillfällig arbetskraft
inlemmas i ordinarie arbetsgemenskap med avseende på utveckling av öm-
sesidig förståelse av arbetsuppgifter, dvs. att man vet vad som skall göras
utan att det uttrycks explicit.

Yrkesrelevant utbildning och yrkeskunnande

Några av de frågor som föreliggande översikt behandlar, kan belysas ut-
ifrån vad man har fokuserat och hur man har resonerat i olika utvärderingar
och avhandlingar. I denna del är avsikten främst att försöka fånga några
aspekter kring ”teori” och ”praktik” och förhållandet utbildning och yrkes-
verksamhet när man närmar sig dessa frågor utifrån ett perspektiv av yrkes-
relevans. Inledningsvis görs dock några nedslag i exempelvis högskolever-
kets utvärdering Utbildningar inom vård och omsorg – en uppföljande ut-
värdering (Högskoleverket 2000:5).

Akademisk yrkesutbildning med dilemmat förena teori och praktik

Syftet med utvärderingen har varit att följa upp den tidigare utvärderingen
från 1995/96, att främja fortsatt utveckling samt ge underlag för prövning
av rätten att ge examina20. Båda utvärderingarna skall ses i ljuset av tidigare
års utbildningsreformer som innefattar ett tydligare fokus på vetenskaplig
förankring av sjuksköterskeutbildningarna. Prövningen omfattar således
högskolemässigheten, vilket i detta fall även innefattar utbildningens yr-
kesrelevans. Högskoleverket skriver bl.a. att:

I bedömningen av högskolemässigheten ingår således om utbildningen
ger studenten både ett vetenskapligt förhållningssätt och relevant yrkes-
kompetens samt hur dessa integreras. (Högskoleverket 2000:5, s. 30)

Vidare konstateras att sjuksköterskeutbildningen är en akademisk yrkesut-
bildning och som all högskoleutbildning skall bygga på vetenskaplig grund
samt beprövad erfarenhet. I utredningen menar man att det som är avgöran-
de för yrkesrelevansen, är hur teoretisk och praktisk/klinisk kunskap inte-
greras. I de fall utbildningar inte bedömts vara högskolemässiga har bris-
tande integrationen utgjort ett av de kritiserade områdena. Övrig kritik har

20 Utvärderingen omfattar förutom sjuksköterskeutbildningen nio andra utbild-
ningar med inriktning mot vård- och omsorg.
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riktats mot innehåll och organisation för att främja vetenskapliga förhåll-
ningssätt, mot lärarnas egen vetenskapliga kompetens och forskningsakti-
vitet samt mot anknytningen mellan forskning och grundutbildning (Hög-
skoleverket, 2002:5).

Lärarnas hemvist – ett medel att integrera teori och praktik

I utredningen konstateras att lärarnas vetenskapliga meritering sedan 1993
har ökat starkt i och med att andelen disputerade eller med andra akademis-
ka examina ökat. Dilemmat med integreringen av ”teori” och ”praktik” har
exempelvis hanterats genom att inrätta kombinationstjänster,  s.k. kliniska
lektorat eller adjunktstjänster. De lärarna har en klinisk (praktisk) förank-
ring i den specialitet de tidigare varit verksamma. Det förekommer även att
de kliniska lektorerna och adjunkterna har kvar delar av tjänsten inom sjuk-
vården, och att de exempelvis fungerar som handledare för sjuksköterske-
studerande. Även om många av de sedan länge verksamma lärarna har erfa-
renhet av vårdarbete, ligger denna erfarenhet ofta långt bak i tiden. De ”kli-
niska tjänsterna” blir på det viset ett sätt att försöka förena ”yrkesverksam-
het och yrkeskunnande” med de högskoleförlagda delarna av sjuksköter-
skeutbildning.

Vidare konstateras att förekomsten, omfattningen och kvalitén i handle-
darutbildningar – dvs. handledarna för sjuksköterskor i de kliniska utbild-
ningsmomenten – ökat. Med mera medvetna och kunniga handledare, menar
man, ges ökade förutsättningar att bättre integrera ”teori” och ”praktik”.

Klinisk utbildning – att pröva, lära och förebildas

Handledarna är verksamma i sjuksköterskeutbildningens kliniska delar, dvs.
de utbildningsmoment som är förlagd till sjukvården i form av ”praktik”.
De kliniska studierna utgör ungefär hälften av utbildningstiden och består
av praktik, fältstudier och praktiska övningar. Detta varierar något mellan
de olika sjuksköterskeutbildningarna beroende på hur man valt att organi-
sera dessa kliniska moment. Konkret innebär de kliniska inslagen praktiskt
arbete vid olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården.

Den kliniska utbildningen ger möjlighet att t.ex. pröva sina praktiska kun-
skaper, omsätta teorier i handling, pröva teorier, att få insikt i vad man
måste lära sig, att lära och att få förebilder. Utbildningen är dock till stor del
handlingsorienterad vilket innebär att man skall delta och utöva omvård-
nad. En (stor?) del av lärandet sker då via modellinlärning, där handledare
framstår som expert och förebild (Ekebergh, 2001). Det praktiska vårdar-
betet tenderar då vara i fokus, vilket gör att detta lärande ofta sker omedve-
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tet genom imitation. Frågor kring lärandet under praktiken är dock mer kom-
plext än så. Exempelvis kan man analysera lärandet utifrån flera olika nivå-
er, dels som ett individuellt lärande, dels som ett kollektivt lärande i hand-
lingar (Linder, 1999). Normer, värderingar och handlingar prövas, och rela-
tionen ”teori” och ”praktik” är, om man skall tro exempelvis Ekebergh, före-
mål för ”sammansmältning”. Det senare skall vi återkomma till längre fram.

Även om man gör mycket i utbildningen för att ge möjlighet för de bli-
vande sjuksköterskorna att utveckla kunskaper och färdigheter som de har
användning för i yrkesutövandet, är frågan om hur dessa svarar mot de för-
utsättningar och krav som finns i själva yrkesutövandet.

Yrkeskunnande – svårigheter med ledarskap
och att hantera yrkesrollen

Relationen mellan sjuksköterskors yrkesutövning och utbildning har även
varit föremål för studier utifrån nyblivna sjuksköterskors yrkeskunnande
(Socialstyrelsen, 2002). I fokus för studien var nyblivna sjuksköterskors
yrkeskunnande och deras beredskap att klara av arbetet. Om man så vill kan
man uppfatta undersökningen som en implicit analys av ”teori” och ”prak-
tik” – i bemärkelsen av att utbildningen står för ”teoretiska kunskaper”
medan yrkesverksamheten står för ”praktiken”.

I utredningen menar man att de nyblivna sjuksköterskorna har goda kun-
skaper, men att det finns vissa bristande färdigheter, att fungera som arbets-
ledare eller utföra manuella arbetsuppgifter. Bristerna handlar även om att
t.ex. utföra behandling och övervaka i kombination med att hantera utrust-
ning och teknisk apparatur, att informera och undervisa patienter och att
hantera yrkesrollen och att fungera som arbetsledare. De två senare fakto-
rerna framstår som den vanligaste kritiken (Socialstyrelsen, 2002).

I utredningen refereras bl.a. en enkätstudie genomförd 1999/2000 vid
Huddinge sjukhus och Södersjukhuset. Totalt sändes 528 enkäter till ”er-
farna” läkare och sjuksköterskor. Svarsfrekvensen var dock låg: 36% med
en variation mellan olika arbetsplatser mellan 23% och 49%. I enkäten för-
sökte man bl.a. jämföra dagens nyblivna sjuksköterskor med de som utbil-
dades tidigare. I jämförelser med nyblivna sjuksköterskor för 10 år sedan,
ansåg 56% av respondenterna att dagens nyblivna sjuksköterskor var min-
dre kompetenta, medan 44 % bedömde dagens nyblivna sjuksköterskor som
lika eller mer kompetenta (Socialstyrelsen, 2002).

De nyblivna sjuksköterskorna bedömdes ha högre kompetens nu i fråga
om dokumentation, vetenskapligt förhållningssätt och gällande teoretiska
kunskaper inom omvårdnad, än tidigare. Däremot ansågs de ha sämre prak-
tiska kunskaper och lägre medicinsk kompetens. I samband med utredning-
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en genomfördes även en intervjustudie som riktades till landets samtliga
sjukhus, samt en intervjustudie vilken omfattade drygt 30 nyblivna sjuk-
sköterskor samt deras drygt 30-talet arbetsledare.

Sammantaget ger dessa undersökningar en mestadels positiv bild – men
visar även att det förekommer brister. I huvudsak gällde det förmågan att
vara arbetsledare och att hantera yrkesrollen. Vad gäller dessa egenskaper,
men även utifrån en total bedömning, så förefaller det som om en grupp
sjuksköterskor inte har dessa dilemman, medan andra upplever betydande
brister och stressas av det. Möjligen kan denna skillnad bero på hur pass
omfattande  sjuksköterskornas tidigare yrkeserfarenhet från vården är. Några
har exempelvis arbetat länge som vårdbiträde eller undersköterska (Social-
styrelsen, 2002).

Utredningens slutsatser är att man föreslås en AT-tjänstgöring för sjuk-
sköterskor, liknande den som läkarna har i dag (Socialstyrelsen, 2002). Om-
fattningen av AT-tjänstgöringen föreslås vara 6 månader och skall innehål-
la ett avslutande kunskapsprov samt, om allt faller väl ut, resultera i att man
erhåller sjuksköterskelegitimation. Idag kan man direkt efter examen från
sjuksköterskeutbildning ansöka om legitimation, vilket innebär att det är
högskolan som har bedömningsansvaret.

Vad betyder då detta i termer av ”teori” och ”praktik” och i relation
mellan utbildning och yrkesverksamhet? Man kan se det på olika vis. Dels
kan det förstås som ett sätt att ytterligare fokusera på att sjuksköterskor
skall fungera i arbetet, innan den tillerkänns möjligheterna att få legitima-
tion. Det kan även förstås som att detta med att genomgå en utbildning är
komplext och svårt i fråga om att såväl bedöma som utveckla yrkesrelevan-
ta kunskaper och färdigheter. Det kan även förstås som ett sätt att höja sjuk-
sköterskornas status genom att tillerkänna deras kunskaper och färdigheter
så stort värde att deras yrkesinträde, i form av AT-tjänstgöring, kan likstäl-
las med läkarnas. Ytterligare ett sätt att förstå det är att det ligger i tiden att
fokusera på yrkeskunnande och faktisk kompetens, framför formell utbild-
ning. Hur man än väljer att förstå detta – så är frågan om AT-tjänstgöring
än så länge bara ett förslag.

Kunskapsteoretisk syn på teori och praktik

Men hur betraktar man frågor kring ”teori” och ”praktik” vad gäller sjuk-
sköterskor och deras yrkeskunnande utifrån en mera kunskapsteoretisk po-
sition? Ett exempel kan utgöras av de perspektiv och de ställningstagande
som Margaretha Ekebergh gör i sin avhandling Tillägnandet av vårdveten-
skaplig kunskap. Reflexionens betydelse för lärandet (Ekebergh, 2001). Hon
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behandlar utförligt frågor kring ”teori”, praxis21 och relationen däremel-
lan22. Den kunskapsteoretiska idén om att professionell kunskap utvecklas
genom handlingar och erfarenheter – snarare än genom teorier – ställer Eke-
bergh inte upp på. Förespråkare av den synen framhåller, menar hon, att
praxiskunskap och teoretisk kunskap har olika kännetecken och lärs på oli-
ka sätt. Idén leder till att de båda kunskapsformerna inte går att förena, vilket,
enligt Ekebergh, innebär en polarisering av kunskap i ”teori” och ”praxis”.

Ekebergh menar istället att det inte finns någon polarisering mellan de
olika kunskapsformerna, ”teori” och ”praxis”. Teoretisk och praktisk kun-
skap måste ses som komplementära. Hon menar att det finns en helhetskun-
skap som gäller för vårdyrkena och det är en (!) vårdvetenskaplig kunskap
som är baserad i ”teori” och ”praxis”.

… och ändå ett ”glapp” mellan teori och praxis

Denna vårdvetenskapliga kunskap tar sig dock många olika uttryck när oli-
ka personer försöker beskriva den och dess ingående delar, menar Ekbergh.
Kunskapen som sådan framträder i de vårdvetenskapliga modellerna och
teorierna på olika sätt, vilket kan leda till förvirring för studenter och yrkes-
verksamma. Ekebergh skriver bl.a. att det:

[…] finns anledning att anta att omvårdnadsämnet kan utgöra en skif-
tande begreppsvärld med olika perspektiv samt olika synsätt på dess
förhållande till teori respektive praxis. Beroende på vilken litteratur
som används, vilka omvårdnadsteorier/vårdteorier som behandlas
samt vilken forskning som lyfts fram och hur teori och praxis intera-
gerar, formas ämnet i respektive sjuksköterskeutbildning. (Ekeberg,
2001, s. 7)

Att kunskapen kan ta sig många uttryck leder även till ett spänningsfyllt
förhållande mellan den teoretiska kunskapen och den praxisrelaterade kun-
skapen, vilket brukar uppfattas som ett ”glapp” mellan ”teori” och ”prax-

21 En praxis är uppbyggd kring en intersubjektiv mening, dvs. en mening som inte
kan tillhöra en enskild individ utan av nödvändighet är grundad i ett socialt sam-
manhang som även konstituerar detta sammanhang. (Andersson Gustafsson,
2002, s. 157)

22 Ekeberghs avhandling är formellt framlagd vid Åbo Akademi i Finland, men
hon är själv verksam vid vårdhögskolan i Borås. Hon inledde sin forskarutbild-
ning vid Göteborgs universitet, men antogs i slutskedet av utbildningen som
doktorand vid Åbo akademi. Mot bakgrund av detta har avhandlingen bedömts
ge ett svenskt perspektiv på frågor kring teori och praktik.
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is”. Ekebergh menar att detta kan bero på att vårdvetenskap som akade-
miskt ämne inte har implementerats i praxis. I detta sammanhang är det
intressant att fundera över hur relationen skall förstås. Skall det förstås som
att det är praxisfältet som inte har implementerat vårdvetenskapen? Eller är
det så att vårdvetenskapen i sig inte har lyckats implementera praxis i sig
fullt ut, dvs. praxiskunskaperna har inte implementerats eller inlemmats
nog väl i de vårdvetenskapliga teoribyggena. Vad Ekebergh menar är inte
helt tydligt i hennes resonemang.

Integrering av teori och praxis: reflexion som ett medel

I sina resonemang kring ”teori” och ”praxis” refererar Ekebergh bl.a. till
flera forskare som menar att det är ofrånkomligt med ett gap mellan ”teori”
och ”praxis” i sjuksköterskeutbildningen. Metoden för att ändå försöka slu-
ta detta gap, menar de, är att utveckla läroplanerna med avseende på inne-
håll och inslag av teoretiska moment och kliniska studier. En refererad fors-
kare (Cook, 1991) menar dock att det varken går eller  i sig bör sluta detta
gap, eftersom det syftar till att skydda sjuksköterskorna i deras yrkesutöv-
ning. Cooks poäng är att om sjuksköterskor skulle arbeta och förhålla sig
såsom teorierna säger, så skulle det leda till psykisk stress och otillfredstäl-
lelse i arbetet. Teorierna förefaller sålunda, eller i alla fall som Cook ser
dem, att ha en svag koppling till en total och fullständig genomförbarhet i
det praktiska yrkesutövandet.

Flertalet andra forskare som Ekebergh refererar menar dock att det är
möjligt att sluta ”gapet” mellan ”teori” och ”praktik”. Medlet är reflexion
och det är en slutsats som Ekebergh ställer sig bakom. Reflexionen i sig
skall ses som en del i en läroprocess. Och själva läroprocessen av vårdve-
tenskaplig kunskap i ”teori” och ”praxis”  menar Ekebergh kan förstås som:

[…] en rörelse, på ett empiriskt – teoretiskt kontinuum. Från teoretisk
kunskap hämtas begrepp med vilka det konkreta vårdsammanhanget
kan tolkas, beskrivas och förstås. Det teoretiska i sin tur förses med
levande substans från vårdpraxis, dvs. den abstrakta strukturen får
konkret innebörd. Lärandeprocessen framskrider genom att studen-
ten rör sig aktivt på det empiriska-teoretiska kontinuet. I denna rörel-
se sker integrationen av de båda kunskapsformerna, vilket skapar en
helhetsförståelse av vårdandets fenomen. (Ekebergh, 2001, s. 12-13)
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Vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis

Den vårdvetenskapliga kunskapen i ”teori” beskriver Ekebergh som ab-
strakta beskrivningar som ofta anger ett idealförhållande eller en idealmo-
dell, vilket gör att den till sin natur är generell, men även objektiv. Teore-
tisk kunskap kan förstås som beskrivningar av komplexa ”verkligheter”,
men den är ändå inte identisk med dessa. Skall detta synsätt förstås som att
teoretisk kunskap bygger på beskrivningar av delar av praxis, eller att be-
skrivningarna lyckas fånga hela praxis, men att beskrivningarna i sig är så
begränsade att praxis inte framställs som identisk? Oavsett vilket, så går det
enligt Ekeberghs resonemang inte att ”föra in” hela ”verkligheten” i ”teo-
rin”. Linder (1999) är dock något öppnare i sitt förhållningssätt då hon sä-
ger att relationen mellan ”teori” och ”praktik” är pragmatisk, och att de
bara sammanfaller om teorin stämmer med ”praktiken”, vilket dock sällan
är fallet.

Den vårdvetenskapliga kunskapen i praxis som Ekebergh resonerer kring,
avviker å andra sidan från kunskapen i teorin genom dess anknytning till
kontext. Kunskap i praxis är konkret och nära och blir därmed mer subjek-
tiv. Den tar sig uttryck såsom en vårdkonst och utgör en integrerad helhet
av kunskap, erfarenhet och subjektivitet. Vårdvetenskap i praxis kan, me-
nar Ekebergh, förstås som tillämpning av idealmodeller i sjukvårdens kontext.

Lärande och handledning – att sammanbinda teoretisk kunskap
och praxis

Gällande lärandet av vårdvetenskap i praxis, dvs. sjuksköterskestudenters
försök att sammanbinda teoretisk kunskap med praxis, skriver Ekebergh
att:

Fenomenets essentiella innebörd är att den teoretiska kunskapen är
förstenad. Den är inte följsam mot den levda verkligheten, utan stum
och livlös. Teoretisk kunskap saknar även mening, eftersom den inte
går att använda i vårdverkligheten. Istället utgör den en slags kuriosa
i utbildningen, dvs. den kan vara intressant i allmänhet, men dess inne-
börd och betydelse är en gåta, ett mysterium som studenterna inte
förstår. Därmed har den teoretiska kunskapen en underordnad bety-
delse i lärandet av vårdvetenskaplig kunskap. Livserfarenheten är där-
emot levd och livskraftig. (Ekebergh, 2001, s. 70)

Att hos sjuksköterskestudenterna skapa en förståelse för hur ”teori” och
”praxis” är förenade är inte alltid så lätt. Svårigheter med att se ”teorins”
koppling till ”praktiken” gör att den kan uppfattas som en kuriosa. Den
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praktiska kunskapen däremot – görandet och handlandet – är lättare för
studenter att se, hantera och förstå. I detta menar Ekebergh att studenter
tillskriver livserfarenheten och en aktiv närvaro i konkreta vårdsituationer
som viktig för att tillägna sig praxisrelaterad kunskap. Detta är även viktigt
för att förstå den mera teoretiska kunskapen – och att förena ”teori” och
”praktik” till en vårdvetenskaplig kunskap. Hon fortsätter:

Förankrandet av vårdvetenskaplig kunskap i den egna livsvärlden un-
derlättas av en mänsklig mognad. Det kan förstås som att studenterna
har reflekterat över livets existentiella frågor och utvecklat en mog-
nad i förhållande till livet och dess mening. Dessutom spelar både
livserfarenhet och vårderfarenhet en avgörande roll för studenternas
möjlighet att införliva teoretisk kunskap i den egna levda verklighe-
ten. (Ekebergh, 2001, s. 99)

Förutom att denna läroprocess kan underlättas av ”mognad”, kan handled-
ning underlätta att förena ”teori” och ”praxis”. I förhållandet mellan ”teori”
och ”praxis” är det praxiskunnandet sjuksköterskestudenterna erfar, menar
Ekebergh. Kopplingen till vårdvetenskaplig kunskap har de dock svårare
att se. Handledningens betydelse tillmäter Ekebergh därför stor betydelse.
Hon menar till och med att om handledning uteblir, dvs. stöd för reflektion
och integration (av ”teori” och ”praxis”), så kan man utveckla ett kunnan-
det i vårdande ändå, men att det då blir:

[…] endast ett fragment av en helhet, eftersom det saknas en medve-
ten reflekterad kunskapsgrund för deras handlingar. (Ekebergh, 2001,
s. 143)

Även om handledning utvecklas kan man ställa sig frågande till i vilken
grad andra faktorer påverkar. Linder (1999) menar bl.a. tidsbrist och priori-
teringar gör att aspekter i yrkesvardagen, som att bry sig om, stödja och
lyssna har svårt att få plats i vården idag. Istället menar hon att det är det
rationella och effektiva som premieras. Det andra kommer i andra hand och
om man hinner.

En intressant fråga vad gäller handledning, är huruvida sjuksköterske-
studenter eller nyblivna sjuksköterskor anser sig behöva handledning. I Löf-
marks studie (2000) av sjuksköterskestudenter skattade de flesta studenter-
na att de kunde genomföra de kliniska utbildningsmomenten utan att ha
handledare. Detta förvånande resultat, vilket delvis motsäger tidigare forsk-
ning, menar Löfmark kan bero på att man i utbildningen betonar att man
skall kunna arbeta självständigt – och att studenterna därför har influerats
av detta.
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Som tidigare nämnts föreslår en utredning initierad av Socialstyrelsen
att en AT-period bör inrättas för nyblivna sjuksköterskor. Detta även om
det finns delade åsikter bland nyblivna sjuksköterskor huruvida det i arbe-
tet finns dilemman att hantera som kan underlättas av en AT-period.

Dilemmat med hur man förenar, eller sammansmälter, ”teori” och ”prak-
tik”, angrips sålunda från flera fronter, såväl genom att argumentera för
vårdvetenskaplig kunskap, reflexion och handledning som att argumentera
för en särskild form av AT-tjänstgöring innan legitimation kan erhållas.
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Från traditionsbärare och föregångsman till
omdaning och förändringsagent
– om teori, praktik och officerare

I  det här kapitlet  skall jag belysa översiktens syfte i relation till officersyr-
ket och officersutbildningen. Kapitlet inleds med hur officersyrket och of-
ficersutbildningen har förändrats över tid. Tonvikten ligger på de senaste
årens stora förändringar, i vardagligt tal benämnt såsom försvarsmaktens
ominriktning. Därefter följer en diskussion om några karaktäristiska drag i
officersyrket som har betydelse för hur man ser på relationen mellan utbild-
ning och yrkesverksamhet, mellan ”teori” och ”praktik” och om yrkets kun-
skapsbas. En betydande del av texten behandlar Försvarsmaktens pedago-
giska arbete, eftersom utbildning utgör en mycket stor del av försvarsmakt-
ens fredstids arbete. Avslutningsvis görs nedslag i några rapporter som be-
handlar frågan om relationen mellan ”teori” och ”praktik”.

Inledningsvis bör noteras att benämningen officer används som sam-
lingsbeteckning för samtliga inom Försvarsmakten anställda officerare. Det
är dock stor skillnad mellan olika officerare med avseende på grader, funk-
tioner, arbetsuppgifter, utbildning, uppdrag och på vilka nivåer man verkar.
Exempelvis är både en fänrik och Överbefälhavaren officer. Av naturliga
skäl har en fänrik andra arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och kunskaper
än Överbefälhavaren eller överstar och generaler. Olika förband har dessut-
om olika grad av tekniska hjälpmedel eller olika stora grupper av värnplik-
tiga att leda. Det så således stor skillnad mellan att vara officer i armén för
skyttesoldater och att vara officer på stridsbåt, på en u-båt i marinen eller
JAS-pilot inom flygvapnet. En del officerare utövar ett direkt ledarskap,
andra ett indirekt, dvs. leder genom att leda andra, och vissa utövar ett exe-
kutivt ledarskap23 (Ydén, 2000). I översikten förs de huvudsakliga resone-
mangen i termer av officerskåren i vid mening. Vid vissa tillfällen precise-
ras grad eller arbetsuppgifter.
23 Direkt ledarskap innebär att man själv leder, medan indirekt ledarskap utövas

av ledare i sådan position att direkt ledarskap är organisatoriskt omöjligt. Exem-
pelvis leder man inte en bataljon på 800 man ansikte mot ansikte om man är
bataljonschef. Den exekutiva ledarskapet innebär att man uppfattas ”som che-
fen” som företräder organisationen, exempelvis Överbefälhavaren, Cheferna för
armén, Marinen eller Flygvapnet.
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Officersyrket och officersutbildning –
livslångt lärande i förändringstider

Att bli officer var från början ett privilegium förbehållet adeln. Orsakerna
till det står att finna dels i det svenska ståndssamhället med en privilegierad
klass som behövde möjligheter till karriär, dels i att lönen var låg – ofta
ingen alls de första åren. Karriärmöjligheterna innebar möjlighet att klättra
på den sociala stegen (och inom adeln), att skapa sig ett ärofyllt namn eller
att skapa sig en förmögenhet genom att som tack för utförda tjänster få del
i krigsbyten eller att få mark med tillhörande rätt att beskatta de bönder som
bodde på den. Att kriga var en möjlighet att snabbt bygga upp förmögenhe-
ter, främst genom krigsbyten och land. Under vissa perioder under stor-
maktstiden var 80% av de svenska adelsmännen engagerade i krigsmakten
(Englund, 1988, s. 25).

Från början ansågs det vara onödigt med teoretiska studier för officera-
re. De var ju adelsmän med klass och bildning. Att kriga lärde man sig
genom att delta, och att leda var relativt enkelt i ett samhälle där bönderna,
som oftast var soldaterna, var fostrade i gudfruktighet och att lyda överhe-
ten. Under 1600-talet började man dock uppmärksamma behovet av teore-
tisk kunskap som komplement till den praktiska erfarenheten. Det kunde då
vara frågan om såväl militär utbildning som privat utbildning eller univer-
sitetsutbildning. Inte bara militära inslag utan även ämnen såsom t.ex. ma-
tematik, språk, historia och geografi var vanliga. Först ut med egna skolor
var artilleriofficerare. Vid dessa kunde från och med 1842 även civila in-
genjörer avlägga examen (Weibull & Danielsson, 2000).

Under 1800- och 1900-talen blev det allt vanligare med att andra social-
grupper än adelsmän blev officerare. I och med värnpliktsarmens in (Srät-
tande 1901 blev officersyrket ett heltidsarbete. Därmed var även sedan länge
belöning i form av del i krigsbyten, titlar eller mark avskaffade.

Sverige har inte befunnit sig i krig sedan 1814. Under i princip hela 1900-
talet har den politiska ambitionen varit att Sverige skulle upprätthålla linjen
av ”alliansfrihet i fred, syftandes till neutralitet i krig”. Det innebär att svens-
ka officerare och Försvarsmakten som organisation har begränsad direkt
erfarenhet av strid och krig. Försvarsmakten och svenska officerare har dock
medverkat i olika FN-uppdrag, främst i fredsbevarande form (peace-keep-
ing), och inte så mycket i fråga om ”fredspåtvingande uppdrag” (peace-
enforcement)24. Sverige har medverkat i FN-ledda uppdrag, t.ex. i Kongo,
Cypern, Libanon och under senare år i Bosnien och Afghanistan. Vissa of-

24 Peace-enforcement innebär att det finns en definierad fiende och att man mer
eller mindre tvingar fram fred, ofta genom aktivt militärt ingripande. Koreakri-
get är ett extremt exempel på detta (Dandeker, 1999).
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ficerare har således direkta erfarenheter av skarpa lägen, och dessa – lik-
som erfarenheter och analyser av andra länders stridserfarenheter – försö-
ker man sprida inom försvarsmakten25.

De senaste 10 åren har mycket förändrats i hotbilden mot Sverige vilket
påverkat såväl officerares arbetsuppgifter, utbildning som de organisatoris-
ka förutsättningarna. I och med Sovjetunionens sönderfall har den hotbild
som präglat svensk militär politik, doktrin och organisation, det så kallade
kalla kriget upphört. Det har inneburit att många länders försvarsmakter
kraftigt bantats i storlek och givits andra uppgifter. För Sveriges del har
detta inneburit en ominriktning från ett invasionsförsvar till en Försvars-
makt baserad på insatsförband. Förändringarna har bl.a. inneburit att anta-
let förband minskats drastiskt, att officerare avskedats och att utrustningen
och sambandssystemen blivit alltmer tekniskt avancerade. Försvaret anpas-
sar sig även alltmer till internationella uppdrag. Dessa uppdrag berör främst
officerare på lägre nivåer, dvs. ett större antal soldater, fänrikar, löjtnanter
och kaptener än överstar och generaler (Dandeker, 1999).

Förändringar av Försvarsmaktens skolsystem och av
officersutbildningen

Samtliga dessa förändringar har gett konsekvenser för det militära skolsys-
temet – där hela officersutbildningen omorganiserats sedan hösten 1999.
Tidigare hade varje försvarsgren sina egna officersutbildningar och funk-
tionsskolor26. I och med omorganisationen har dessa försvarsgrensspecifi-
ka skolor ersatts med en delvis Försvarsmaktsgemensam officersutbildning.
Två av anledningarna är att förbättra effektiviteten och få bättre ekonomi i
utbildningarna. Ett gemensamt identitetsskapande utgör även det ett tungt
vägande skäl för förändring av utbildningen. En annan tanke är att framti-
dens officerare periodvis kommer att kunna arbeta utanför försvarsmakten,
för att vid behov åter träda i dess tjänst (SOU 1998:42).

Ytterligare en orsak är medvetenheten om att dagens och framtidens of-
ficerare behöver utbildas för situationer och hotbilder som man idag kan ha
svårt att förutse. Tidigare fanns en relativt känd hotbild, en invasion av det
svenska territoriet, medan det idag är mindre sannolikt. Försvarsmakten
organiseras nu efter en mera diffus hotbild, där officerarna förväntas kunna
verka och utöva ledarskap i situationer som är föränderliga. Den tidigare

25 Se exempelvis Lars Anderssons avhandling: Militärt ledarskap – när det gäl-
ler: svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus. (2001) Stock-
holm: HLS Förlag.

26 Med funktionsskolor avses skolor för de speciella funktioner som officeren
skall ha, exempelvis som marinofficer, teknisk officer etc.
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utbildningstraditionen där synsätt och kunskaper som funnits traderats vi-
dare, kan således inte Försvarsmakten klara sig med. I utredningen kring
Försvarsmaktens skolsystem menar man därför att det krävs att:

[…] officeren måste ha förmåga att kunna analysera, kritiskt granska
och värdera information utifrån ett situationsanpassat tillvägagångs-
sätt. Med detta som utgångspunkt skall sedan officeren kunna agera
på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer. Härav följer att utbild-
ningssystemet måste ges rätt förutsättningar för att officeren skall kun-
na lära sig att verka under skilda och i vissa fall okända betingelser.
Han/hon måste vidare kunna hantera materiel och system på ett oklan-
derligt sätt samtidigt som ett föredömligt ledarskap skall utövas. (SOU
1998:42, s. 16)

Dagens officersutbildning är således tänkt att bygga på ett mera kritiskt
förhållningssätt, med större teoretisk inriktning med allmänna inslag som
bedöms vara giltiga för en bred grupp av officerare. För att stärka den kri-
tiska aspekten så är tanken att den förnyade officersutbildningen skall bli
mer lik utbildning vid civila högskolor och därmed ge utbildningen mer
civilt meritvärde, såväl poängmässigt som i fråga om delar av innehållet.
Exempelvis kan officersutbildningen idag innehålla ämnen såsom pedago-
gik, juridik, sociologi, engelska, svenska eller andra ämnen med civilt me-
ritvärde (SOU 1998:42). I detta arbete har bl.a. några program vid För-
svarshögskolan utvärderats av högskoleverket för att utröna om dessa ut-
bildningar är att betrakta som högskolemässiga27 (Högskoleverket 1998:37).

Försvarsmaktens nuvarande officersutbildning är organiserad i tre Mili-
tärhögskolor belägna i Stockholm (Karlberg), Halmstad och Östersund. Som
yrkesofficer börjar man på Yrkesofficersprogrammet (YOP) som är tvåår-
igt. Den första terminen utgörs av utbildning på Militärhögskolorna och är
försvarsmaktsgemensam, vilket innebär en stor förändring eftersom office-
rare på så låg nivå inte tidigare haft en gemensam utbildning28. Utbildning-
en det andra året sker dock på olika funktionsskolor beroende på vilken
försvarsgren och truppslag man tillhör. Exempelvis tillbringar armé-office-

27 Stabs- och chefsprogrammet menar Högskoleverket minst är att jämföra med
treåriga civila yrkesutbildningar såsom högskoleingenjör och civilingenjör, ut-
bildningar inom vårdområdet och vissa lärarutbildningar (Högskoleverket
1998:37).

28 Noteras bör att trots intentionerna så finns inte samtliga tre försvarsgrenar re-
presenterade på de tre skolorna. Endast i Halmstad finns aspiranter  från alla tre
försvarsgrenarna,  medan det i Karlberg finns aspiranter från marinen och armén
och i Östersund från armén och flygvapnet.
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rare det andra året på Markstridsskolan (MSS) i Kvarn, medan officerare
inriktade mot artilleriet är vid Artilleriets stridsskola (ArtSS) i Kristine-
hamn. Vid vissa av Militärhögskolorna finns även reservofficersprogram
(ROP).

Som en fortsättning på dessa grundläggande officersutbildningar – där
man blir fänrik – finns de så kallade nivåhöjande utbildningsprogrammen
såsom de ett-åriga Taktiska programmet och Stabsprogrammet. Vidare finns
ett Chefsprogram för högre chefer, vilket omfattar 2,5 år. Fackprogrammet
å andra sidan innebär fördjupad utbildning inom vissa ”fack”, såsom t.ex.
logistik, ledarskap, informationsteknologi, ledningssystem, ammunitions-
och minröjning eller underrättelsetjänst.

Förändringarna av de svenska officersutbildningarna måste även ses i ett
internationellt perspektiv. Såväl i fråga om förändrade uppgifter som i frå-
ga om ökad akademisering. I Finland, Australien, Frankrike och Polen är
officersutbildning jämställd med akademiskt utbildning, ungefär motsva-
rande fil. kand. I Finland kan man exempelvis efter två års stabsofficers-
kurs erhålla licentiat examen – och sedan gå vidare mot doktorsgrad. Även
Tyskland, Storbritannien och USA uppmuntrar akademiska examina (SOU
1998:42, s. 24).

Lärarna inom officersutbildningen

I det militära skolsystemet är det en ambition att några års tjänstgöring som
lärare skall ses som en del i den egna karriären. Men det finns även en
negativ aspekt som har att göra med att man som officer kan kommenderas
till att tjänstgöra som lärare, vilket inte gynnar den egna karriären. I prakti-
ken kan detta innebära att man som officer lyfts bort från den egna karriär-
stegen, vilket är en av anledningarna till varför en lärartjänst inte har varit
så eftertraktad. Statens utredare menar att belöningssystemet behöver ut-
vecklas och motivationen att bli lärare höjas (SOU 1998:42).

Tidsmässigt tjänstgör även många lärare under några få år, vilket gör att
när de väl blivit hemmastadda i lärarrollen – och duktiga – så är det dags att
lämna lärarrollen och byta tjänstgöring. Lärarna har å andra sidan i och med
detta en relativt nära koppling till vad det praktiska officersarbetet innebär,
då det är relativt få lärare som under många år arbetar inom försvarets skolor.

Rekrytering av blivande officerare ur ledet av värnpliktiga
– kunskap om praktiken

För att bli officer måste man i Sverige först göra sin värnplikt som befäl.
Omkring 4% gör värnplikten som befäl på kompaninivå, 4% på plutonsni-
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vå och omkring 20% på gruppnivå. För att gå vidare och komma in på
officershögskola behövs goda vitsord, samt att man klarar tester som görs
(Weibull & Danielsson, 2000). Officersaspiranterna rekryteras i princip av
sina respektive förband. Det innebär att man i princip rekryteras till det
förband eller truppslag där man gjort sin värnplikt.

Det svenska systemet där aspiranterna till officersutbildning kommer ur
ledet av värnpliktiga har få motsvarigheter i vårt närområde. I exempelvis
Danmark och Finland går de blivande officerarna direkt in på särskild offi-
cersutbildning, utan att göra någon allmän värnplikt först. Urvalet till vilka
som skall antas på officersutbildning sker i dessa länder således i samband
med mönstring.

De svenska officerarna däremot får, ur ett värnpliktsperspektiv och ett
förbandsspecifikt perspektiv, en bild av vad som präglar försvarsmakten,
det militära livet och vad det innebär att vara officer. Som värnpliktig ser
man befälen ”in action” i den roll som man själv som framtida officer kom-
mer att ha, samtidigt som man själv som värnpliktig deltar i aktiviteterna.
De erfarenheter man då gör, de upplevelser, känslor och tankar man får
bidrar till att utveckla en personligt buren kunskap om det som kommer att
bli den egna yrkesvardagen som framtida officer. De svenska officerarna
får sålunda en kunskap om praktiken innan de går över till rollen som offi-
cersaspirant och påbörjar officersutbildningen. De danska och finska offi-
cerarna saknar denna erfarenhet av officersyrket som värnpliktiga.

Återkommande utbildning

Vad gäller officerares kompetensutveckling så utgör det kanske det bästa
exemplet på ett livslångt lärande, om man med det menar en växelvis och
återkommande pendling mellan yrkesverksamhet och utbildning. Under en
officers yrkeskarriär förväntas denne med jämna mellanrum gå längre eller
kortare utbildningar29. Syftet med dessa kan dels vara att fördjupa och bred-
da kunskaper – som t.ex. kurser i spräng- och stridsteknik eller närstrid.
Syftet kan också vara att utbilda för andra befattningar, men även för be-
fattningar högre upp i befodringsgången. Exempelvis kan man gå man sär-
skilda granatkastar- eller sjukvårdskurser eller kurser kring stridsfordon 90.
För att uppnå högre chefsbefattningar skall man t.ex. genomgå stabspro-
grammet eller chefsprogrammet.

I den bemärkelsen utgör officersyrket ett utpräglat karriäryrke där det
stora flertalet officerare successivt förväntas stiga i graderna och få arbets-

29 I vardagligt tal och skrift så formulerar man sig ofta kring detta som en växling
mellan praktisk tjänstgöring och teoretiska studier – även om det ingår praktiska
moment i utbildningarna.
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uppgifter som blir alltmer ledande och administrativa till sin karaktär. Som
en följd av de mycket omfattande förändringar som är på gång inom För-
svarsmakten är dock detta utpräglade karriärsystem under omvärdering. I
utredningen Personal för ett nytt försvar – Betänkande från Personalför-
sörjningsutredningen menar man bl.a. att ”Dagens skolsystem är allt för
inriktat på att utbilda chefer” (SOU 2001:23, s. 16). En följd av detta är att
politiker menar att ”Kopplingen mellan s.k. nivåhöjande utbildning och be-
fordran bör tas bort” (prop 2001/02:10 s. 185). Man skall även kunna göra
”karriär”, såväl status- som lönemässigt, genom att var skicklig i sin militä-
ra befattning eller specialkompetens.

Vardagligt lärande – lärande i praktiken

Att vara officer innebär inte bara att kompetensutveckling baseras på ett
lärande utifrån mera formella kurser. I det vardagliga arbetet ingår på ett
systematiskt sätt såväl att lära sig själv som att stödja andras lärande. Det
senare genom att själv vara ledare för olika aktiviteter och att vara med och
utvärdera andra. Det vardagliga lärandet gäller såväl värnpliktiga som an-
dra officerare. Den vapengren där detta kanske är tydligast är flygvapnet.
En flygförares vardag ägnas till stor del till övningar, egen förkovran och
regelrätta undervisningssituationer. Detta eftersom de redan i fredstid arbe-
tar under förhållanden som kan vara livsavgörande och där mycket tid kan
förflyta mellan de s.k. skarpa insatserna. Som flygförare växlar man mellan
att ibland vara den som är lärare, eller instruktör som den vardagliga militä-
ra benämningen är, och elev, dvs. den som för tillfället får stöd att lära sig
något. En flygförare som är specialiserad på ett robotsystem kan t.ex. vara
instruktör för sina kollegor när dessa skall fördjupa sig ytterligare i detta
(Fransson, 2001a).

Ett handlingsorienterat yrke

Även om officersyrket är ett karriäryrke, baserat på såväl formella kurser
som ett mera informellt lärande, så är det ett handlingsorienterat yrke med
tydlig fokusering på att lösa tilldelade uppgifter och nå uppställda mål30.

30 Det är vanskligt att i jämförelse med andra yrkesgrupper utmåla officersyrket
som ett särskilt handlingsorienterat yrke. Vilket yrke är inte handlingsoriente-
rat? Med risk för att sprida en klyscha anser jag dock att officerares handlings-
orientering och drivkrafter att lösa uppgifter i extrema förhållanden ändå är  –
om inte större – så i alla fall ett framträdande inslag i hur officerare genomför
och uppfattar sina arbetsuppgifter. Uppgifter skall lösas, oavsett om det kan ver-
ka omöjligt.
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Officerares utbildningar och lärande syftar till att utveckla handlandet och
förmågan att lösa uppgifter. I viss mån genom att få teoretisk förståelse av
funktioner, men kanske främst genom att kunna göra och få tillträde till att
göra. Har man exempelvis inte gått handgranatskursen får man enligt mili-
tära reglementen inte leda övningar i handgranatskastning. En följd av yr-
kets handlingsorientering är att teoretiska reflektioner över yrket inte utgör
särskilt markanta inslag i texter som berör de lägre officersgraderna inom
officersyrket31 eller ute i förbandsverksamheterna. (Noteras bör dock den
rikliga förekomsten av de teoretiska analyser av erfarenheter, slag, taktik
och strategi som finns, samt förekomsten av utvärdering av vad man gör i
övningar, se nästa sida).

Denna handlingsorientering kan förklara varför många officerare önskar
att det skall finnas rikliga tillfällen till handgripliga övningar. I och med
ekonomiska nedskärningar och stopp för övningar under 1990-talet och bör-
jan av 2000-talet anses en viktig del i officerarnas yrkeskunnande vara fö-
remål för ett successivt utarmande – detta att leda större förband. Exempel-
vis genomförde Riksrevisionsverket i slutet av 1997 en studie rörande offi-
cerarna i försvaret gällande deras utbildning och kompetens. I rapporten
framgår att:

En betydande majoritet av krigsförbandscheferna anser att det råder
obalans mellan officerarnas teoretiska skolutbildning och praktiska
övningsverksamhet. (RRV 1998:47, s. 124)

Av enkätsvaren framgår också att 97% av samtliga förbandschefer
anser att man bör satsa mer framöver på praktisk övningsverksamhet
än på teoretisk skolutbildning. (RRV 1998:47, s. 111)

Praktisk handling och direkt erfarenhet sätts sålunda före teoretisk utbildning.

Kritik mot officersutbildningen och sättet att hantera förändring

Den förändrade officersutbildningen är även föremål för kritik inom För-
svarsmakten, något som i sig inte är förvånande eftersom alla större föränd-
ringar tenderar möta motstånd oavsett var i samhället de görs. Kritiken hand-
lar främst om huruvida de nyblivna officerarna – fänrikarna – är förberedda
på det praktiska arbetet som instruktör vid förband. Kritiker menar att de
idag inte direkt kan gå in och vara instruktör och utbilda värnpliktiga i alla

31 Uppmärksammas bör att flera avhandlingar är under arbete i vilket officerares
yrkeskunnande studeras och teoretiseras. Exempelvis Alice Weibull och Peter
Tillberg vid Försvarshögskolan är i färd med dylika arbeten.
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moment. Fänrikarna av idag upplevs ofta behöva kompletterande utbild-
ningar och ökad egen erfarenhet av att t.ex. leda strid och att utbilda värn-
pliktiga i moment som de själva kanske bara gjort några få gånger, t.ex. lett
övning med skarp ammunition. På vissa förband talar man om att man mås-
te göra en tydlig skillnad mellan första-års fänrik, och andra-års fänrikar.
Med anledning av ovanstående har många förband infört lokala befattnings-
utbildningar. Detta har gjorts samtidigt som många förband inrättat tjänster
såsom handledare för yngre befäl, samtidigt som äldre, erfarna och över-
ordnade officerare, liksom tidigare, handleder, utvärderar och stödjer ny-
blivna fänrikar (Hedlund, 2002; Fransson, u.a).

Ovanstående var dock något som man var medveten om i utredningsar-
betet. I utredningen lyftes bl.a. behovet av fortsatt befattningsutbildning
efter yrkesofficersutbildningen fram. Detta för att officerarna skulle kunna
utföra alla arbetsuppgifter samt bli krigsplacerad i sina tänka befattningar
(SOU 1998:42).

Handlingsorientering och utvärdering

Officersyrket är även handlingsorienterat i sitt sätt att lära (ut), även om
t.ex. idén om helhetsbaserat lärande (HBL) har fått ett stort utrymme i För-
svarsmaktens pedagogiska utbildningar. Metodiken med att visa – instrue-
ra – öva – pröva är väl inarbetad och kännetecknar en stor del av officerar-
nas sätt att agera som instruktörer för de vpl (UtbR Grunder, 1998, s. 147).
Metodiken kan även benämnas formell övning, i motsats till tillämpad öv-
ning då instruktören inte har en så aktiv roll, utan mer är med för att kunna
utvärdera (Fransson, 2001).

Officersyrket är även orienterat mot att utvärdera övningar som genom-
förs, och ge återkoppling till de som medverkat. En stor del i urvals- och
läroprocessen såväl till officersyrket som under den fortsatta karriären inom
yrket, bygger på att man utvärderas av andra och att man utvärderar sig
själv eller är den som leder utvärderar, t.ex. med värnpliktiga. Utvärdering
kan ske med hjälp av tekniska hjälpmedel, t.ex. simulatorer där hela scena-
rier kan spelas upp igen. Det finns även system för att dokumentera hela
förbands rörelser och den kommunikation och ordergivning som skett, vil-
ket sedan kan användas för att gå tillbaka och utvärdera vad som skett och
varför och hur man tänkte och agerade, samt diskutera alternativa hand-
lingssätt (Ydén, 2000).

Även om utvärdering utgör ett markant inslag i officerares vardag, kan
man ställa sig frågan gentemot vad man utvärderar. Vad utgör bedömning-
smallen? Är det frågan om några ”teorier” eller ”modeller” för hur man
skall agera, tänka eller handla, eller sker utvärderingen utifrån personligt
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burna erfarenheter som den som är med och utvärderar har? I en studie av
pilotutbildning och den utvärdering som där förekommer, var det i påfal-
lande omfattning som den instruktör som var med och utvärderade eller
handledde, relaterade enbart till sina egna upplevelser och hur denne själv
brukade göra (Fransson, 2001). Även Granberg (2001) menar att officera-
res bedömningsgrunder i mångt och mycket grundar sig på personlig erfa-
renhet. Han menar att officerare har gedigen erfarenhet av utbildning, men
att tankarna om utbildning mer grundar sig på subjektiva erfarenheter och
”teorier”, och mera sällan på vetenskapliga perspektiv eller teorier.

Teoretiska analyser – utveckling av teori och praktik

Även om officersyrket har en tydlig handlingsorientering så finns det en
form av teoretiska perspektiv som är markant framträdande inom Försvar-
smakten. Det är då frågan om teoretiska studier inom ramen för officersut-
bildning och inom ramen för de utbildningsprogram och den forskning som
bedrivs vid Försvarshögskolan. I fokus förefaller dock inte frågor kring
yrkets kunskapsbas, hur man ser på relationen  mellan utbildning och yr-
kesverksamhet, eller mellan ”teori” och praktik och om att vara. Fokus är
mer på teorier kring krigsföring, ledarskap, taktik, strategi, organisationsut-
veckling och lärande organisationer.

Exempelvis utgör studier och analyser av historiska krig, enskilda slag
eller härförare, av materiell eller taktisk och strategisk planläggning en grund
för lärande och utveckling inom det svenska försvaret. Dessa kunskaper
används t.ex. i officersutbildning eller tillvaratas vid planläggning, strate-
giutveckling eller kunskapsutveckling. Teoretisk analys av historiska för-
hållanden, handlanden och tänkanden används sålunda för att förstå dagens
och framtidens förhållanden, handlande och tänkande32. I den bemärkelsen
finns en koppling mellan ”teori” och ”praktik”.

Ett exempel på dylika studier som samlats i bokform är Manöverkrigfö-
ring – metod eller tanke. En rapportsamling från Chefsprogrammet 99-01
kring manöverkrigsteorin (Bengtsson & Mattsson, 2000). I boken diskute-
rar och problematiserar en rad militärer kring vad manöverkrigföring33 inne-
bär och hur man kan förstå det. Vidare analyseras några slag i vilket manö-
verkrigföring tillämpats.

32 Ett annat syfte med dessa arbeten och analyser är att bevara, konstruera och
utveckla såväl Försvarsmakten som institutionen som officersyrket i relation till
ett historiskt förankrat ”krigar-etoset” och identitetsskapande.

33 Förenklat innebär det att man rörligt och flexibelt använder sina styrkor och
vapensystem för kraftsamling av eldkraft, angripande av svaga punkter samt för
att överraska fienden.
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Analys av institutionell inramning: teoretisk förståelse för att lära
och utveckla

Ett annat exempel på hur historiska analyser kan bidra till ökad kompetens
i dagens Försvarsmakt, samt bidra till en koppling mellan ”teori” och ”prak-
tik”, är Bertil Rolfs34 Kompetens i militära institutioner 1500-1940. Analy-
ser av professionell kunskapsutveckling (Rolf, 1997).

Med hjälp av institutionell teoribildning analyserar Rolf på vilket sätt,
och utifrån vilka möjligheter några historiska militärteoretiker, i bemärkel-
sen att de analyserar krig, slag och samhälleliga och institutionella förhål-
landen, verkat och gjort sina analyser. Rolf tar exempelvis upp lord Nel-
sons analyser av tidiga segrar, hur dessa appliceras på nya förhållanden
samt hur detta var möjligt inom ramen för en i allmänhet konservativ och
tveksam officerskår i övrigt. Vidare behandlas den preussiske militärteore-
tikern Clausewitz (1780-1831) och florentinaren Machiavelli (1469-1527)
och deras analyser av den verklighet de själva var en del av, samt deras
metoder för systematisk reflektion.

Även de olika strategiska förhållande och taktiska förmågor som Stor-
britannien respektive Tyskland levde under eller utvecklade i samband med
andra världskriget, analyseras och sätts in i ett samhälleligt och institutio-
nellt sammanhang. Exempelvis hade Tyskland inte någon långsiktig strate-
gisk krigsplaneläggning. Krigsmakten, och tankarna om krig, som utveck-
lades under åren 1919-1945 byggde på snabba erövringar där Luftwaffe
skulle stödja de anfallande marktrupperna. England å andra sidan hade po-
tential att ändra sitt taktiska och strategiska tänkande, som kommit till kort
mot Tysklands 'blixt-krigföring'. När sedan Tyskland i Hitler hade en i prin-
cip oavsättlig diktator, var det dock svårare för dem att förändra det taktiska
och strategiska tänkandet. England å andra sidan hade institutionella förut-
sättningar att förändra, bl.a. genom att officerskåren hade ett friare spelrum
än i Tyskland och att politiker kunde bytas ut. Det senare var inte möjligt
med Tysklands auktoritära politiska tradition (Rolf, 1997).

Rolf sätter in allt detta i ett institutionellt sammanhang genom att reso-
nera kring kunskapsöverföring, dvs. att man inte lär allt genom egna erfa-
renheter, utan att man kan ta tillvara andras erfarenheter och relatera dem
till andra sammanhang. I detta gör han en distinktion mellan know how och

34 Noteras bör att även om denna bok är skriven om Försvarsmakten och officera-
re, så är författaren verksam vid ett civilt universitet. Han är inte militär eller
inom försvaret verksam forskare, mer än inom ramen för nämnda rapport. Det är
därför tveksamt huruvida de i rapporten förda resonemangen säger något om hur
militära officerare inom Försvarsmakten ser på frågor kring ”teori och praktik”.
Rapporten används dock inom Försvarsmakten och har fått stor spridning, var-
vid dess idéer rimligen influerar officerare.
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kompetens såsom olika kunskapsformer. Att någon person uppbär know
how innebär att personer kan agera skickligt utifrån givna förutsättningar
och villkor. Att uppbära kompetens innebär att personen själv kan påverka
och ändra villkoren, vilket blir särskilt viktigt om man inte uppnår uppställ-
da mål inom ramen för den teknik, taktik eller strategi man förfogar över.
Kompetens såsom Rolf ser det handlar således om att förändra och förbätt-
ra de regler, normer och för-givet-taganden som påverkar förståelse eller
handlingar, dvs. den institutionella inramningen i form av historiskt, kultu-
rellt och kontextuellt formade organisationer, normer, värderingar, traditio-
ner och handlingsmönster (Rolf, 1997, s. 184).

Förutom detta med institutionell kompetens är Rolf kanske främsta bi-
drag till Försvarsmakten i fråga om ”teori” och ”praktik” analyserna att, på
vilket sätt och varför den institutionella inramningen påverkar och styr För-
svarsmakters och officerares tänkande, handlingar och möjligheter till ut-
veckling och lärande. I fråga om ”teori” och ”praktik” så utgår såväl de
analyser som Rolf gör, som de han själv refererar från ”praktiken” till mera
teoretiska och ”distanserande” sammanhang. I den bemärkelsen utgör ”teo-
rierna” ett sätt att framhålla något som särskilt viktigt i en komplext sam-
manhang, samt att överskrida det redan givna genom att skapa nytt.

Teori som normativ vägvisare –
visar var uppmärksamheten skall riktas

Förutom Rolf så har exempelvis Jonsson (2001)35 berört frågan om teorier
som ”vägvisare” i komplexa sammanhang. I licentiatavhandlingen Villkor
för flygförares lärande. Aktivitetssystem och praxisgemenskap för analys
av lärande på arbetsplatsen, använder Jonsson ”teorier” i bemärkelsen att
de gör så att man ser något som något. Genom teorins begrepp och förkla-
ringsmodeller tillhandahålls verktyg för att upptäcka, benämna och sätta
delar av en komplex verksamhet i vissa specifika sammanhang. Jonsson
menar att teorierna hjälper till att upptäcka och förstärka något som man
kanske inte skulle se eller bry sig om annars. Teorierna sätter sålunda vissa
aspekter i förgrunden, och andra i bakgrunden. Jonsson skriver att:

En teoretisk analys av en verksamhet innebär inte att man till varje
pris måste pressa in verksamheten i teorins begreppsapparat. Teorin
fyller snarare en belysande funktion genom att den visar vart upp-
märksamheten kan riktas. Detta gör seendet perspektiviskt, vilket är

35 Noteras bör att i likhet med Bertil Rolf är Lars-Erik Jonsson i grunden verksamt
vid civilt universitet – varvid det som gäller för Rolf i föregående fotnot, rimli-
gen även gäller Jonsson.
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en förutsättning för att man skall se något över huvud taget […] Vi
lyfter fram vissa aspekter av vardagsverksamheten och sätter in dessa
i ett teoretiskt sammanhang. (Jonsson, 2001, s. 46)

Detta innebär även, menar Jonsson, att teorierna även ger en tolkning av
hur något bör tolkas. Hur vi tolkar exempelvis en situation eller ett skeende
beror sålunda på utifrån vilka ”teoretiska perspektiv” vi ser på situationen.
Jonsson refererar bl.a. till en studie där man fått personer, som tittat på en
videosekvens där flera poliser misshandlar en person, att uppfatta detta som
ett berättigat våld mot en våldsam person. Detta kunde man göra i studien
genom att ge dem en tolkningsram – i form av vissa ord, begrepp och sam-
manhang – som möjliggjorde en sådan tolkning (Jonsson, 2001).

Teorierna blir på det viset i sig normativa, dvs. de framhäver något som
kan uppfattas som viktigt, trovärdigt eller pålitligt. Dessa ”teorier” är resul-
tat av mänskliga konstruktioner, som ”skapas” i en ömsesidighet med den
sociala omgivningen. Frågan om vad som är sant, rätt och riktigt har med
”teorier” att göra, i bemärkelsen att dessa ”framställer” omvärlden och till-
handahåller tolkningsramar. Teorierna kan således medvetet eller omedve-
tet påverkas i olika syften. I dess mest extrema former är det frågan om ren
manipulation, fast på ett sofistikerat vis. Ett exempel på hur medvetenhet
om detta kan användas i manipulativt syfte är det som benämns perception
warfare, som är något annat än desinformation som handlar om att sprida
felaktig information. Friman skriver att:

Trustworthiness is a social construction and could be extended, mani-
pulated. Perception warfare is not about damaging the truth, it is about
creating the truth. (Friman, 2002, s. 6)

Utifrån det synsättet blir ”teorier” synonymt med de sociala konstruktioner
– t.ex. i form av begrepp och förståelseramar – som växer fram i en histo-
riskt, kulturellt, socialt och kontextuellt formad process av meningskapan-
de. Det teoretiska perspektiv Jonsson lutar sig mot i sin argumentation ut-
görs av ett verksamhetsteoretiskt (aktivitetsteoretiskt) perspektiv. En grund-
idé i den teoribildningen är att det inte går att skilja ”teori” och ”praktik” åt,
utan att man måste analysera det tillsammans. Analysenheten utgörs då av
aktiviteter.

Att inte, som individ eller kollektiv, delta i ett meningskapande, kan leda
till att man har svårt att se samband mellan t.ex. ”teorier” och den värld som
man konkret och praktiskt lever i, dvs. praktiken. Om någon har svårt att se
sambandet mellan de teoretiska verktygen, i form av begrepp, modeller och
tankesätt, och det som dessa skall förmedla en förståelse av, så kan teorier-
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na upplevas som meningslösa. Ett eventuellt glapp mellan ”teori” och ”prak-
tik”, dvs. svårigheten med att se sambanden och skapa mening, menar Jons-
son brukar manifesteras med frågan ”Vad är det för mening med att lära sig
detta?” (Jonsson, 2001, s. 51).
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Teori och praktik i komparativ belysning – en
avslutande summering i perspektiv av lärare

I denna avslutande del skall några avslutande – och i viss mån sammanfat-
tande – reflektioner göras. Detta görs i relation till lärarutbildning36 och  lära-
res arbete. Inledningsvis sammanfattas och diskuteras några drag i översik-
ten. Mot slutet av detta kapitel görs några översiktliga kopplingar till lärar-
yrket och hur man där kan se på frågorna kring ”teori” och ”praktik”.

Varför så olika fokus på teori och praktik?

Av de studerade yrkesgrupperna och deras utbildningar är det främst sjuk-
sköterskorna och arkitekterna som har utvecklat någon mera omfattande
diskussion gällande frågan om ”teori” och praktik och relationen däremel-
lan. De förefaller ha ett mera problematiserande förhållningssätt, än vad
som är fallet i fråga om ingenjörer och officerare. De senare förefaller ha ett
något mer oproblematiskt förhållningssätt av för-givet-tagande kring ”teo-
ri” och ”praktik”. Undantag finns dock, och det är dessa exempel som är
redovisade mer utförligt i respektive kapitel.

Rimliga orsaker till sjuksköterskornas diskussioner står exempelvis att
finna i dels; sjuksköterskeutbildningens struktur med högskoleförlagda de-
lar samt klinisk utbildning förlagd till sjukhus och vårdhem; att utbildning
och yrke bygger på såväl kunskaper som skall ”pluggas in” som på prak-
tiskt yrkeskunnande; att sjuksköterskor i sin yrkesroll har med människor
att göra och därmed har att hantera ett betydande antal relationer – och
dilemman – kring vilket ykeskunnandet utvecklas; att sjuksköterskor i pro-
fessionaliseringssträvan försökt utveckla ett kunskapsområde; samt att sjuk-
sköterskeutbildningen har tillmötesgått kraven på ökad vetenskaplighet. De
tre senare orsakerna medför bl.a. reflektioner över vad kunskap, kunnande
och omvårdnad är eller kan förstås som, vilket lätt leder in på frågor om
”teori” och ”praktik”. I detta finns flera paralleller till och likheter med
lärarutbildning och läraryrket.

36 Dessa resonemang förs utifrån en allmän diskussion kring lärarutbildning, utan
större hänsyn till lärarutbildningens olika inriktningar mot ämnen eller ålders-
grupper. Ej heller beaktas skillnader mellan olika utbildningar vid olika högsko-
lor och universitet.
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Drivkraften i sjuksköterskornas diskussion kan sammanfattningsvis sä-
gas vara att de befinner sig i ett spänningsfält mellan omvårdnad, medi-
cinsk yrkesutövning och professionalisering. Spänningsfältet inramas av
arbetsförhållanden präglade av hög arbetsbelastning och låg status – rela-
tivt t.ex. läkare, arkitekter och ingenjörer. Statusen försöker man uppnå ge-
nom vetenskapliggörandet.

Drivkrafter till att arkitekter har intresserat sig för frågan om ”teori” och
”praktik” utgörs av att arkitektur och arkitekters arbete befunnit sig i ett
spänningsfält mellan konst, teknik, estetik och samhälle. Spänningsfältet
inramas av strävan efter legitimitet. Strävan att skapa legitimitet för arki-
tekturen och att reflektera över arkitekters yrkeskunnande – exempelvis i
vilken fördelning det är frågan om tekniskt respektive konstnärligt arbete –
har inneburit att man kommit in på frågor kring yrkeskunnade, ”teori” och
”praktik” och relationer däremellan. Även strävan att öka statusen i arki-
tekters arbete, i arkitekturen och i forskning kring arkitektur har bidragit till
diskussionen om ”teori” och ”praktik”. Arkitekter har för utomstående sta-
tus. Som vi sett i kapitlen innan finns det dock en diskussion inom arkitekt-
kåren om att de förlorat i status och arbetsuppgifter gentemot t.ex. ingenjö-
rer och ekonomer. Ett sätt att positionera sig och återerövra (förlorad?) sta-
tus är att försöka vetenskapligöra vad arkitektur är och hur det kan förstås.
Tillkomsten av bl.a. Arkus, en stiftelse med ett flertal intressenter vars syfte
är att ge stöd till forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för arki-
tekters praktiska arbete, kan ses som ett led i arbetet med att öka forskning-
en och statusen.

Det finns även ett antal rimliga orsaker till varför inte ingenjörerna och
officerarna, såsom det framträder i denna studie, utvecklat några mera om-
fattande resonemang i frågor kring ”teori” och ”praktik” och relationen där-
emellan. Om man inledningsvis ser till yrkesgruppernas vetenskapliga hem-
vist så kan såväl ingenjörerna som militärerna historiskt sett hänföras till de
naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna, inte primärt till discipliner
inom samhälls- eller humanvetenskaperna inom vilket filosofiska resone-
mang är mer vanliga. I de naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna har
frågan om ”teori” och ”praktik” handlat om ”teorier” i termer av hypoteser
och förklaringsmodeller, medan praktiken närmast har setts som tillämp-
ning. Den epistemologiska frågan om vad ”teori” och ”praktik” är eller kan
förstås som, har inte varit i förgrunden på samma sätt som den har varit
inom de discipliner inom samhälls- eller humanvetenskaperna vilka inspi-
rerat sjuksköterskor, lärare och arkitekter.

Drivkrafter vad gäller ingenjörerna och frågan om ”teori” och ”praktik”
står att finna i att ingenjörers arbete och ingenjörsutbildningarnas innehåll
befunnit sig i ett spänningsfält mellan ”naturvetenskap” och ”teknik”. Det



68

handlar då främst om en innehållsdiskussion i yrke och ingenjörsutbild-
ningarna, där grundläggande naturvetenskaplig kunskap i termer av ”teori”
och de mer tekniskt ordnade tillämpningarna delvis ställts emot varandra.
Fokus på yrkeskunnande å andra sidan, förskjuter fokus från innehåll till
utövande. Detta gör att drivkraften utvecklas i ett spänningsfältet mellan
yrkeskunnande, reflektion och teoretiserande. Ingenjörerna har redan sta-
tus, vilket gör att det inte är någon framträdande drivkraft för några mer
filosofiska resonemang kring ”teori” och ”praktik”.

Vad gäller officerarna bygger såväl deras utbildning som yrkesutövning
till stora delar på att handla och att öva, medan utvärdering utgör ett medel
att förbättra handlandet och förståelsen. Officerares vardag består till stor
del av lärande, att lära andra eller att lära sig själva. Drivkraften till varför
man i officersyrket har intresserat sig för frågan om ”teori” och ”praktik”
bygger på att yrket befinner sig i ett spänningsfält mellan lärande, krav på
att kunna agera och en föränderligt omvärld med nya krav och sätt att ge-
nomföra militära uppdrag.

En del av detta lärande bygger på analyser och teorier kring krigsföring,
ledarskap, taktik, strategi och lärande organisationer, vilket i sig utgör ett
teoretiserande kring officerares uppgifter att leda förband under svåra för-
hållanden. Noteras bör att inslaget av dessa analyser blir vanligare först ju
högre upp i den militära befälsordningen och hierarkin man kommer. Lik-
som för ingenjörerna sker dock teoretiserandet främst utifrån en innehålls-
diskussion, dvs. hur kan man förstå ett fenomen eller ett sätt att agera. Teo-
retiserandet berör sällan frågor kring vad ”teori” och ”praktik” är eller kan
förstås som. Liksom ingenjörerna har officerarna redan status, varvid det
inte utgör en direkt drivkraft. I det sammanhanget är det värt att notera att
som ett led i det vetenskapliggörande av officersutbildningen som är på
gång, så ökar teoretiseringen alltmer inom officersutbildningen. Detta sker
exempelvis i termer av civila kurser och viss distansering från färdigheter i
yrkesutövandet. Närmandet till de villkor som gäller för civila högskolor
och universitet kan dock ses som försök att ytterligare höja statusen.

Lärarna i de olika utbildningarna

En indikator på hur man ser på förhållandet mellan ”teori” och ”praktik”,
eller snarare hur man i utbildningarna försöker hantera frågan om att förena
”teori” och ”praktik”, är att undersöka vilken bakgrund lärarna som under-
visar på respektive utbildning har.

Vad gäller arkitektutbildningen finns en grupp av lärare som är forskare
och i princip arbetar heltid under lång tid som forskare och lärare. Det finns
även en grupp yrkesverksamma arkitekter som kontrakteras för att under
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några år arbeta som lärare inom arkitektutbildningen. Den senare gruppens
andel bör enligt Högskoleverkets utvärderare öka (Högskoleverket, 1999:8).
Sålunda skall ”praktiker” in till studenterna i utbildningen, men studenter-
na skall inte ut till ”praktikerna” (eftersom man inte har praktik som del av
utbildningen).

I den grundläggande officersutbildningen vid de tre militärhögskolorna
är det främst yrkesverksamma officerare som arbetar några år som lärare.
Även lärarna vid Försvarshögskolan är till stor del officerare som arbetar
några år, även om inslaget av officerare, lärare och forskare med fasta tjäns-
ter vid Försvarshögskolan är betydligt större.

Lärarna inom ingenjörsutbildningarna är huvudsakligen lärare eller fors-
kare som under lång tid arbetat inom högskolorna. Visserligen kan de ha en
ingenjörsbakgrund och därmed arbetat som ingenjörer, men eftersom några
formella krav på ”praktik” inte längre finns, annat än i fråga om projekt-
eller examensarbeten, så är kopplingen till en yrkesverksamhet mindre stark.
När ingenjörer genomför sina examensarbeten är det dock vanligt att de har
en lokal handledare på ett företag och en handledare på högskolan.

Lärarna inom sjuksköterskeutbildningen utgörs dels av högskolans lära-
re, som kan vara forskare eller personer med vårdbakgrund som studerat
vidare, dels av handledarna inom ramen för den kliniska utbildningen som
genomförs på sjukhus och i omvårdnaden.

I sjuksköterske- och officersyrkena där det praktiska yrkeskunnandet är
i fokus – i termer av tydliga krav på att handla och agera – försöker man
”förena teori och praktik” genom att ha lärare som har den egna yrkesverk-
samheten nära, eller fortfarande är mitt uppe i den. Likartat sätt att hantera
frågan finns i lärarutbildningarna. Där finns lärarutbildare (lärare och fors-
kare) inom ramen för de högskoleförlagda delarna av lärarutbildningen samt
lokala lärarutbildare (dvs. yrkesverksamma lärare) inom ramen för de verk-
samhetsförlagda delarna av lärarutbildningen.

Yrkeskunnande och första tiden i yrket

En annan aspekt att fundera över är hur man ser på yrkeskunnandet inom de
olika yrkesgrupperna – och när man anses kunna sitt arbete. Detta är egent-
ligen en alltför komplex aspekt att resonera över, på basis av de texter som
finns i denna översikt. Därtill är texterna för få för att kunna bidra till någon
allsidig belysning på djupet av ett så pass komplext fenomen som yrkes-
kunnande. Endast några aspekter skall därför lyftas fram och då på övergri-
pande strukturell nivå.

Inom alla yrkesgrupper utgår man ifrån att det tar några år innan man har
uppnått en viss autonomi i yrkesutövandet och i yrkeskunnandet. I fråga
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om arkitekterna så menar man att det är först efter några år som man för-
väntas att göra någon självständig och skapande insats inom arkitekturens
område. Som nybliven arkitekt arbetar man ofta flera tillsammans kring ett
projekt. Vad gäller såväl arkitekterna som ingenjörerna så fokuseras i de
analyserade texterna inte övergången från utbildning till yrkesverksamhet
på något särskilt vis. Det förefaller som om man relativt oproblematiskt går
från utbildning till yrkesverksamhet – eller så har man inte ställt sig frågan-
de till om det skulle vara något större dilemma.

Ingenjörer, men även andra yrkesgrupper, har dock möjligheten att ingå
i sk. trainee-program. Dessa kan ses såväl som ett sätt att successivt axla
arbetsuppgifterna, men även som ett sätt att rekrytera och utbilda personal.

Vad gäller sjuksköterskorna har däremot övergången från utbildning till
yrkesverksamhet fokuserats, på likartat sätt som för lärarna och deras intro-
duktionsår och stöd av mentorer. Socialstyrelsen har exempelvis förslagit
en AT-tjänstgöring för sjuksköterskor under den första tiden för att introdu-
ceras i yrket. Detta i likhet med läkarnas AT-tjänstgöring. Brister gällande
sjuksköterskornas färdigheter i de praktiska arbetsuppgifterna har gjort att
flera sjukhus redan infört system med handledare för nyanställda sjukskö-
terskor. Här finns flera paralleller med lärare. Sedan 1995 finns avtal mel-
lan lärarnas fackliga organisationer och kommunerna (i egenskap av ar-
betsgivare), att nyblivna lärare har rätt till en mentor och stöd under det
första yrkesverksamma året (se t.ex. Fransson & Morberg, 2001).

Även officerarna har börjat fokusera övergången, eftersom den föränd-
rade officersutbildningen har medfört att man på de olika förbanden måste
göra analyser av vad de nyblivna fänrikarna kan, samt utifrån detta stödja
dem i arbetet. På många förband finns formellt utsedda handledare för yng-
re befäl, samtidigt som äldre, erfarna och överordnade officerare handle-
der, utvärderar och stödjer nyblivna fänrikar. Mer erfarna officerares hand-
ledning av oerfarna officerare har även förekommit tidigare, men har fått
större betydelse i och med den förändrade officersutbildningen.

En rimlig och sammantagen tolkning är att det ökande fokuset på den
första tiden i de olika yrkesgruppernas yrkesutövande härrör ur förändring-
ar i utbildningar som är kopplade till en ökad vetenskaplighet – samt dilem-
mat med att förena ”teori” och ”praktik”. Såväl sjuksköterskeutbildningen
som lärarutbildningen har under de senaste decennierna allt mer distanserat
sig från de praktiska inslagen i utbildningen (och den grundläggande offi-
cersutbildningen förefaller vara på väg åt samma håll). Detta har skett ge-
nom minskad andel klinisk utbildning och för lärarna minskad verksam-
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hetsförlagd tid37, men även i termer av att det vetenskapliga förhållnings-
sättet mera bygger på kritiskt ifrågasättande (med syfte att utveckla verk-
samheten) än på att man lär sig ett yrkes innehåll och utövande genom att
delta.

Angående förändringarna i lärarutbildningen talar Morberg (2002) om
två större historiska skeden. Tiden från 1800-talet fram till tiden efter andra
världskriget kan karaktäriseras som en period av tradering där lärarkunska-
pen och erfarenheter ”överfördes” från erfarna till oerfarna. Morberg me-
nar att efterkrigstiden har präglats av ett vetenskapliggörande, vilket kan
beskrivas i tre steg. Det första steget manifesteras i tillkomsten av lärarhög-
skolan 1956. I samband med det skrev man bl.a. in vetenskapligt förhåll-
ningssätt i lärarutbildningens styrdokument. Det andra steget togs 1977 då
lärarutbildningen fördes in i högskolans organisation, på samma premisser
som annan högskoleutbildning. Det tredje steget togs i slutet av 1980-talet
i och med inrättandet av grundskollärarutbildningen 1988. Den reformen,
och de efterföljande revideringarna, var ett slutgiltigt avståndstagande från
en tradition av erfarenhetstradering38. Morberg menar att det till och med
handlar om en avpraktifiering.

Dessa förändringar – oavsett om det handlar om lärar- eller sjuksköter-
skeutbildning – kan beskrivas som att utbildningarna idag mera syftar till
att utveckla kunskaper om yrket, än färdigheter i att utöva det. Ett av syfte-
na med vetenskapliggörandet och teoretiserandet är att öka kunskapen om
yrket, vilket antas på sikt vara av godo för att utveckla yrket och bättre klara
av arbetsuppgifterna. ”Priset” för denna framtida vinst förefaller dock beta-
las under den första tiden i yrkesverksamhet, då det först och främst ställs
krav på att klara av det vardagliga arbetet. Färdigheterna i yrkesutövandet
står då på bräcklig grund, och kan behöva stödjas på olika sätt. För sjukskö-
terskorna i form av AT-tjänstgöring; för officerare i form av handledning
och fortsatta utbildningar, och för lärare i form av mentorskap och intro-
duktionsprogram.

En annan fråga har att göra med hur man i utbildningarna ser på studie-
uppehåll. I såväl ingenjörs-, sjuksköterske-, officers- som lärarutbildning-
en betraktas studieuppehåll närmast som ett besvärande inslag, som värde-
ras lågt lärandemässigt (såvida det inte är frågan om att komma tillbaka

37 Staffan Selander har karaktäriserat lärarutbildningens ”praktik” som en turism-
praktik, utan reell förankring i vare sig utbildningen eller i lärares vardagliga
arbete. Bl.a. är det ofta frågan om kortare tidsperioder under vilket man inte
hinner, kan ta eller förväntas ta något större eget ansvar (Selander, 2001).

38 Avståndstagandet till erfarenhetsöverföringen har bl.a. tagit sig uttryck i att det
i lärarutbildningen ansetts vara ”fult” att ge tips, idéer eller konkreta modeller
för hur man som lärare kan göra i vissa situationer (Morberg, 2002).
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mer motiverad). Inom arkitektutbildningarna är det däremot många som tar
studieuppehåll för att smälta kunskaperna eller skaffa sig praktisk erfaren-
het genom att arbeta på arkitektfirmor. Hur skulle ett liknande scenario inom
lärarutbildningen se ut, där många tar studieuppehåll för att förbättra sina
kunskaper på annat sätt än via utbildningens försorg? Skulle inte det ses
som ett misslyckande för utbildningen?

Teori och praktik i lärarutbildningen

Begrepp såsom reflekterande praktiker, praktisk yrkesteori och lärares yr-
kesteori 39 är frekvent förekommande i lärarutbildning, i samband med lära-
res yrkeskunnande och i fråga om relation mellan ”teori” och ”praktik”. I
likhet med sjuksköterskeutbildningen har lärarutbildningarna de senaste de-
cennierna genomgått en ökad akademisering (se ovan) med krav på ökad
vetenskaplighet. Diskussionen kring ”teori” och ”praktik” har såväl handlat om
lärares yrkeskunnande, hur man lär sig att bli och vara lärare, som om rela-
tioner mellan högskoleförlagda delar av utbildningen och de verksamhets-
förlagda delarna av utbildningen, det som förut benämndes praktiken.

I samband med den senaste reformen på lärarutbildningens område som
sjösattes hösten 2001 var en uttalad strävan att (bättre) försöka integrera
”teori” med ”praktik”. I lärarutbildningskommitténs betänkande, Att lära
och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling skriver man bl.a.:

Teori och praktik i utbildningen måste, enligt kommitténs uppfatt-
ning, bättre knytas samman och diskuteras med utgångspunkt i frågor
om vad som är relevant kunskap för lärare. Saknas en uttalad, rele-
vant och reflekterad yrkesförankring blir lärarutbildningen abstrakt i
förhållande till läraryrket; dvs. studenterna blir inte förberedda för att
hantera den konkreta yrkesverksamheten. Saknas förankring i rele-
vant och aktuell forskning blir lärarutbildningen å andra sidan ab-
strakt i förhållande till teoribildning; dvs. ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt till yrket uteblir. (SOU 1999:63, s. 12)

Relationen mellan ”teori” och ”praktik” kan även förstås som att man kan
ta olika utgångspunkter, dvs. man kan utgå från ”teorier” och applicera dem
på ”verksamheten”, men man kan även gå från ”verksamheten” och utifrån
det bilda kunskap och ”teori”. Lärarutbildningskommittén skriver att:

39 Se t.ex. Schön (1983); Argyring & Schön (1975); Molander (1996) och Lauvås
& Handal (1993),
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Å ena sidan kan den vetenskapliga kunskapen beskrivas med utgångs-
punkt i hur olika teorier, perspektiv och metoder kan tillämpas i den
pedagogiska yrkesverksamheten. Å andra sidan kan lärares yrkesprak-
tik vara utgångspunkt för teoretisering och kunskapsbildning.

 (SOU 1999:63, s. 66-67)

Ovanstående citat beskriver ett synsätt att närma sig frågan om relationen
mellan ”teori” och ”praktik”, där man utgår ifrån två olika ”håll” vid ut-
veckling eller analys av kunskap. Dessa två ”håll” – från ”praktiken” alter-
nativt från ”teorin” – har sin respektive förespråkare av vad som är möjligt
och önskvärt.

Den vetenskapliga kunskapen beskriven i citatet ovan kan i undervis-
ningssammanhang fås att iklädas rollen som (förenklade) riktningsgivare
för hur undervisning skall genomföras eller förstås. Den vetenskapliga kun-
skapen applicerad på undervisningssituationer kan därigenom ge upphov
till att komplexa undervisningssituationer reduceras till förenklade feno-
men som skall passa in i den mall – teori, perspektiv eller metod – som
appliceras på situationen. Kritiker av detta sätt att arbeta menar att teorier
skall vara hjälpmedel, inte styrmedel (Arfwedson, 2003).

Att gå den andra vägen, dvs. att låta praktiken generera kusnskap, mo-
deller och teorier, är en väg som en del av den didaktiska forskningen tagit
(se t.ex. Arfwedson, 2002). Utgångspunkten i detta fall är att utgå ifrån
praktiken och dess kontextbundenhet för att teoretisera kring den och där-
med försöka ge en djupare förståelse för den. Detta synsätt, att gå från ”prak-
tik” till ”teori” och tillbaka till praktiken igen, kan ses som en motreaktion
på vad som upplevs som vetenskapens tillkortakommande med att beskri-
va, analysera och förklara komplexa undervisningssituationer. Det kan även
ses som ett sätt att försöka (åter)upprätta lärares kunskap i relation till (vad
som ansetts vara) akademiska forskares tolkningsföreträde (Arfwedson, 2003).

Att tilldela mening och möta ”tomrummet”

Att förstå ”teori” handlar som lärarutbildningskommittén ser det om att till-
dela och skapa mening kring dem. Och mening får teorierna först i hand-
ling. Lärarutbildningskommittén skriver att:

Den övertygelse, det antagande och den teori som läraren har om sin
praktik får mening först genom de handlingar som hör samman med
övertygelsen, antagandet eller teorin. Kunskapen kan beskrivas som
ett resultat av en inneboende handling som läraren sällan är medveten
om. Det är genom den aktiva handlingen som läraren får tag i och
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tillägnar sig denna kunskap. Det gäller då att vara uppmärksam i hand-
lingen och att ha förmågan att hålla flera alternativ öppna samtidigt
som man både har överblick över undervisningen och prövar sig fram.

(SOU 1999:63, s. 66)

Kan detta förstås som att ”praktik” utan ”teori” är aningslös, men ”teori”
utan ”praktik” är verkningslös? Även Hallström (2002) berör frågan om
meningsskapande av ”teorier” – och den koppling till praktik och kontex-
tualisering som då behövs. Hon skriver att:

Jag anser, att det finns ett slags tomrum mellan teori och praktik i
lärares arbete. Ingen teoretisk kunskap kan direkt omvandlas till en
praktisk undervisningshandling. Varje teoretisk analys måste omstö-
pas, dvs. kontextualiseras, och anpassas till unika individer i unika
situationer. Detta hör till lärares praktiska yrkeskunnande, och det
innebär att man inte direkt kan översätta teori till praktik.

      (Hallström, 2002, s. 60)

Det Hallström sätter fokus på är ”överföringsdilemmat” mellan ”teori” och
”praktik”. Samma fenomen berörde Nilsson (2002) i fråga om arkitekterna
och Ekebergh (2001) vad gäller sjuksköterskorna. Att Hallström väljer att
reflektera kring detta i termer av tomrum, är kanske inte helt lyckat om
strävan är att på något vis föra ”teori” och ”praktik” samman. Fast det är å
andra sidan överföringsdilemmat som fokuseras, och frågan är om det finns
någon metod för att göra denna överbryggning? Är metoden i så fall reflex-
ion, något Ekebergh menar?

Teori och praktik som semantiskt dilemma och
aktivitetsteoretiskt perspektiv

Frågor kring ”teori” och ”praktik” har även semantiska och språkliga di-
mensioner. Den förståelse och de synsätt som individer har, skall kommu-
niceras på något vis. Ofta i ord som skrivs eller uttalas. Språkets rikedom
och strukturer begränsar dock möjligheterna att kommunicera mening, åsik-
ter och förståelse. Tillgång till och frånvaro av ord och begrepp begränsar,
liksom de begränsade möjligheterna att bygga upp och variera meningar.
Bara genom att skriva om ”teori” och ”praktik” – med ett och emellan – har
en distinktion etablerats. Det stora problemet när vi talar om relationen
mellan ”teori och praktik” kanske utgörs av och-et? Och om språkets övri-
ga begränsningar. Är det så att det är de språkliga konstruktionerna som
leder oss in i dilemman i vår strävan att finna uttömmande formuleringar
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kring ett så komplext fenomen som relationen mellan ”teori” och ”prak-
tik”? Om så är fallet, hur kan vi då närma oss fenomenen och kommunicera
kring dem?

I denna rapport framgår att ”teori” och ”praktik” och relationen där emel-
lan har behandlats på olika vis inom de olika yrkesgrupperna. ”Teori” och
”praktik” kan vara väldigt mycket. Från exempelvis sjuksköterskornas me-
dicinska ”teori”, i termer av faktakunskap, till vårdetisk ”teori” med nor-
mativa undertoner; från ingenjörernas ”teori” som ett innehåll som definie-
ras i relation till dess motsats, dvs. dess tillämpning i ”praktiken”; från offi-
cerarnas ”praktik” i form av yrkets handlingsorientering till ”teori” som
beskrivning, reflektion och analys av praktiken; och från arkitekternas sida
”teori” som legitimering av ”praktiken”, till ”teori” som en del av ”arkitek-
turen”. Noterbart är att även om man behandlat frågan på lite olika vis, så
finns även stora likheter.

I de fördjupningar som görs för varje yrkesgrupp, finns det en samsyn i
att ”teori” och ”praktik” inte kan analyseras var för sig, utan att de är varan-
dras förutsättningar. Det förefaller som om någon form av verksamhetsteo-
retiskt (aktivitetsteoretiskt) perspektiv framträder. I fråga om militärerna så
säger Jonsson (2001) tydligt att han har ett aktivitetsteoretiskt perspektiv.
Grundläggande i den teoribildningen är att det inte går att skilja ”teori” och
”praktik” åt, utan att man måste analysera det tillsammans. Analysenheten
utgörs av aktiviteter.

Gällande arkitekterna menar såväl Nilsson (2002) som Linn (1998) att
”teori” inte kan ses som en abstraktion fristående från ”praktiken”, och den-
na kan inte ses utan ”teoretisk koppling”. De menar vidare att handlingar är
att betrakta som ”praktik” – varvid aktiviteter rimligen utgör analysenhe-
ten. I fråga om sjuksköterskor menar t.ex. Ekebergh (2001) att det inte finns
någon polarisering mellan de olika kunskapsformerna, ”teori” och ”prax-
is”, utan att teoretisk och praktisk kunskap måste ses som komplementära.
Huruvida analysenheten utgörs av aktiviteter i Ekeberghs perspektiv är nå-
got oklart, men jag håller det för en rimlig slutsats, bl.a. med tanke på hen-
nes betoning av ”praxis”. I fråga om ingenjörerna så fokuserar Hammarén
(1999) yrkeskunnande och betonar bl.a. praktikens och handlingens bety-
delse för förståelse av yrkeskunnande. En viktig analysenhet är då vad man
gör – dvs. olika aktiviteter. Kanske finns det större likheter mellan de olika
yrkesgrupperna i sätten att förhålla sig till relationen mellan ”teori” och
”praktik”, än vad man kan ana vid en första anblick.
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