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Abstract

Education on the border between school and work. Educational change in
Swedish vocational education and training 1918-1971.
The aim of this thesis is to contribute knowledge about pedagogical change
in Swedish vocational education and training (VET). The study focuses on
vocational schools between 1918 and 1971, and discusses the educational
practices that balanced on the border between school and work. The practices under study are probation periods, production work, and “diligence allowance”. By focusing on these practices, which ceased when the vocational
training was integrated with upper secondary school in 1971, this study
seeks to illustrate how shifts in work and school traditions in the VET discourse are relevant to pedagogical change in vocational training. The central
questions of the thesis seek to pinpoint the ways in which the traditions manifested themselves and how the pedagogical content of the educational practices were renegotiated. The study is based on extensive empirical data consisting of public enquiry reports, an organisational journal, archive material,
and memory books from vocational schools from the relevant period.
The VET discourse has been analysed using Johan Asplund’s concept of
“figures of thought”. The central figures of thought in vocational training –
school and work – have been used to see how the practices’ pedagogical
content and aims were renegotiated. This renegotiation made it possible to
adapt to school structures in a way that made these practices problematic.
Consequently, they could be removed when vocational training was integrated with upper secondary school. In the period leading up to the 1950s, the
pedagogical foundations were largely inspired by work practices. Thereafter,
it became increasingly common for tensions between the logics and structures embedded in work and school to arise in the VET discourse. This process led to a shift in emphasis in the discourse, from the “work” figure of
thought to the “school” figure of thought.
Keywords: vocational education and training, educational practices,
figures of thought.

Förord

Man skulle kunna datera början på denna avhandling till 1989. Det var det
året jag gick ut Livsmedelsteknisk linje och skulle börja min karriär som
kock. Det fanns en inofficiell norm för betygssättning som förmedlades till
oss elever muntligt under sista betygssamtalet. Den byggde på insikten att
det fanns en okunskap bland arbetsgivarna om vad betygen stod för, vilket
innebar att ett högt skolbetyg ledde till förväntingar som skolan inte gjort oss
redo för. Våra erfarna yrkeslärare visste vad som väntade – det gjorde inte
jag. Med stor entusiasm tog jag plats i ett restaurangkök och fick direkt erfara min brist på kunskaper och rutin. Min karriär som kock blev kort, om än
inte bara på grund av denna erfarenhet. Livet tog andra vägar. Så här i ett
förord kan man dock unna sig att gena mellan händelserna i tiden. Beslutet
att skriva en avhandling har en annan historia men det går inte att bortse från
att den utan mina erfarenheter från 1989 med största sannolikhet hade handlat om något annat än olikheter mellan skola och arbete.
Att skriva en bok är ett hantverk och att skriva en avhandling är att gå i
lära. Det är betydligt mera av ett praktiskt arbete än man kanske föreställer
sig. Precis som att laga mat, sy eller snickra kräver avhandlingsskrivande
inte bara inspiration och kreativitet. Det handlar till stor del också om arbete
som är lika tröttsamt och monotont som att skala potatis eller hacka lök i
stora kvantiteter – precis som i det kockyrke jag för länge sedan lämnat. Men
det är där, mellan ”leda och koncentration” som avhandlingar blir till, det har
jag förstått nu.1
Som lärling lär man bland mästare och arbetskamrater. Jag har haft gott
om dem och är skyldig många ett varmt tack. Först och främst, mina handledare, Annika Ullman och Joakim Landahl som har orsakat både leda och
koncentration, för detta finns inte tack nog. Tillsammans med dem har det
varit full verkstad, jag har lärt mig använda nödvändiga verktyg, tankar har
skapats och idéer tagit form i fantastiska samtal. Mina läsgrupper har fungerat på liknande sätt tack vare mina konstruktiva och inspirerande läsare Boel
Englund och Daniel Löwheim. Viveca Lindberg har generöst delat med sig
av sina omfattande kunskaper om yrkesutbildning och gett mig värdefulla
tips och idéer. Till Agnieszka Bron riktas tack för hjälpen med läsning och
synpunkter i slutskedet så att jag kom den sista biten ända fram. Ett speciellt
1

Uttrycket har jag lånat från den inspirerande romanfiguren Hedda i Sigrid Combüchens
Spill: En damroman (Stockholm 2010).

tack vill jag framföra till Marianne Döös som överlåtit en samling intressanta
foton från det tidiga 1970-talets yrkesgymnasium i min vård. Ett av dessa
finns med på avhandlingens framsida för att illustrera den pedagogiska förändring jag undersökt. Det är många som genom åren bidragit till mitt arbete
med kloka synpunkter och råd, men också genom att bilda en härlig gemenskap vilket är minst lika viktigt. Tack till Thomas Neidenmark, Eva Melin,
Annika Notér-Hoshidar, Kristina Börebäck, Christine Bendixen, Anne Montelius, Rebecca Adami, Sandra Hellstrand och Birgitta Sandström. Ni har
alla inspirerat och stöttat mig på olika sätt. Ett särskilt tack till mor och far,
Birgitta Wallbom och Jan-Erik Eriksson som tålmodigt läst och rättat mina
språkliga grodor och löst mina grafiska problem. Mitt viktigaste stöd i tillvaron hämtar jag från min familj som brutit både leda och koncentration när
det varit nödvändigt. Tack för att ni stått ut med alla pärmar, papper och
böcker jag spridit ut både högt och lågt. Tack för att ni respekterat min
ibland frånvarande närvaro och för att ni lyssnat till mina ”fantastiska” idéer.
Göran, Emmy, Lilly och Martin, ni är vad jag behöver.
Stenhamra i juni 2014.
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Kapitel 1 Skola och arbete – en relation i
rörelse

Den här avhandlingen handlar om den svenska yrkesutbildningens historia.
Den handlar om hur föreställningar kring skola och arbete tagit sig uttryck i
yrkesutbildningen och hur förskjutningen mellan dessa två föreställningar
förändrar strukturer inom undervisning och utbildning. En utgångspunkt i
studien har varit att arbetslivet och skolan präglas av olika logiker. Produktion kan säga vara konstitutivt för arbetet medan lärande är konstitutivt för
skolan och sällan möts dessa olika logiker.2 Specifikt för yrkesutbildningen
är emellertid att dessa två måste fogas samman till en verksamhet. Proportionerna har växlat mellan åren, men yrkesutbildningen befinner sig, ofrånkomligen, alltid på gränsen mellan skola och arbete. Yrkesutbildningen är i
den meningen en sorts hybrid, sammansatt av två tillsynes oförenliga storheter, som på ett eller annat sätt måste leva sida vid sida.
Skola och arbete är idag två olika platser, kopplade till två olika system
av institutioner, myndigheter och organisationer. Yrkesutbildningen i Sverige styrs i hög grad av skolsystemets logiker, skolan är ägare av yrkesutbildningen. Så har det inte alltid varit. Det nationella system av praktiska
ungdomsskolor som uppstod och transformerades under 1900-talet stod under betydligt större inflytande från arbetet än vad som kom att bli fallet i den
gymnasiala yrkesutbildningen från 1971. Under den tid som yrkesutbildningssystemet övergick från att i övervägande del vara knutet till arbetet till att bli en verksamhet i skolan, förhandlades både ansvarsfrågor och
finansiering i den politiska debatten. En annan förhandling som pågick
gällde de pedagogiska formerna, vilka kunskaper yrkeslivet krävde och hur
dessa skulle läras. Den ideala yrkesutbildningen var dock inte bara en fråga
som figurerade i den politiska debatten utan i allra högsta grad en fråga som
utformades och kontinuerligt behandlades i yrkesutbildningens olika verksamheter, av yrkeslärare, lokala styrelser och i facktidskrifter. Genom det
man sade och gjorde i pedagogiskt syfte löpte skolans och arbetets olika
rationaliteter, ibland parallellt och ibland på kollisionskurs.
Relationen mellan skola och arbete är grundläggande i modern yrkesutbildning. En återkommande fråga är var den ideala yrkesutbildningen sker
2

Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm 2000) s. 45;
Ingrid Carlgren (red.), Miljöer för lärande (Lund 1999) s. 102 ff.
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bäst – i skolan eller på arbetet. För Sveriges del har den fått olika svar i olika
tider. 1918 då den första statliga reformen om yrkesutbildning genomfördes,
var skolan ett komplement till den träning och utbildning som man fick i
arbetet. På 1990-talet rådde det omvända förhållandet, praktik på en arbetsplats (APU) blev närmast ett kompletterande inslag till den skolbaserade
undervisningen. I den senaste reformen, Gymnasiet 2011,3 strävar man åter
efter att flytta ut en större del (än i programgymnasiet från 1991) av lärandet
till arbetsplatser i näringslivet. Svaret på frågan om var den ideala yrkesutbildningen sker bäst hänger samman med föreställningar om vilka kunskaper
och vilket lärande som anses viktiga för att upprätthålla en hög kvalitet i
yrkesutbildningen. Avgörande för hur relationen mellan skola och arbete
utformas vad gäller det bästa yrkeslärandet och de viktigaste yrkeskunskaperna, är därför hur man ser på skolans och arbetets kvalitativa egenskaper då
det kommer till vad som ska läras och hur det ska läras. Yrkesutbildningens
syfte och mål har alltid varit att skapa goda yrkesutövare men med tiden har
målsättningen vidgats till att också omfatta ett allmänbildande eller medborgarbildande syfte. I det pedagogiska samtalet (både det offentliga och det
professionella) om yrkesutbildning har kvantitativa proportioner (hur mycket
skola/arbete) och kvalitativa frågor (vilka kunskaper/hur lära) vägts mot
varandra i frågan om hur målet ska uppnås. Vad som kanske inte framgår
tydligt är vad som ger argumenten mening, hur de i grunden motiveras från
utgångspunkter som styrs av olika logiker och rationaliteter. På forskarnivå
är diskussionen om yrkeslärandet i skola och arbete ganska ny. Studier av
betydelse för den pedagogiska och didaktiska kunskapsutvecklingen om
yrkesutbildning började komma så sent som på 1980- och 1990-talet.4 På en
mer verksamhetsnära nivå däremot, för yrkeslärarna i skolan, i yrkesskolstyrelsernas arbete och i organisationstidskriften Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, har arbetets och skolans kvalitativa bidrag vägts för och emot
både i samtal och i praktik sedan början av 1900-talet. Frågan om var den
goda yrkesutbildningen ska ske är därför långtifrån ny och det gäller även
argumenten. Det kan vara befogat att försöka gå förbi de vanligaste och återkommande argumenten och ställa frågor om vad som har inflytande över
åsikterna, vad som motiverar påkallade förändringar på ett djupare plan. Den
idémässiga relationen mellan skola och arbete har jag därför försökt förstå
genom att teckna de olika traditionerna och deras inneboende logiker som
tankefigurer, det vill säga som strukturer av föreställningar som ger mening
åt och upphov till olika pedagogiska idéer, praktiker och tankegångar. Jag
3

Beslutad i prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.
Se t.ex. Boel Berner, Kunskapens vägar: teknik och lärande i skola och arbetsliv (Lund,
1989); Jean Lave & Etienne Wenger, Situated learning: legitimate peripheral participation
(Cambridge 1991); Klaus Nielsen & Steinar Kvale, Mästarlära: lärande som social praxis
(Lund 2000); Bengt Molander, Mästarlära: lärande som social praxis (Lund 2000); MajaLisa Perby, Konsten att bemästra en process: om att förvalta yrkeskunnande (Hedemora
1995).
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har valt ett historiskt perspektiv för att försöka förstå pedagogiska idéers
förändring och särskilt tittat på praktiker som var utmärkande för det system
av yrkesutbildning som dominerade 1900-talet fram till 1971 då linjegymnasiet skapades och yrkesutbildningen blev gymnasial.
Genom två reformer, 1918 och 1921, skapades det system av yrkesutbildning som kom att kallas praktiska ungdomsskolor (lärlingsskolor, yrkesskolor och verkstadsskolor). Dessa var av två olika slag: 1) I lärlingsskolorna
och yrkesskolorna var teori och praktik tydligt åtskilda genom en tydlig ansvarsfördelning på olika huvudmän, här var skolans undervisning ett teoretiskt komplement till den praktiska kunskap som arbetsgivaren ansvarade
för. 2) I verkstadsskolorna fanns allt samlat i ett, här var skolan huvudman
för både den praktiska och teoretiska undervisningen. Skillnaden mot dagens
skolverkstäder var emellertid stor och anknytningen till arbetslivet betydligt
större på många sätt. Verkstadsskolorna kunde till exempel vara små produktionsenheter där en del av omsättningen gick till eleverna i form av ”flitpengar”. Förekomsten av flitpengar var inte bara en enkel fråga om ersättning. I det pedagogiska samtalet och verksamheten fick flitpengen olika
betydelser som gör att man kan tala om den som en pedagogisk praktik som
syftade till att åstadkomma särskilda kunskaper och stödja lärandet. Förekomsten och användningen av denna praktik speglar således olika underliggande antaganden om vad den skulle åstadkomma i yrkesundervisningen.
Dessa antaganden undersöks genom att särskilt studera ett urval av pedagogiska praktiker som var speciella för de praktiska ungdomsskolorna mellan
1918 och 1971.
Behovet att ta steget förbi och gå bakom de återkommande argumenten
(som frågan om proportionerna mellan arbetsplatsförlagd och skolförlagd
utbildning, bättre finansiering, högre kunskapskvalitet osv) och undersöka de
pedagogiska incitamenten, kan också belysas i en annan typ av exempel.
Den utbildningshistoriska forskningen om yrkesutbildningen i Sverige har
uppmärksammat de stora ekonomiska satsningarna på yrkesutbildning under
1950-talet. Man kan konstatera att dessa bidrog till att stärka verkstadsskolornas (den mer skolförlagda utbildningsformen) ställning. Att starta och
driva den här typen av skolor var dyrt och ekonomiskt stöd underlättade
givetvis etableringen. Vad vetskapen om de ekonomiska satsningarna lämnar
obesvarad är emellertid varför valet föll på att utnyttja pengarna till verkstadskolor och inte till den andra, inom yrkesutbildningssystemet befintliga,
lärlingsskolorna. Ekonomiska satsningar på den utbildning som skedde ute i
arbetslivet hade gett en helt annan typ av yrkesutbildningssystem än det som
skapades genom gymnasiereformen 1971. En intressant följdfråga blir då:
vad är det som är betydelsefullt för hur pengarna satsas? Det är min uppfattning att man kan närma sig svaret på den frågan genom att fördjupa kunskaperna om pedagogiska utgångspunkter, det vill säga, vad som motiverar
vilka kunskaper som anses viktiga och hur dessa ska utvecklas på bästa sätt.
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1.1 Pedagogiska praktiker
Pedagogiken i de praktiska ungdomsskolorna skilde sig på flera sätt från det
övriga skolväsendet. För den här studiens räkning har jag särskilt valt att
uppehålla mig vid tre av dessa pedagogiska särdrag: 1) de särskilda bedömningspraktikerna, 2) elevernas produktion, och 3) den så kallade flitpengen.
Bland de särskilda bedömningspraktikerna är kanske den så kallade ”prövotiden” (den period läraren bedömde och avgjorde om eleven hade tillräckliga förutsättningar att klara det yrke utbildningen syftade till) det mest särpräglade uttrycket för uppfattningar och praktiker som har med bedömning
att göra, men den kommer att behandlas i ett större sammanhang där föreställningar om bedömning också granskas genom olika meriteringssystem
och anlagstester. Med elevernas produktion menas i första hand den saluvärdiga produktion eleverna utförde inom ramen för sin utbildning och som i
verkstadskolorna ofta betydde att skolorna bedrev egen företagsverksamhet.
Inom lärlingsutbildningen utgjorde företagets produktion basen för lärlingens praktiska yrkesundervisning. Den så kallade flitpengen däremot är specifikt relaterad till verkstadsskolorna men kan i vissa avseenden jämföras med
lärlingslönerna i den lärlingsutbildning som bedrevs av arbetsgivare. Flitpengar och lärlingslöner var låga belopp som betalades ut för det arbete som
utfördes. Lärlingslönen reglerades av avtal mellan olika parter på arbetsmarknaden medan flitpengen reglerades i yrkesskolstadgan och de enskilda
skolornas reglementen.
Alla tre praktiker förekom i olika varianter eller utsträckning i de praktiska ungdomsskolornas olika skolformer. Särskild uppmärksamhet kommer
dock att riktas mot verkstadsskolorna där spelet mellan föreställningar om
skola och arbete accentueras till följd av deras dubbla identiteter som skolinstitution och produktionsenhet. På detta sätt avser jag att genom utvecklingen av föreställningar kring dessa praktiker, belysa den rörliga relationen
mellan skola och arbete i yrkesutbildningen och dess betydelse för pedagogisk förändring i yrkesutbildningen.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning. Undersökningen fokuserar de praktiska
ungdomsskolorna 1918-1971 och uppehåller sig vid de pedagogiska praktiker som balanserade på gränsen mellan skola och arbete. Genom att särskilt
undersöka tre pedagogiska praktiker, som försvann när de praktiska ungdomsskolorna ersattes av yrkesgymnasiet, har det varit möjlig att ställa följande frågor:
x Vilken roll hade dessa praktiker i yrkesutbildningen?
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x Hur omvandlades det pedagogiska innehållet i dessa praktiker?
x Varför avvecklades prövotiden, produktionen och flitpengen?
x Hur opererade skolans och arbetets olika logiker i omvandlingen av
det pedagogiska innehållet?
Undersökningen rör sig över tiden 1918 till 1971. Det var under dessa drygt
50 år som praktiska ungdomsskolor tillkom och utvecklades till ett nationellt
yrkesutbildningssystem för att såsmåningom omvandlas och uppgå i ett annat. 1971 genomfördes en gymnasiereform som ersatte den gamla yrkesutbildningsmodellen och integrerade yrkesutbildningen i den nya gymnasieorganisationen där utbildningarna byggde på den nyligen inrättade nioåriga
obligatoriska grundskolan. Inlemmandet i gymnasieskolan blir härmed också
den bortre gränsen för de typiska pedagogiska praktiker som var utmärkande
för de praktiska ungdomsskolorna. I princip, med väldigt få undantag, försvann prövotiden, produktionen och flitpengen i samband med yrkesutbildningens omvandling till gymnasieutbildning.

1.3 Disposition
Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2, Strukturer och former för yrkesutbildning 1918-1971 där jag preciserar vad som särskilt är karaktäristiskt
för de skolformer som samlades under namnet praktiska ungdomsskolor. I
kapitel 3, Tidigare forskning, placerar jag in föreliggande studie i sitt vidare
forskningsfält kring yrkesutbildning och i kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter, metod och material, beskrivs hur jag gjort bruk av Johan Asplunds ”tankefigur” som verktyg för att analysera den yrkespedagogiska diskursen. Här
presenteras också mitt empiriska material (skolarkiv, Tidskrift för praktiska
ungdomsskolor, statliga utredningar m.m.). I kapitel 5, Prövotiden och andra
bedömningspraktiker, undersöker jag hur man under perioden resonerat
kring frågan vem som är lämplig för yrkesutbildning och för det yrke utbildningen syftar till. Kapitel 6, Produktionen – från pedagogisk kärna till pedagogiskt problem, ägnas åt hur olika man kan se på de praktiska inslagen i en
yrkesutbildning samt vilka konsekvenser detta får för hur man iscensätter
elevernas lärande. Kapitel 7, Att lägga lärandet tillrätta, närmar sig produktionens villkor som pedagogisk praktik genom att visa hur nya pedagogiska
system med en ny ordning för lärande utmanade produktionsarbetet i yrkesutbildningen. I kapitel 8, Flitpengen – lön eller belöning, visar jag hur flitpengens olika funktioner blir en av de frågor som aktualiserar motsättningar
mellan tankefigurerna skola respektive arbete. I det avslutande kapitlet 9,
Utbildning på gränsen mellan skola och arbete, gör jag en sammanfattande
analys av hur man kan förstå den pedagogiska utvecklingen i de praktiska
ungdomsskolorna 1918 till 1971.
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Kapitel 2 Strukturer och former för
yrkesutbildning 1918-1971

Den undersökningsperiod som jag valt för min studie motiveras av två viktiga märkesår för yrkesutbildningens inkoppling i det svenska skolsystemet.
År 1918 motiveras av att det är första gången som yrkesutbildning regleras i
en statlig stadga och får fortlöpande ekonomiskt stöd i form av statliga anslag. År 1971 motiveras av den omfattande strukturreform som integrerade
yrkesutbildningen i gymnasieskolan. De strukturer och förbindelselänkar
som utvecklades från 1918 kan framstå som ett komplicerat mönster av olika
skolformer, huvudmän och lokala lösningar. Satt i det större svenska utbildningssammanhanget under 1900-talets början skulle det vara möjligt att tala
om yrkesutbildningen som ett parallellskolesystem på två sätt. Å ena sidan
kan man säga att yrkesutbildningen var en del av det parallellskolesystem
som från 1800-talet till 1960-talet delade upp elever i utbildningar efter
klass- och genusstrukturer. Folkskola, läroverk och flickskola brukar räknas
till detta system men yrkesskolorna, som efter 1918 ingick i statens utgifter
för utbildning, nämns sällan. Å andra sidan kan man betrakta yrkesutbildningen som ett parallellskolsystem i sig genom den stora mängd utbildningsvägar som stod tillbuds samt genom dess indelning av manliga och kvinnliga
utbildningar. Det var ett system som präglades av mångfald, differentiering
och lokala behov. I det följande ska jag ge en introducerande bild av hur
yrkesutbildningen systematiserades och institutionaliserades under perioden
1918–1971 och samtidigt klargöra vissa begrepp, som sedan förekommer i
undersökningen. Men först en liten påminnelse om att överföring av yrkeskunskaper inte alltid varit en fråga för det nationella utbildningssystemet.

2.1 Traditionell kunskapsöverföring av yrkeskompetens
Överföringen av praktiska kunskaper och yrkeskunnande har traditionellt
skett i den miljö där de sedan skulle utövas självständigt. Institutionaliserat
lärande för hantverk eller tekniska yrkeskunskaper har kunnat beläggas i
arkeologiska undersökningar redan under stenåldern.5 Så gammalt är emellertid inte skråväsendets system med lärlingar, gesäller och mästare vilket
5

Jan Apel, Daggers, knowledge & power (Uppsala 2001) s. 323 ff.
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var den form för kunskapsöverföring som institutionaliserade yrkeslärandet
inom hantverken från medeltiden fram till näringsfrihetslagstiftningarna
1846 och 1864.6 Det levde dessutom kvar långt efter detta både i sin traditionella form inom hantverksyrken och som arbetsplatsutbildning för lärlingar även i industrin under dess uppbyggnadsfas.7
Under upplysningstiden startades så kallade mekaniska institut runt om i
Europa. Dessa erbjöd öppna föreläsningar om teknik.8 Man kan säga att de
representerade en ny möjlighet och ett nytt sätt för yrkesutövare (och andra
intresserade) att utveckla praktiska kunskaper. I Sverige öppnade Tekniska
institutet 1799 och en bit in på 1800-talet etablerades, genom privata initiativ, olika praktiska skolor som syftade till att bilda och utbilda, i första
hand ungdomar, för olika hantverksyrken. Vid mitten av 1800-talet ökade
intresset för den ”lägre tekniska undervisningen”; en benämning man i utredningarna använde för att karaktärisera både de befintliga tekniska skolorna och undervisningsinnehållet. Inom borgarståndet motionerade man om
att få statliga anslag till upprättande och drift av sådana skolor. Under slutet
av 1800-talet beviljades statliga anslag till flera skolor av den här typen och
antalet ansökningar om statsbidrag ökade med tiden. Den stadiga ökningen
och oron för att Sverige skulle hamna i bakvattnet av den tekniska och industriella utvecklingen, ledde till att 1907 års kommitté rörande den lägre
tekniska undervisningens ordnande tillsattes för att utreda hur denna lägre
tekniska undervisning borde ordnas.9 Till de tekniska aftonskolorna sökte sig
både de som hade anställning och de som inte hade det. Utbildningarna var i
första hand tänkta att vända sig till den som ville förkovra sig inom sitt yrke
men de hade ofta både ett allmänbildande och ett yrkestekniskt innehåll. I
1907 års utredning kritiserades de emellertid för att det allmänbildande inslaget fått för stort utrymme och förklaringen ansågs vara dels att elever utan
anställning utnyttjade skolorna och att lärarna till stor del var extraknäckande folkskollärare. Utredarna ville se mer av yrkesteoretisk utbildning. Den
praktiska utbildningen ansåg man att eleverna skulle tillägna sig genom sitt
yrke och att kunskaperna sedan skulle fördjupas genom den teoretiska
undervisningen. Därför ville man att anställning skulle vara ett krav för att få
del av undervisningen. Utredningen kom med förslag till olika typer av yrkesutbildningsformer och flera av dessa kom att i olika utsträckning genomföras i den Praktiska ungdomsskolreformen 191810, där staten kom att ta ett

6

Lars Edgren, Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847
(Lund 1987).
7
Anders Nilsson, Yrkesutbildningen i Sverige 1850-1910 (Uppsala 2008) s. 74.
8
Arne Helldén, Maskinerna och lyckan: ur industrisamhällets idéhistoria (Stockholm 1986).
9
Lennart Nilsson, Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv: yrkesutbildningens utveckling
från skråväsendets upphörande 1846 till 1980-talet samt tankar om framtida inriktning (Göteborg 1981) s. 49 ff.
10
Riksdagens proposition 1918/96.
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första mer genomgripande organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för yrkesutbildningen.11

2.2 Praktiska ungdomsskolor
De skolformer som omfattades av 1918 års praktiska ungdomsskolereform
var: lärlingsskola och yrkesskola. I en tilläggsreform 1921 inkluderades även
skolformen verkstadsskola. Reformerna omfattade utbildning inom tre definierade utbildningsområden: industri och hantverk, hushåll samt handel.
Varje enskild utbildning (t.ex. kopparslagare eller klänningssömmerska)
sorterade under ett utbildningsområde och kunde meddelas genom någon av
de tre olika skolformerna.12 Även om det huvudsakliga sättet att skaffa sig
yrkeskunskaper ända fram till 1960-talet skulle vara att gå som lärling hos en
arbetsgivare kan man se att 1918 års reform skulle få stor betydelse.13 Från
och med nu fick staten ett större inflytande över hur yrkesutbildningen organiserades och värderades.

2.2.1 Teoretiska lärlingsskolor och yrkesskolor
Under de första åren, mellan 1918 och 1920, bestod utbildningen av en skolform som organiserades i två nivåer: lärlingsskolan och yrkesskolan. Lärlingsskolan vände sig till elever som hade avslutat folkskolans sjunde år
(eller hade motsvarande kunskaper i läsning, skrivning och matematik). Utbildningen var teoretisk. Förutsättningen för att bli antagen vid en lärlingsskola var att man hade en anställning där de praktiska kunskaperna skulle
inhämtas.14 I skolan fick eleverna, förutom den yrkesspecifika teorin (där
fackritning hade stort utrymme) också en mer arbetslivsrelaterad utbildning
genom ämnen som: yrkeshygien, yrkes- och arbetarlagstiftning samt yrkesekonomi.15 En lärlingsutbildning omfattade i regel två årskurser (en del hantverksyrken hade upp till fyra år) om 30 veckor med tio timmars undervisning per vecka. Undervisningen bedrevs efter arbetstid på kvällar och helger.
11

Nilsson ((1981) s. 57 och 74. Utredningen om den lägre tekniska undervisningen blev
tillsammans med en utredning om handelsundervisningen grund för en överarbetning som
också omfattade fortsättningsskolan. Detta ledde fram till propositionen med förslag om
ordnande av praktiska ungdomsskolor.
12
Det ska förtydligas att utbildning inom exempelvis lantbruk, vård och sjöfart inte räknades
till de praktiska ungdomsskolorna och därför omfattades de inte heller av reformen. De sorterade dessutom under andra departement än ecklesiastikdepartementet. Ingrid Lindell, Disciplinering och yrkesutbildning: reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereform
(Uppsala 1992).
13
Anders Nilsson & Birgitta Swärd, The quantitative development of vocational education in
Sweden 1950-1990 (Lund, 1991) s. 7 f.
14
Lindell (1992) s. 193 ff.
15
Lars Larsson, Industri- och hantverksutbildning under två sekel (Uppsala 2001) s. 110.
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Utbildningen skulle vara avgiftsfri för de elever som var skrivna i kommunen men det kunde tillkomma kostnader för material och läromedel.16 Yrkesskolans målgrupp var istället erfarna yrkesmän/-kvinnor som siktade på arbetsledande positioner eller eget företagande. Förutom kunskaper motsvarande lärlingsskolans kurser och anställning skulle eleverna också ha minst
två års arbetserfarenhet från yrket.17 För den som inte ville följa en hel utbildning fanns fristående kurser i olika yrkesteoretiska områden. 18 I många
fall hade de praktiska ungdomsskolorna en bakgrund i gamla slöjdskolor och
tekniska söndags- och aftonskolor som omvandlades till lärlings- och yrkesskolor för att få statliga anslag.19
När man talar om lärlingsskolan, yrkesskolan eller om de fristående kurserna är det viktigt att understryka att undervisningen här endast var teoretisk. Eleverna deltog i lektioner där de fick kunskaper i hur man gjorde ritningar och hur man läste dem, hur man räknade på jobb och fakturerade,
vilken skyddslagstiftning som fanns, hur man räknade ut löner och ackord,
hur man skrev brev till kunder och myndigheter. Skolorna skulle komplettera
men inte utforma eller ansvara för den yrkesutbildning som lärlingen eller
arbetaren fick ute på arbetsplatsen. Det anställningskrav som gällde för lärling och utlärd yrkesarbetare för tillträde till lärlings- eller yrkeskola skärptes
i den statliga yrkesskolstadgan. Detta underströk syftet att utveckla det tekniska yrkeskunnandet (jmf. kritiken i 1907 års utredning mot aftonskolornas
utveckling mot mer allmänbildande karaktär). De teoretiska utbildningarna
syftade till att fördjupa yrkeskunnandet, att öka möjligheterna till en bättre
anställning, få befordran eller tillägna sig kunskaper för att kunna starta en
egen rörelse.

2.2.2 Verkstadsskolor
1921 reviderades den statliga yrkesskolstadgan som reglerade anslagen till
de praktiska ungdomsskolorna så att även den nya skolformen verkstadsskola kom att omfattas.20
16

SFS 1918:1002 Kungl. Maj:ts nådiga stadga för den kommunala yrkesundervisningen.
Ibid; Nilsson (1981) s. 257.
18
Lars Larsson, Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning 1930-1960: om praktiska ungdomsskolor, kommunala verkstadsskolor och pedagogiska kurser (Stockholm, 1991) s. 11;
Anders Hedman, I nationens och det praktiska livets tjänst: det svenska yrkesskolesystemets
tillkomst och utveckling 1918 till 1940 (Umeå 2001) s. 168 ff.
19
Södertälje slöjdskola och Malmös söndagsskola kan nämnas som exempel på detta. Båda
startade på initiativ av personer inom borgerskapet redan under mitten av 1800-talet och
omvandlades till lärlings- och yrkesskolor i och med reformen 1918. Ernst Adamson, Malmö
stads skolor för yrkesundervisning 1831-1931 (Malmö 1931); Georg Greijer, Från slöjdskola
till gymnasieskola: en historik över Södertälje yrkesskola 1866-1971 (Södertälje 1988).
20
1918 omfattades inte de så kallade heldags- eller verkstadsskolorna av den praktiska ungdomsskolreformen. De tidigare utredningarna om den lägre tekniska utbildningen omnämner
dessa skolor och några hade redan etablerats efter utländsk modell under 10-talet. Sedan 1912
17
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Verkstadsskolan skiljde sig från de andra skolformerna genom att samma
huvudman hade ansvar även för den praktiska utbildningen. Till verkstadsskolorna var inget anställningskrav kopplat utan dessa var i stället särskilt till
för dem som inte hade en arbetsplats att lära sig ett yrke på. Verkstadsskolan
erbjöd utbildning på samma nivå som lärlingsskolan. Innehållet i de teoretiska kurserna var det samma som i lärlingsskolan men i verkstadsskolorna
fanns också en lärlingsgång i det praktiska arbetet. Denna skapades genom
att utforma verkstadsskolorna efter arbetslivet, som en spegling av verkligheten.
Utformning, arbetsledningsmetoderna och arbetsformerna inom yrkesundervisningen påverkades under hela perioden så starkt av förhållandena inom industrin och hantverket att de tidvis hade nära nog
spegelbildens karaktär.21

Med detta avses att en elev i verkstadsskolan arbetade i stort sett lika länge
per dag och per år som en anställd arbetare. Eleverna i verkstadsskolorna
tillverkade produkter för avsättning på marknaden och erhöll så kallade flitpengar som en sorts lön.22 Verkstadsskolornas arbetsorganisation var formad
efter verkstadsmodell vilket bland annat innebar att arbetsstyrkan var åldersblandad. Yrkesläraren fungerade som verkmästare och titulerades i vissa
avdelningar ”mäster”.23

fanns både i Stockholm och i Kiruna skolor som på heltid erbjöd viss yrkesutbildning både till
sina praktiska och teoretiska delar. I utredningen 1907 hade de emellertid ansetts för dyra och
pedagogiskt tveksamma eftersom man ansåg att det inte skulle gå att lära ut praktiska yrkeskunskaper, så att säga, utanför yrket. 1944 tillkom ännu en stadga som reglerade villkoren för
en ny typ av verkstadsskolor, de centrala verkstadsskolorna. Centrala verkstadsskolor hade
landstinget som huvudman till skillnad från övriga skolformer som kunde ha antingen en
privat eller kommunal huvudman. 1955 reviderades och sammanfördes 1921 års stadga för de
kommunala och enskilda (skolor med privat huvudman) skolorna för yrkesutbildning och
1944 års stadga för de centrala verkstadsskolorna. 1955 års stadga var i kraft fram till 1962 då
den uppgick i den allmänna skolstadgan. Larsson (2001) s. 113 f; Nilsson (1981); Elever i
skolor för yrkesutbildning 1844-1970: Pupils in schools of vocational education in Sweden
1844-1970, Statistiska centralbyrån (Stockholm 1984) s. 23.
21
Larsson (2001) s. 124.
22
Ibid. s. 128; Nilsson (1981) s. 275; Tidskrift för praktiska ungdomsskolor (TPU) 1953/1
”Flitpremier” s. 8. Sidhänvisningen för denna och kommande referenser från TPU syftar på
den sida artikeln börjar på.
23
Nilsson (1981) s. 275, 290.
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Figur 1. Den praktiska ungdomsskolmodellens huvudsakliga skolformer, utbildningsområden och exempel på utbildningar inom respektive område.

2.3 Mångfald och tillväxt
Som framgår av ovanstående översikt är det inte helt enkelt att skapa en
helhetsbild av svensk yrkesutbildning mellan 1918 och 1971. Svårigheten
kommer an på den stora differentiering och den rörlighet i systemet som
kännetecknade svensk yrkesutbildning vid denna tid. De huvudsakliga skolformerna som beskrivits ovan kunde kombineras inom samma organisatoriska enhet. Dessutom tillkom lokala varianter av verkstadsskolor. Man
måste också ha klart för sig att inom dessa skolformer pågick utbildningar
för, i runda tal 150 yrken.24 Bara inom Stockholms stads yrkesskolor uppgavs på 1950-talet att man bedrev utbildning för ett 90-tal yrken.25
Benämningarna lärlingsskolor, yrkesskolor och verkstadskolor är ibland
flytande och förvirrande. I de formella skolstadgorna är det särskiljande beteckningar på olika utbildningsnivåer och skolformer. Men i dagligt tal användes beteckningen ”yrkesskola” ofta som samlingsbegrepp, antingen för
24
25

SOU 1966:3 s. 64 ff.
TPU 1963/9 ”Yrkesskolorna och de allmänna skolorna” s. 725.
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en organisatorisk enhet, en skola eller som en referens till hela yrkesutbildningssystemet. Samma huvudman kunde i sin ”skola”/enhet organisera en
eller flera av de olika utbildningsformerna. Det kunde betyda att ”yrkesskolan” på en ort bestod av lärlingsskola för snickare, verkstadsskola för
instrumentmakare, yrkesskola för smeder, fristående kurser i maskinskrivning, finare matlagning och sömnad.
Själv har jag funnit det tydligast att generellt tala om enheterna som praktiska ungdomsskolor eller endast skolor/skolan. Benämningen yrkesskolan
används med den betydelse det har i stadgarna, som en utbildningsnivå och
skolform. Begreppet yrkesutbildning/yrkesutbildningen avser här hela systemet av skolor och utbildningar. I de fall då undantag gjorts poängteras
detta explicit.

2.3.1 Olika huvudmän och ägarkonstruktioner
Verkstadsskolorna hade möjlighet att ordna sin verksamhet på flera olika
sätt. Några av de vanligast förekommande begreppen som relaterar till verkstadsskolor är ”industriskola”, ”central verkstadsskola” ”inbyggd verkstadsskola”, ”decentraliserad verkstadsskola” och ”växelutbildning”. Dessa innebar alla ett visst sätt att ordna yrkesutbildning som verkstadsskola. Statsbidrag kunde utgå till alla dessa former och det kunde vara fråga om olika
huvudmän. En skola kunde antingen ha privat huvudman (dessa skolor omtalas som enskilda), kommunal eller landstingskommunal huvudman.
Landstinget var huvudman för de centrala verkstadsskolorna. Dessa hade
ett större upptagningsområde än andra typer av verkstadsskolor och kom till
1941 för att lösa behovet av yrkesutbildning på orter som var för små för att
etablera egna praktiska ungdomsskolor. Små orter hade svårt att bekosta
verkstadsskolor, elevunderlaget var ofta för litet och det kanske inte fanns så
många företag i samhället att man kunde få en bredd i utbildningsutbudet.26
För industriskolorna stod större företag som till exempel ASEA, Bofors eller
Domnarvet. När det gällde inbyggda och decentraliserade verkstadsskolor
var den praktiska utbildningen förlagd till något företags lokaler och tilldelades en del av företagets produktionsarbeten som del av utbildningen. De
inbyggda eller decentraliserade skolorna hade emellertid kommunala huvudmän och den teoretiska utbildningen bedrevs i kommunens lokaler. Detta
var ett sätt för kommunerna att sänka både lokal- och materialkostnader.
Växelutbildning krävde också gott samarbete med de lokala företagen. I
denna form av utbildning som en del verkstadsskolor började tillämpa redan

26

SOU 1954:11 Yrkesutbildningen Betänkande av 1952 års yrkesutbildningssakkunniga s. 98

f.
28

under 1920-talet27 hade eleverna sin praktiska yrkesundervisning växelvis
förlagd till skolans verkstad och ett företags verkstad.

2.3.2 Lokal ledning med representanter från både skola och
näringsliv
Den stora rörligheten i systemet med praktiska ungdomsskolor kom till stor
del an på den lokalt förankrade ledningen. Enligt stadgorna fram till och med
1955 skulle varje praktisk ungdomsskola ha en styrelse med representanter
från både skola och näringsliv.28 När det gällde de kommunala skolorna kom
styrelserna att bestå i denna form fram till 1956 då dessa sammanfördes med
den allmänna skolan i en gemensam kommunal skolstyrelse. Det var styrelsens sak att sköta kontakterna med det lokala näringslivet och anpassa utbudet av utbildningar till efterfrågan hos i första hand arbetsgivare. Men
andra incitament kunde också styra beslut om nya utbildningar. Kristiden
under 1940-talet föranledde till exempel Vaxholms yrkesskolstyrelse att
planera en särskild kurs för att lära husmödrarna laga kläder och återanvända
tyg som var ransonerat.29 De små lokala styrelsernas hade stort utrymme för
tillfälliga lösningar och snabb anpassning.30 När styrelsen beslutat att starta
en utbildning hade den sedan att lägga upp en budget och utarbeta utbildningsplaner som sedan skulle godkännas av berörd myndighet på statlig
nivå.

2.3.3 En egen kunglig överstyrelse och ökade anslag
En till viss del motsägelsefull förändring under undersökningsperioden var
att de praktiska ungdomsskolorna från 1944 fick en egen myndighet. Det är
motsägelsefullt i den meningen att en egen myndighet underströk de praktiska ungdomsskolornas särställning i ett parallellskolesystem som vid
samma tid började ifrågasättas. De praktiska ungdomsskolorna sorterade
under Ecklesiastikdepartementet och till en början under samma myndighet,

27

Stockholms stad införde växelklasser 1926 dock inte under det namnet. Lärlings- och yrkesskolstyrelsen (LYS) Styrelseprotokoll 12/1 1926 §19 samt bilaga E, A1A:16 (SSA); LYS,
Styrelseprotokoll 11/10 1927 § 21 bilaga D. Benämningen är ”cirkulationsundervisning”.
A1A:20 (SSA).
28
Edgren (1992) s. 172; Nilsson (1981) s. 142 ff.
29
Vaxholms skolarkiv 2 (VSA2) A7:1 Styrelseprotokoll 12/9 1947 § 2.
30
Man kunde t.ex. öka antalet kursdeltagare från maxantalet 12 till 16 i en sykurs ”tack vare
lärarinnans välvilliga inställning” eller blir tvungen att ställa in en kurs i konservering till
följd av sockerransoneringen och istället starta en kurs i ”sömnad och tillskärning”. VSA2,
A7:1 Styrelseprotokoll 12/9 1947 § 2, Styrelseprotokoll 5/10 1945 § 3 (VSA).
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Kungliga skolöverstyrelsen (SÖ) som folkskolan och läroverken. 31 I januari
1944 inrättades emellertid, efter gemensamma påtryckningar från arbetsmarknadens parter, Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY). Inrättandet av en för yrkesutbildningen egen överstyrelse kan ses i ljuset av det
ökade intresset för utbildning i allmänhet som tog fart under de sista krigsåren men är också belysande för den politiska makt som arbetsmarknadens
parter hade när det gällde yrkesutbildningsfrågor.32 KÖY organiserades i
byråer som ansvarade för yrkesutbildningens respektive områden, industrioch hantverk, hushåll samt handel. Myndigheten fick i uppdrag att underlätta
etablering av praktiska ungdomsskolor och öka tillgängligheten på yrkesutbildning. I uppdraget ingick också att utforma och tillhandahålla den pedagogiska utbildningen av yrkeslärare.33
Om Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning var ett exempel på det
ökande engagemanget för yrkesutbildningen var höjda statsanslag ett annat.
Framför allt gynnade bättre finansiering utvecklingen av verkstadsskolorna
eftersom de var särskilt dyra att starta med stora investeringar i maskiner och
material. Dessa satsningar man gjorde under 1950-talet gav en snabb utveckling av yrkesutbildningen som överträffade de beräkningar man gjort i
statliga utredningar.34
Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning fick emellertid ingen lång
historia och det kan kanske förklaras med just de motsatta krafter som redan
börjat verka när myndigheten inrättades. Under den andra hälften av 1960talet hade man inlett arbetet med att förändra strukturen på yrkesutbildningen kraftigt.35 Det mest utmärkande draget för denna förändring var centralisering. 1964, efter tjugo år, lades Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning
ner och uppgick i Skolöverstyrelsen. Innan dess hade de lokala yrkesskolstyrelserna uppgått i kommunernas centrala skolstyrelser. Den statliga styrningen ökade på bekostnad av arbetsmarknadens parters inflytande över utbildningen, som genom KÖY hade haft ett mer direkt myndighetsinflytande.36
Läroplansrevisionen var ett annat led i centraliseringen. Kravet på egna, eller
31
Till skillnad från t.ex. utbildningar för jord- och skogsbruk som hörde till jordbruksdepartementet och utbildningar inom sjöfart som låg under handelsdepartementet. Se t.ex. Elever i
skolor för yrkesutbildning (1984) s. 22.
32
Lisbeth Lundahl, En gemensam nämnare? SAF, LO och den yrkesförberedande utbildningen 1944-1990 (Umeå 1994) s. 15 f; Olofsson (2005) s. 74, 87 ff.
33
Ulla Johansson, Kön, klass och goda lärare: En diskursanalys av texter om yrkeslärare,
läroverkslärare och gymnasielärare 1945-2000 (Umeå 2007) s. 21.
34
Larsson (2001) s.119 ff. Antalet elever som gick ut någon form av heltidsutbildning 1950
räknas till omk. 15000. Tio år senare hade antalet stigit till omk. 40 000. Anders Nilsson &
Birgitta Svärd, The quantitative development of vocational education in Sweden 1950-1990
(Lund 1991) s. 18 f. Det totala antalet elever som befann sig i kommunala heltidsutbildningar
1956 var ca 23 000 respektive 61 800 år 1963. Nilsson (1981) s. 149.
35
Nilsson (1981) kap. 5 Där det understryks att förändringen under 1960-talet handlade om en
kommande strukturreform till skillnad från tidigare kompletteringsreformer.
36
Olofsson (2005) s. 45.
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specifikt anknutna undervisningsplaner för varje nystartad kurs eller utbildning hade, 1964, genererat närmare 20 000 undervisningsplaner. Till läsåret
1970/71 hade man, genom systematisering minskat antalet till 400 generella
(nationella) och 650 kurs-/utbildningsspecifika läroplaner.37
Förändringen av den lokala och centrala styrningen bidrog till att luckra
upp den betydande autonomi som yrkesutbildningssystemet haft i förhållande till det övriga utbildningssystemet. Det var delvis en följd av 1950talets försöksverksamhet med enhetsskolan. Försöksverksamheten bidrog till
närmandet mellan yrkesutbildning och allmänna skolan även på det lokala
planet, i de yrkesskolor där man inledde samarbete med enhetsskolans nya
förberedande yrkeslinje 9y.

2.4 En successiv inlemning i grundskolan och
gymnasiet
Det nya och gamla skolsystemet överlappade varandra under 1960-talet.
Även om expansion och centralisering tog fart från 1950-talet så bestod yrkesutbildningen fortfarande av små och stora skolenheter i varierade former
och på många håll karaktäriserades undervisningen av det hantverksmässiga
produktionsidealet.38 Arbetsplatsanknutna lärlings- och yrkesutbildningar
fanns fortfarande kvar, även om de minskade eller stagnerade i förhållande
till verkstadskolorna. Under denna tid uppstod 9y, det valbara alternativet
inom enhetsskolan som bestod av förberedande yrkesutbildning. Lite senare
tillkom fackskolan som skulle vara ett mer praktiskt yrkesinriktat alternativ
till gymnasiet. De kan båda betraktas som försök att integrera yrkesorienterad, allmänbildande och i högre utsträckning teoretisk utbildning, som svar
på en upplevd efterfrågan hos medborgarna och den nya industrins tekniska
utveckling. För yrkesutbildningen innebar framförallt samarbetet med 9y att
anpassning av läroplaner, undervisningsmetoder och arbetsenheter till enhetsskolan/grundskolan, blev aktuellt.

2.4.1 Yrkesutbildningen inom grundskolans nionde år
Förlängningen av skolobligatoriet och differentieringsfrågan i de stora skolutredningarna på 1940-talet fick konsekvenser också för yrkesutbildningen. I
en sammanhållen nioårig grundskola tänkte man sig att eleverna skulle välja
inriktning mot antingen fortsatta studier eller mot yrkeslivet. Under 195037

I litteraturen omnämns de för varje utbildning ”unika” undervisningsplanerna som ”individuella”. Jag har valt bort begreppet för att undvika att ”individuell” förknippas med en individ. Det handlar alltså inte om undervisningsplaner anpassade efter eleven utan utbildningen/kursen. Vid revisionen 1964 bytte de dessutom namn till läroplaner.
38
Larsson (2001) s. 125 ff.
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och 1960-talen laborerade man med ett antal riktade linjer från årskurs nio.
Förutom 9g (gymnasieförberedande) och 9a (allmän linje) infördes 9 y (yrkesförberedande), som kom att delas i åtta huvudgrenar. Den yrkesförberedande linjen beskrevs som ett grundutbildningsår kopplat till lärlings- eller
verkstadskola, antingen genom att det skulle utformas som förberedande för
yrkesutbildning eller som det första året inom yrkesutbildningen. De ungdomar man ansåg skulle komma ifråga för 9y beskrevs i utredningar och
debatt som ”yrkesbestämda” eller ”yrkesobestämda”.39 För de yrkesbestämda
skulle det sista året i enhetsskolan/grundskolan kunna bytas ut mot det första
på en verkstadsskola eller en lärlingsskola (det senare om man i så fall hade
fått anställning efter årskurs åtta). Utmaningen för den mottagande verkstads-/lärlingsskolan blev då att man måste anpassa den teoretiska undervisningen till läroplanen för 9y, vilken skulle innehålla mer av de allmänbildande ämnena. Som tillfällig konsekvens av detta kan man säga att yrkesutbildningen blev än mer differentierad till följd av att man på vissa håll
öppnade för detta nya utbildningsår. För de yrkesobestämda tänkte man sig
istället en särskild bred grundkurs med praktik på olika arbetsplatser. Vissa
delar skulle då kunna läsas och utföras inom ramen för yrkesutbildningen
även om det största ansvaret skulle vila på enhetsskolan men man tänkte sig
att eleven sedan skulle kunna tillgodoräkna sig vissa delar av utbildningen
om denne sökte vidare till yrkesutbildningen efter årskurs nio.40

2.4.2 Yrkesutbildning inom den nya fackskolan
1962 fattades principbeslut i riksdagen om inrättande av fackskolor och året
därpå infördes en försöksverksamhet.41 Inledningsvis tänkte man sig en delning av fackskolan i fyra utbildningsområden: humanistisk, socialekonomisk, merkantil och teknisk fackskola, som i sin tur skulle delas i olika linjer. Det yrkesgymnasium som skulle komma att genomföras 1971 bar spår
av denna modell. Till exempel delades den tekniska fackskolan i linjerna:
maskinteknisk, elektroteknisk, byggnadsteknisk och kemiteknisk linje. Fackskolan skulle ge både allmän utbildning och yrkesinriktad utbildning.42 Fack39

Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975. D. 2, Försöksverksamheten (Stockholm 1982) s.
221 ff.
40
Det måste framhållas att det ovan beskrivna var två grunddrag av 9ys koppling till yrkesutbildning på sekundär nivå (lärlings- eller verkstadsskolor) som diskuterades och på vissa
ställen implementerades. Till diskussionen och utredningarna om kopplingen mellan enhetsskola/grundskola och yrkesutbildning fanns en mängd förslag och lösningar. Men hållningen
från statens sida var att 9y skulle vara en del av och därför utföras inom ramen för enhetsskolan/grundskola. Marklund (1982) s. 233 ff; Larsson (2001) s. 141.
41
Vad som tidigare motsvarade realskolan i läroverken hade integrerats i grundskolans högstadium och fackskolan var tänkt som en gymnasial fortsättning inom vissa yrkesområden.
42
Urban Dahllöf, Sven Zetterlund, & Henning Öberg, Gymnasiet och fackskolan enligt 1964
års skolreform, (Stockholm 1965) s. 4 f.
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skolan skiljde sig från de praktiska ungdomsskolorna genom läroplanen.
Fackskolans läroplan hade större utrymme för allmänna ämnen och teori. En
viss praktik förekom men inte i så hög utsträckning som i lärlingsutbildning
eller verkstadsskolor. För de praktiska ungdomsskolorna innebar fackskolan
konkurrens om elevunderlaget men bara under en kortare period. Vid mitten
av 1960-talet fanns alltså i princip tre, som man kallade det, gymnasiala
skolformer: gymnasieskola, fackskola och yrkesskola. Men redan 1971 inordnades alla i samma organisation, gymnasiet.

2.4.3 Yrkesutbildning som en del av gymnasieskolan 1971
Från 1 juli 1968 kunde den första yrkesutbildningen i kommunal gymnasieskola ordnas. Den byggde på den obligatoriska grundskolan och kom från
1971 att ersätta de praktiska ungdomsskolorna.43 Förändringen innebar att
lärlingsutbildningen i princip försvann som utbildningsväg efter grundskolan. Verkstadsskolorna integrerades i gymnasiet vilket kom att innebära att
de övergick från att färdigutbilda, till att bli en förberedande yrkesutbildning,
mer i linje med den tidigare fackskolan. Utbildning ordnades utifrån generella behov inom yrkessektorer istället för befintliga yrken. 1971 års yrkesgymnasium omnämns ibland som blockutbildning. Med det menas att yrkessektorer utgjorde basen för utbildningsblock och inom dessa block fanns ett
antal linjer. Som exempel kan nämnas den tvååriga livsmedelstekniska linjen
som ersatte restaurangskolan och hushållsskolans utbildning för storkök.
Livsmedelsteknisk linje ingick i samma block som linjerna för charkuteri
och bageri. Linjen hade ett för alla gemensamt basår där eleverna genomgick
praktisk och teoretisk utbildning inom storhushåll, varmkök och kallskänk
för restaurang samt servering. Under det andra året stod valet mellan att fördjupa kunskaperna i kök eller servering. Den största delen av utbildningen
skedde på skolan där den praktiska biten genomfördes i skolrestauranger och
skolkök där eleverna lagade mat som såldes till självkostnadspris. En mindre
del av utbildningen utgjordes av praktik på någon arbetsplats.44 Före reformen utgjorde dessa olika inriktningar alltså egna utbildningar inom de olika
skolformerna lärlings-, yrkes- och verkstadsskola. I det nya gymnasiet kortades tiden för yrkesarbete betydligt dels genom en anpassning av tidsramarna
(skoldagar, lektionspass och terminer) till allmänna skolan, dels genom att
man utökade läroplanen med allmänbildande ämnen. Fysiskt blev skolorna
lokaliserade till så kallade g-orter (centrala gymnasieorter). Många små skolor och skolor med privata huvudmän försvann i och med detta.45
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Elever i skolor för yrkesutbildning (1984) s. 97; Nilsson (1981) s. 187 f.
Nilsson (1981) s. 202; Lgy -70, 2-årig livsmedelsteknisk linje (Stockholm 1971).
45
Larsson (2001) s. 131.
44
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Figur 2. Praktiska ungdomsskolor och relaterade former för yrkesutbildning under
perioden 1918-1971.

2.5 Expansion genom differentiering och centralisering
Sammanfattningsvis är det möjligt att tala om några övergripande karaktäristiska drag i yrkesutbildningens utveckling under tiden 1918 till 1971 i
termer av expansion, differentiering och centralisering. Man kan urskilja två
utvecklingsfaser som båda kännetecknas av att yrkesutbildningen expanderar, men med olika konsekvenser för dess utformning. I en första utvecklingsfas innebar expansionen en ökad differentiering: fler huvudmän, fler
skolformer, fler utbildningar, ökning av antalet elever och skolenheter samt
fler samarbetslösningar i organisation och finansiering. En andra utvecklingsfas under 1950-talets expansion med ökade statliga satsningar ledde till
sist till en förändring i motsatt riktning genom centralisering. Den huvudsakliga yrkesutbildningen utformades inom en skolform med en huvudman och
de enskilda utbildningarnas antal minskade genom koncentrationen av utbildningar i block och generella, nationella utbildningsplaner. Expansion
genom centralisering innebar att det ökande antalet elever koncentrerades till
större skolor på färre orter.
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Kapitel 3 Tidigare forskning

I följande forskningsöversikt diskuterar jag studier som på olika sätt behandlat yrkesutbildningens tillkomsthistoria och särskilda kännetecken. Ett övergripande tema som studierna på olika sätt förhåller sig till är relationen mellan skola och arbete. Hur relationen institutionaliserats eller problematiserats
utifrån ekonomiska, sociala och kulturella aspekter har lockat forskare från
många olika discipliner. (Forskningsfältet yrkesutbildning är i sig inte särskilt stort vilket gör att man inte kan begränsa sig till en disciplin för att
forskningsfrågorna ska få tillfredställande belysning.) I bland annat ekonomisk-historiska, pedagogiska, didaktiska, etnologiska och historiska studier
har jag urskilt tre områden där relationen mellan skola och arbete tar gestalt
på olika sätt: 1) yrkesutbildningens institutionalisering, 2) yrkesutbildning
som lärandemiljö, 3) yrkesutbildning som identitetsformering.

3.1 Yrkesutbildningens institutionalisering
En stor del av forskningen handlar om institutionaliseringen av yrkesutbildningen. Det är främst inom den utbildningshistoriska forskningen som man
finner beskrivningar av hur svensk yrkesutbildning byggts upp och utvecklats institutionellt. Till pionjärarbetena om svensk yrkesutbildnings historia
brukar räknas Gustaf Kaleens Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till 1830 och Brita Wernlunds Några drag i den
svenska yrkesutbildningens utveckling.46 Bland de senare studier som behandlat hur den tekniska, industriella och politiska utvecklingen påverkat
uppbyggnaden och utformningen av yrkesskolsystemet kan nämnas Anders
Hedmans I nationens och det praktiska livets tjänst och Ingrid Lindells
Disciplinering och yrkesutbildning.47 Utöver dessa finns studier som behandlar andra delar av den yrkesrelaterade utbildningen, så som t.ex. folkhögskolor och vårdutbildningar.48 De studier som ansluter närmast till mitt eget
46

Brita Wernlund, Några drag i den svenska yrkesutbildningens utveckling (Stockholm
1965).
47
Gustaf Kaleen, Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till år
1830 (Stockholm 1953); Hedman (2001); Lindell (1992).
48
Se till exempel Edgren (1987), Fay Lundh Nilsson och Anders Nilssons (red.) Två sidor av
samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna (Lund 2010)
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forskningsområde är pedagogen Lennart Nilssons Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv och ekonomi-historikern Jonas Olofssons Svensk yrkesutbildning. 49 Båda dessa arbeten har ett historiskt perspektiv och täcker in hela
min undersökningsperiod. Framför allt Nilsson har dessutom ägnat yrkesutbildningens innehåll särskild uppmärksamhet och är en bra källa till olika
pedagogiska praktiker som förekom i yrkesutbildningen före 1971.

3.1.1 Industrialisering och disciplinering
Både Hedmans och Lindells studier intresserar sig för sambanden mellan
den fortgående industrialiseringen och det statliga reforminitiativet som togs
inom yrkesutbildningsområdet. De menar att tillkomsten av de praktiska
ungdomsskolorna framförallt ska ses som ett svar på teknikutveckling och
nya arbetsprocesser. Men de menar också att den nya statliga regleringen
kan tolkas som ett behov av att använda utbildning för att disciplinera den
framväxande arbetarklassen. Bilden av yrkesutbildningens framväxt som
disciplineringsåtgärd förekommer i fler studier, bland annat i Nilssons och
Olofssons arbeten.50 Att folkskolan inrättades mot bakgrund av ett samhälle i
förändring och rörelser i samhällsskikten är en etablerad föreställning.51 De
barn och ungdomar som gick i folkskolan var en grupp som till största delen
gick ut i arbete efter avslutad skolgång. Forskning som belyser skolans
funktion som disciplinerande har därför relevans även för de praktiska ungdomsskolorna.

3.1.2 Arbetsmarknadens parter
Viktiga bidrag till förståelsen av yrkesutbildningens institutionalisering har
också givits av pedagogen Lisbeth Lundahl. Lundahl och även Olofsson har
i ett flertal studier visat att den ”svenska modellen” och dess unika samarbete mellan arbetsgivarorganisation (SAF) och fackföreningsrörelse (LO),
haft stor betydelse för hur yrkesutbildningsfrågan hanterats under efterkrigs-

samt Eva Eliassons Metod, personlighet och forskning: kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999 (Stockholm 2009).
49
Nilsson (1981); Olofsson (2005). Lars Larssons studier Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning 1930-1960: om praktiska ungdomsskolor, kommunala verkstadsskolor och pedagogiska kurser. (Stockholm 1991); Yrkesundervisning och yrkeslärarutbildning i förändring
1960-1970: om yrkesskolor, gymnasieskolreform och yrkespedagogiskt institut. (Stockholm
1995) samt Larsson (2001) täcker också in min tidsperiod.
50
Olofsson ”Partsorganisationerna och industrins yrkesutbildning 1918-1971 - en svensk
modell för central trepartssamverkan” Scandia 2001 (67), s. 61-106, och Nilsson (1981) se
även Lars Larssons studier (1991); (2001).
51
Se t.e.x. Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. (Lund 1986) eller Henrik Edgren, ”Folkskolan och
grundskolan” i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red) Utbildningshistoria (2011).
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tiden.52 Båda dessa forskare har kunnat visa att partsorganisationernas enighet i yrkesutbildningsfrågor haft särskild betydelse för den omvandling av
svensk yrkesutbildning som gav upphov till yrkesgymnasiet 1971. Av Lundahls arbeten blir det tydligt att yrkesutbildningens institutionella utveckling
påverkats kraftigt av industrialiseringen via svensk storindustris inflytande.
Återkommande konstateras att den industriella utvecklingen ställde nya och
högre krav på arbetares kunskaper och att detta ledde till omvandlingen av
yrkesutbildningen. Sett i ljuset av annan forskning kan det dock vara en poäng att hålla isär industrialiseringen som samhällsprocess och storindustrin
som aktör. Detta gäller både då man talar om drivkrafter bakom uppbyggnaden och utformningen av yrkesutbildningssystemet. Fram till 1960-talet
fanns det gott om små och medelstora företag i Sverige som arbetade med
olika grad av moderniserade arbetsprocesser.53 Detta borde rimligen haft
betydelse för vilka kunskaper som efterfrågades. Att storindustrins röst var
stark i och med det politiska inflytande som arbetsmarknadens parter hade
under min undersökningsperiod, behöver inte betyda att inte småföretagens
önskemål kom till uttryck i olika sammanhang.54

3.1.3 Jämförande perspektiv
Genom länderkomparativ forskning har det utvecklats en gemensam typologi för hur man kan beskriva och jämföra yrkesutbildningssystem. I huvudsak talar man om tre olika modeller som karaktäriseras utifrån variationer av
styrning och finansiering. Som exempel på oreglerade modeller nämns Englands och USAs yrkesutbildning med låg statlig inblandning och finansiering. De reglerade modellerna är av två slag: den centralstyrda och den duala
modellen. Till de centralt styrda modellerna brukar räknas den franska och
svenska yrkesutbildningen där staten har ansvar för både innehåll och finansiering. Tyskland, Holland och Danmark brukar beskrivas som duala system
där ansvaret för innehåll och finansiering delas mellan staten och näringslivet men där denna fördelning regleras med hjälp av statliga lagar.
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Lundahl (1994); Lundahl Skolan, arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen: skola och
yrkesutbildning i SAF:s och LO:s medlemsorgan 1945-1990 (Umeå 1993); Olofsson (2005);
Olofsson
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Jenny Andersson & Jan af Geijerstam, Industriland: tolv forskare om när Sverige blev
modernt (Stockholm 2008) s. 56 ff.
54
Ett pågående avhandlingsarbete vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms
universitet sätter hantverkarnas och småföretagens intresse och agerande i yrkesutbildningsfrågan under det tidiga 1900-talet i fokus. Sandra Hellstrands avhandlingsprojekt utgår i
huvudsak från hur man talat om hantverkets- och småföretagandets utbildningsbehov och hur
man önskat och arbetat för dess ordnande genom att undersöka Sveriges Hantverksorganisations mötesprotokoll under första hälften av 1900-talet. Sandra Hellstrand Doktorand, Ekonomiskt-Historiska institutionen, Stockholms universitet.
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Den gemensamma typologin har möjliggjort både internationella jämförelser mellan olika yrkesutbildningssystem och historiska jämförelser inom
ett och samma land. I en nyligen publicerad studie har ekonomi-historikern
Anders Nilsson kunnat visa att svensk yrkesutbildning gjort ”spårbyten” vid
olika tillfällen i historien. Ett sådant ”spårbyte” var bytet från den modell
som skapades med 1918 års praktiska ungdomsskolereform med lokal förankring, många privata initiativ och liten inblandning av staten – till en reglerad och centralstyrd modell sjösatt 1971 efter 1968 års gymnasieskolereform. Nilsson menar att den här typen av ”spårbyten”, det vill säga där
utvecklingen inte leder till utbyggnad av en befintlig modell utan i stället
skapar en ny, är mycket ovanliga i internationellt jämförande perspektiv.55
På senare år kan man notera ett tilltagande intresse för yrkesutbildningens
koppling till kulturella strukturer. Behovet av ett kompletterande perspektiv i
forskning om yrkesutbildning kommer ur frågan om hur långt man kan nå i
förståelsen av yrkesutbildning om utvecklingen endast kopplas samman med
ekonomisk och teknisk utveckling. Här vill man i stället lägga vikt vid kollektiva föreställningar kring arbete, arbetare, skola och utbildning. 56 Företrädare menar att ett kulturellt perspektiv är nödvändigt för att kunna fördjupa
och nyansera både nationella debatter och internationella jämförelser. Framgångsfaktorer för en viss typ av yrkesutbildning ligger också inbäddade i ett
samhälles kultur och kan vara lika betydelsefulla för ett systems funktion
som olika samarbeten mellan stat och näringsliv.57 Här kan man alltså föreställa sig ett nytt perspektiv på de systemförändringar som varit möjliga i
Sverige och som skiljer sig från länder där spårbundenheten fortfarande är
tydligare. Då blir, i tid och rum, olika föreställningar av arbete eller föreställningar om yrkestillhörighet, intressanta för förståelsen av hur yrkesutbildningen utvecklats på så olika sätt. Till exempel skulle det klassperspektiv
som tecknas i Hedmans och Lindells studier kunna utvecklas. Tillsammans
med till exempel ytterligare professionaliseringsstudier som Ulla Johanssons
Kön, klass och goda lärare, skulle det synliggöra dynamiken mellan samhällets sociala och kulturella utveckling och yrkesutbildningen.58
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Anders Nilsson, “From one model to the other: Swedish vocational education and training
in the twentieth century”, Utbildningens sociala och kulturella historia : meddelanden från
den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen s. 83-102, 2010; Kathleen Ann Thelen, How institutions evolve: the political economy of skills in Germany, Britain, the United
States, and Japan (Cambridge 2004).
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Några bidrag finns samlade i antologin Vocational education: international approaches,
developments and systems (New York 2007) Linda Clarke & Christopher Winch (red.). Ett
annat exempel är Verónica Oelsners artikel “ ‘Forging the Fatherland’: Work and vocational
education in Argentina during Peronism (1944-1955)” Paedagogica Historica: international
journal of the history of education 49:3 382-401.
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Clarke & Winch (2007); Philipp Gonon “Vocational education and training system The
case of Switzerland” i World yearbook of education 2012: policy borrowing and lending in
education (Oxon 2012).
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Johansson (2007).
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Utbildningsfilosofen Christofer Winch menar att yrkesutbildningens utformning påverkas av våra kulturellt förankrade föreställningar om arbete,
kunskaper och utbildning. Dessa föreställningar öppnar och stänger för olika
möjligheter i yrkesutbildningen. Han menar att yrkesutbildningens strukturer
och innehåll hänger samman med vilken typ av arbetsmarknad och ekonomi
som utvecklats historiskt. Han betonar dock, med hjälp av begreppet ”social
capital” (och i synnerhet dess kognitiva aspekter) de sociala ramar som
skapats, och hur de påverkar vilka kunskaper som haft möjlighet att utvecklas samt hur de värderats.59

3.2 Yrkesutbildning som lärandemiljö
Ett växande forskningsområde är yrkesutbildningen som lärandemiljö. På
senare år har allt fler forskare börjat intressera sig för vad det är som kännetecknar utlärning och inlärning av just yrkeskunskaper. Inte sällan aktualiseras frågorna i samband med att eleverna lämnar skolan för att gå vidare in i
yrkesarbetet. Ofta har utbildningen i skolan kritiserats för att inte ha gett
tillräcklig kompetens för den första tiden i yrket. Ett sätt att förstå denna
bristande passform är att betrakta skola och arbete som olika slags lärandeoch kompetensmiljöer/praktiker. Som grundläggande villkor för hur lärande
går till och vilka kunskaper och fostran som formas, påpekas ofta att arbetets
mål är produktion medan skolans är lärande.60 Dessa grundvillkor styr utformningen av olika typer av miljöer för lärande. Lärandemiljöerna i sin tur
beskrivs som villkorande för olika sorters lärande och utveckling av olika
sorters kunskaper, det vill säga det ena kan inte uppstå i den andra miljön.
Det framgår också att det är just skillnaderna som skapar problem i övergången från den ena miljön till den andra. I studier av den skolförlagda yrkesutbildningen och i utvärderingarna av svensk yrkesutbildnings kvalitet
framstår relationen skola-arbete till stor del som ett spänningsförhållande.

3.2.1 Mästarlära och undervisning
I flera uppmärksammade studier har man problematiserat skillnaderna mellan yrkesinlärning och traditionell skolinlärning. Två begrepp som haft stor
betydelse för förståelse av dessa skillnader är ”situerat lärande” (situated
59

Christopher Winch, Education, work and social capital: towards a new conception of vocational education (London 2000) s. 4ff. Se även kapitel 5.
60
Viveca Lindberg, Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer (Stockholm 2003); Ingrid Berglund Byggarbetsplatsen som skola –
eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning (Stockholm 2009); Ingrid Carlgren (red.) Miljöer för lärande (Lund 1999); Berner (1989); Jean
Lave, & Etienne Wenger, Situated learning: legitimate peripheral participation (Cambridge
1991); Säljö (2000); Carlgren (red.) (1999).
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learning) och ”mästarlära”. Jean Lave och Etienne Wenger ger det situerade
lärandet två viktiga kännetecken. Det är: 1) ett lärande förankrat i det sociala
sammanhanget, eller den praxisgemenskap som bildas kring en produktion
och 2) ett lärande som innebär en kontinuerlig förändring av deltagande i
produktionen och ett förändrat deltagande i det sociala sammanhanget. Även
om begreppet utvecklades utifrån observationer av lärlingskap så framhålls
det också som en utgångspunkt för betraktande av allt lärande. Men beroende på var lärandet är situerat tar det olika form och uttryck. Man kan säga
att det lärande som är situerat i skolan tar sig uttryck i en form som vi kallar
undervisning. Mästarlära är i stället en form av situerat lärande som äger rum
i arbetet. Förutom de ovan nämnda aspekterna som ingår i definitionen av
mästarlära hör också det informella lärandet och ”utvärdering genom praktik”.61 Det informella lärandet är ett lärande som sker genom observation och
imitation i huvudsak och utvärdering genom praktik innebär att kunskaper
och färdigheter prövas kontinuerligt genom olika responser (från kunder,
arbetskamrater, mästare) och genom egen jämförelse med andras arbete och i
jämförelse mellan idé och resultat.62 Ofta understryker man mästarlärans
aspekter genom att kontrastera och jämföra dem med aspekter av skolans
undervisning, ett lärande och kunskaper situerade i en annan lärandemiljö.63
Några av de ofta framhållna viktigaste skillnaderna brukar härledas till de
undervisningens dekontextualiserade lärande till skillnad från mästarlärans
verksamhetsbundna lärande.
Det finns flera studier som beskriver mästarlära inom olika yrken och hur
markant detta skiljer sig från den traditionella skolans undervisning. Perby,
Andersson-Gustavsson och Jernström lyfter i sina undersökningar fram konkreta exempel på hur lärandet formas genom deltagande, hur det tar formen
av en process nära knuten till vad som händer i kommunikationen mellan
mästare och lärling, andra medlemmar av praxisgemenskapen och kunder.64
De understryker också betydelsen av kontakten med material, verktyg och
färdiga produkter. Historia, tradition, kvalitativa och estetiska normer, specifika för yrket (i de här fallen: operatörer, frisörer och hattmakare) vävs in
och blir en del av både kunnandet och yrkesetiken. Det utformas till en kompetens som erkänns, inte bara inom den närmaste praxisgemenskapen på
arbetsplatsen, utan även i dess utvidgade bemärkelse där den också omfattar
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Klaus Nielsen & Steinar Kvale (red.), Mästarlära: lärande som social praxis (Lund 2000)
s. 29.
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Nielsen & Kvale (2000) s. 29; Berner (1989) s. 62 ff; Gunilla Anderson Gustafsson, Den
inre teatern i lärandet: en studie om kunskapsväxandet inom hantverk (Stockholm, 2002)
s. 23; Eugene S. Ferguson, Engineering and the mind´s eye (Cambridge 1993) s. 4.
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Linberg (2003) s. 57 f.
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Andersson Gustafsson (2002); Elisabet Jernström, Lärande under samma hatt: en lärandeteori genererad ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar (Luleå, 2000);
Maja-Lisa Perby, Konsten att bemästra en process: om att förvalta yrkeskunnande (Hedemora, 1995).
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yrkeskåren.65 Det understryks i dessa och andra studier, att lärande i arbete
ger andra kunskaper än lärande i skolan.66 En av orsakerna till detta härleds
till skolans akademiska arv där uppdelningen av teori och praktik samt den
textbaserade, språkliga tyngdpunkten i skolans undervisning.67
Bland annat Roger Säljö påpekar att i skolans undervisning, där kunskapen lösgjorts ur sitt ursprungliga sammanhang, ersätts upplevelsen och interaktionen i många fall med textbaserad information. Läroböcker och läsning
utgör till stor del vägar till kunskap och verktyg för lärande, medan deltagande och muntlig kommunikation är centralt i mästarlära. Läroböcker behandlar en typ av kunskapsstoff i taget, ordnat på ett speciellt sätt medan
interaktionen i praxisgemenskapen ger lärlingen en mer ”behovsanpassad”
information. Något som hänger samman med detta är att responsen på lärandet och utvärderingen av kunskaperna får en fördröjning i skolan som institutionaliserats genom lärarens arbete med att rätta uppgifter och schemalagda provtillfällen.68

3.2.2 Isärhållande och sammanflätning
Något som bidrar till skillnaderna mellan lärande situerat i skolan (undervisning) och lärande situerat i arbetet (mästarlära) är de olika underliggande
logiker eller rationaliteter som jag kallar isärhållande och sammanflätning.69
Isärhållande är den logik som är mest framträdande i skolans organisation av
lärande och kunskapsinnehåll. Sammanflätning beskriver i stället den logik
65
Nielsen och Kvale (2000) s. 34. Se även Richard Sennett, The Craftsman (London, 2008)
t.ex. s. 25.
66
Se t.ex. Säljö (2000) s. 157 f. och Lauren B. Resnick, “Learning in school and out The 1987
presidential address” Educational researcher 16:9 s. 13-20.
67
Andersson Gustavsson menar att om detta inflytande över hantverksyrkenas utbildningar
fortgår kommer viktiga kunskaper att gå förlorade, kunskaper som inte kan utvecklas genom
akademiskt lärande men som är nödvändiga för att upprätthålla utveckling och kvalitet i olika
hantverksyrken. Andersson Gustavsson (2002) s. 23 ff. I detta är hon långt ifrån ensam. Flera
internationella författare hävdar detsamma om andra yrken och yrkeskategorier även sådana
som traditionellt inte betraktas som hantverksyrken. Se t.ex. Mike Rose, The mind at work:
valuing the intelligence of the American worker (New York 2004); Matthew B. Crawford,
Shop class as soulcraft: an inquiry into the value of work (New York 2009); Ferguson (1993);
Sennett (2008).
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Slutsatsen bygger på resonemang i Säljö (2000) se t.ex. s. 212, 217 ff.
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Begreppen är inspirerade av Yvonne Hirdmans begrepp ”isärhållandets logik”. Där står
logik för en grundläggande princip som ordnar en pågående process. I detta överensstämmer
min användning av både isärhållande och sammanflätning. I Hirdmans genusteori kompletteras isärhållandets logik av ytterligare en: ”mannen som norm” och dessa två ges fundamental
betydelse för ordnandet av olika strukturer i samhället. Här fungerar begreppet isärhållande
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reflektioner kring kvinnors sociala underordning” i Christina Eriksson (red.) Genus i historisk
forskning (Lund 1993).

41

som ordnar yrkeslärandet i arbetet. På olika sätt har isärhållande fått ökat
inflytande och legitimitet över yrkeslärandet och utvecklingen kan ses i ett
långt tidsperspektiv.
Ett tydligt isärhållande som haft stor betydelse för utvecklingen och lärandet av praktiska kunskaper är det mellan teori och praktik. Detta isärhållande har en lång utveckling och en bidragande förutsättning var den ökande
användingen av text. Walter Ong beskriver en lång process av ”textualisering”, en övergång från i huvudsak muntlig till övervägande skriftbaserad
kunskapsbas, som haft genomgripande effekter i samhället. Den långsamt
ökande användningen av text i samhället och utvecklingen av att i text beskriva och förmedla kunskaper som tidigare förmedlades verbalt och visuellt
har varit en betydelsefull process för hur vi lär oss och för vilka kunskaper
som formas.70 Den ökade användningen av text kan också sägas ha ett samband med uppkomsten av yrkesteori i och med den ”textualisering” av tidigare ”dolda” kunskaper i hantverket som tog fart under upplysningstiden.71
Viveca Lindberg beskriver hur noggranna observationer av olika verksamheter skrevs ner, granskades, gjordes tillgängliga vilket tillät att kunskap
kunde utvecklas även utanför den traditionella praxisgemenskapen. I förädlat
skick återfördes sedan kunskaperna från arbetet i form av kunskaper om och
för arbetet, till skillnad från kunskaper i arbetet.72 Tanken att komplettera
praktiskt kunnande med teoretiskt var att förbättra befintliga kunskaper med
andra kunskaper genom ett annat lärande – det yrkesteoretiska.73 Sociologen
Boel Berners resonemang om praktikens primat och teorins överordnade
betydelse i yrkesutbildningen visar att utvecklingen av yrkeslärandet påverkats av isärhållande och en uppfattning att teorin gör praktiken bättre. Det är
den praktiska kunskapen som eftersträvas men den styrs av teorins överordnade betydelse, ”utan teori ingen god praktik”.74
Uppdelningen av teoretiskt och praktiskt lärande, samt av teoretiska och
praktiska kunskaper i yrkesutbildningen, är något som sätter fokus på isärhållande och sammanflätning som opererar i skola och arbete. Det här är en
bild som framträder i tidigare forskning genom beskrivningen av de olika
aspekter som kännetecknar undervisning respektive mästarlära. Extra tydligt
framträder detta i den skolförlagda yrkesutbildningen och i studier som pro70

Walter J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet (Göteborg 1990);
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blematiserat förhållandet mellan teori och praktik, allmänna ämnen och yrkesämnen. Den kulturellt framvuxna dikotomin mellan teori och praktik har
gjort att vi i stort sett saknar språkliga möjligheter att ens tala om kognitiva
verksamheter på alternativa sätt.75 Flera försök har emellertid gjorts. Pedagogen Liv Mjelde har till exempel försökt beskriva teorins och praktikens
sammanflätning i en modell, för att bättre förstå arbetets ”osynliga” teoretiska kunnande.76 Sociologen Richard Sennett och historikern Eugene Ferguson är ytterligare exempel på forskare som strävat efter att omformulera
begreppen teori och praktik genom att ifrågasätta de traditionella gränsdragningarna och framhålla sammanflätning som en bortglömd men viktig aspekt
av kunnande.77 De omfattande resonemang som krävs för att slå hål på myter
(kulturella konstruktioner) relaterade till ”teori” och ”praktik” är tecken på
hur djupt rotade dessa gränsdragningar är, hur automatiserad isärhållandet av
dessa begrepp kommit att bli. Praktiska respektive teoretiska begåvningar är
en konstruktion ur teorins och praktikens isärhållning. Det är dessutom en
konstruktion som spelade stor roll i debatten som kringgick utformningen av
det nationella utbildningssystemet i Sverige från 1940-talet och tog sig uttryck i olika linjer och tillval. Olika praktiska arrangemang inom skolan konstrueras med hjälp av isärhållande, något som alltså inte ska betraktas som en
naturgiven ordning utan en följd av en kulturellt förankrad rationalitet. Den
bidrar inte bara till att forma skolans undervisning utan även dess fysiska
utformning. Kunskaper delas upp och skiljs åt igenom en förutbestämd kategorisering i ämnen, kodifierade i läroplanen. De hålls isär i tid och rum genom scheman och klassrum avsedda för olika ändamål.
Isärhållandet har också skapat en mer informell uppdelning av olika slags
kunskaper som är specifika för den skolförlagda yrkesutbildningen. I studier
av det svenska yrkesgymnasiet beskriver både Lindberg och Berglund hur
olika arbetsuppgifters konstruktion ger upphov till ”skolkunskap” respektive
”yrkeskunskap”.78 Särskild uppmärksamhet har Viveca Lindberg ägnat läsoch skrivuppgifter i yrkesutbildningen. Hon understryker att skriftspråkligheten är socialt förankrad, vilket innebär att det krävs olika förmågor för att
ta till sig yrkestexter och skoltexter. Då de är utvecklade i olika miljöer med
olika traditioner används också olika strategier för läsande, tolkning och
användning. Det här nyanserar påståendet att skillnaden mellan lärande i
skola och arbete ligger i att den ena är textbaserad och den andra helt i avsaknad av text (vilket i ett förlängt resonemang brukar leda till att den ena är
75
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helt praktisk och den andra helt teoretisk.) Det som skiljer är i stället själva
läsarten och texternas koppling till vad som är målet för läsningen eller skrivandet.79

3.2.3 Olika mått för kunskap och kvalifikation
Måtten på kunskap och lärande är förankrade i de sammanhang de skapas.80
Åtskilda innebär mästarlära och skolundervisning inte några egentliga kvalifikationsproblem. Skolans sätt att lära och dess kunskaper ger kvalifikationer
som erkänns och igenkänns inom utbildningssystemet. Det nationella utbildningssystemet är konstruerat så att man kan röra sig uppåt från en utbildningsnivå till en annan. Akademiska titlar symboliserar en viss kvalificeringsnivå. Gesällprov och mästarprov och de yrkestitlar, som kan erhållas
efter klarat prov, har samma funktion som de akademiska motsvarigheterna.
De motsvarar inte bara ett mått på kunskap utan ett mått på en särskild sorts
kunskap, utformad i två olika lärandemiljöer. När det gäller den skolförlagda
yrkesutbildningen har det visat sig problematiskt att möta olika krav från de
båda traditionerna, vilket har sin grund i olika logiker som styr erkännande
och igenkännande.81 Behovet att kunna igenkänna och erkänna kunskaper för
att de ska betraktas som meriter eller kvalifikationer pekar mot att kunskapsproduktionen också är en normskapande process.

3.3 Yrkesutbildning som identitetsformering
Ett tredje forskningsinriktning handlar om hur yrkesutbildning medverkar till
att formera olika slags identiteter. Skolans isärhållande praktiker och arbetets
sammanflätande praktiker skapar inte bara olika kunskaper och olika lärande, det ger också upphov till olika sociala system med olika identiteter,
interaktioner och hierarkier.

3.3.1 I renodlade mästare-lärling-miljöer
Olikheter i identitetsformeringen framgår tydligast i de studier där man undersökt lärlingskapets sociala strukturer, det vill säga, där man jämfört relationen mellan lärlingen och mästaren med skolans traditionella relation mellan lärare och elever eller mellan elever. Relationerna mellan de som lär ut
och de som förväntas lära sig har stor betydelse för lärprocessen. Berner
beskriver relationerna som lärprocessens sociala innehåll. Var lärandet än är
79
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situerat får lärprocessens sociala innehåll betydelse för den personlighet
individen utvecklar.82 De sociala strukturerna för lärande situerat i arbetet
bygger traditionellt på att man som lärling tar plats längst ner i en hierarki
och i en åldersblandad arbetsgemenskap. Det är en gemenskap som formas
med utgångspunkt i ett gemensamt mål och där alla bidrar med de olika kunskaper och erfarenheter som behövs. Erövrandet av nya kunskaper är samtidigt en process där lärlingen förflyttar sin position i gemenskapen.83 Att mästaren personifierar målet för lärlingen har stor betydelse. Lärlingen ges en
tydlig bild, inte bara av vad man ska kunna utan också hur detta kunnande
ska förvaltas i yrkesgemenskapen för att stärka band och ställning. Förenklat
kan man säga att normerna inom en praxisgemenskap inte bara hjälper till att
skapa det goda yrkeskunnandet utan i hög grad även den goda yrkesutövaren.

3.3.2 Bland yrkeslärarna på de gymnasiala yrkesprogrammen
Pedagogen Ulla Johansson har bland annat belyst hur yrkeslärarkollektivet
konstruerats som just lärare till skillnad från yrkesarbetare, under 1900-talets
andra hälft.84 Detta medförde också ändrade förutsättningar för identitetsskapandet i yrkesutbildningen. Mäster blev lärare och bärare av en annan
sorts professionalitet.
I undersökningar från dagens yrkesgymnasier visas tydligt hur det framförallt är yrkeslärarna (som ansvarar för yrkesprogrammens profilämnen)
som måste balansera – och försöka överbrygga – olika slags glapp mellan
skoltraditionen och yrkestraditionen. I den gymnasieförlagda yrkesutbildningen flyter gränserna mellan skola/utbildning och arbete på ett sätt som
inte förekommer i den rena lärlingsutbildningen. Beskrivningarna av lärandemiljöernas identitetsskapande strukturer hos Lave & Wenger eller Nilsen
& Kvale, bygger på kontraster mellan skolan och arbetet.85 Utifrån detta talar
de om att skolans system skapar elever och arbetet eller snarare lärlingskapet
skapar yrkesutövare. Genom att tala om skola och arbete som olika sociala
arenor som villkorar lärandets sociala interaktion kan man ge stöd åt den
typen av beskrivning. I en lärandemiljö eller undervisningssituation finns
normer som styr vad de i rummet förväntas göra när de interagerar.86 Den
sociala arenan är inramningen till de olika sociala relationer som påverkar
vilken typ av fostran som den lärande underkastas. Skolförlagd yrkesutbild82

Berner (1989) s. 22.
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ning är en miljö som korsar gränser och problematiserar både skolans och
arbetets sociala strukturer. I klassrummet/skolverkstaden är yrkesläraren
ensam ägare av den kompetens som eleverna förväntas uppnå. På detta sätt
liknar yrkesläraren ämnesläraren och situationen skiljer sig från arbetsplatsen. Eleverna – alla i samma ålder – är (generellt) lika okunniga/kunniga.
Läraren i sin yrkesroll som lärare personifierar inte målet för elevernas kunskapsutveckling. Förutsättningar för identifikationen med yrket och yrkets
normer ligger alltså inte inbäddade i lärandemiljöns sociala struktur utan
måste i stället återskapas aktivt av läraren genom förmedling av den egna,
tidigare erfarenheten från yrkeslivet.
I den gymnasiala yrkesutbildningen blir yrkeslärarens dubbla identitet
som lärare och yrkesutövare något som präglar förhållningssättet till eleverna. Enligt olika studier uppfattar yrkeslärare sitt fostransuppdrag som dubbelt på olika vis. Det blir deras uppgift att fostra eleven till skolans normer
(den goda eleven) och arbetets normer (den goda yrkesutövaren). Exempel
på hur yrkeslärare i hög grad är medvetna om skillnaderna i skolans och
arbetets olika normativa system och att de aktivt försöker balasera detta i sitt
förhållningssätt till eleverna i yrkesutbildningen på skolan, finns hos till
exempel Berglund, Härdig och Berner.87 Det här har visat sig belysa hur
olika förmågor och kunskaper värdesätts olika genom skolans och arbetes
skilda ”läroplaner”. Sociala förmågor övas i båda lärandemiljöerna men
olika värdesystem ger olika urval och prioriteringar. Som exempel anger
lärare i flera undersökningar, att man försöker stärka och utveckla för arbetet
viktiga förmågor hos eleverna. Det kan handla om mer generella sociala
förmågor som att passa tider, kunna arbeta i lag och kunna hushålla med
material.88 Men också om yrkesspecifika normer och traditioner som lärarna
förmedlar med hjälp av berättelser, anekdoter, liknelser med mera, hämtade
ur deras personliga yrkeserfarenheter. Dessa lärare beskriver det som att de
härmed lägger till något som saknas i de formella läroplanerna, ett tillägg
som de gör utifrån sin egen erfarenhet som yrkesarbetare. De menar att skolans (medborgar-)fostran skiljer sig (även om den framhålls som lika viktig i
många fall) från arbets-/yrkesfostran.89 Härdig beskriver lärarnas utvecklade
förmåga att föra ihop olika sociala normer, som en specifik yrkeslärarkod.90
Yrkeslärarkoden är betecknande för balansen/balanseradet mellan skolans
och arbetes krav på fostran för olika mål som yrkesläraren förmedlar på
olika vis, genom både den praktiska och teoretiska yrkesundervisningen.
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Den blir på så sätt också en del av yrkeslärarens identitet och hur den skiljer
sig från kärnämneslärarens.

3.3.3 Bland kärnämneslärarna på de gymnasiala
yrkesutbildningarna
De lärare som undervisar i kärnämnena matematik, svenska och SO etc. på
gymnasieskolans yrkesprogram har en lite annan sits än yrkeslärarna och
profilämnena. Genom sin utbildning och sitt kompetensområde representerar
kärnämneslärare i yrkesutbildningen helt och hållet skolans tradition. Jämfört med den tydliga identifikationen i mästarlära och den överförda identifikationen i yrkesundervisningen finns ingen identifikation till yrket att göra
anspråk på eller förmedla i förhållandet kärnämneslärare-yrkeselev. Att detta
får betydelse för och ibland skapar konflikter i yrkeselevens identitetsformering har bland annat etnologen Ronny Högberg kunnat visa i en studie om
manliga byggelever.91
De teoretiska, allmänbildande ämnena uppfattades inte av eleverna i studien som relevanta för det yrkesblivande som deras utbildning syftade till.92
Kärnämneslärarens yrkeserfarenhet saknade relevans för elevernas yrkesblivande, snarare underströks över- och underordningen i relationen lärare-elev
genom en traditionell kunskapshierarki. Djupt rotade föreställningar om
teoretisk respektive praktisk begåvning som del av en personlig identitet,
visade sig också påverka avståndet mellan elevernas identitet och ämneslärarens.93 Till skillnad från kunskapshierakin i mästarlära och yrkesundervisning i skolan som bygger på mängden kunskap och erfarenhet, skulle man
kunna säga att den i fallet ämnesläraren och yrkeseleverna snarare hade sin
grund i typen av kunskap.

3.4 Denna studie i sitt sammanhang
Sammanfattningsvis kan man genom den utbildningshistoriska forskningen
säga att vi får en ganska god bild av hur svensk yrkesutbildning institutionellt tagit form genom historien och hur den skiljer sig från andra länders
utveckling. Det är väl dokumenterat vilka skolformer som förekommit, hur
huvudmannaskap sett ut och vilka myndigheter som funnits kring yrkesutbildningen. Det är emellertid sparsamt beskrivet och inte i någon högre ut91
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där lärare beskrivs förkroppsliga en kultur och tradition som elever ställer sig i opposition till i
sin egen identitetsskapande process.
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sträckning undersökt hur innehållet i den tidigare yrkesutbildningen såg ut
och förändrades. En konsekvens av att man uppehållit sig vid de ekonomiska, politiska, tekniska och ideologiska drivkrafterna för förändring, är att
det skapar en implicit föreställning om att pedagogiken förändras för att det
nya utbildningssystemet kräver detta.
Den pedagogiskt-didaktiska forskningen ger en annan bild. Det vi vet om
yrkesutbildningens innehåll, pedagogiska förutsättningar och olika ståndpunkter är mer omfattande då vi rör oss i vår egen tid. Den skolförlagda yrkesutbildning vi har i Sverige idag problematiseras inom den pedagogiska
forskningen genom spänningsförhållandet mellan mästarlära och undervisning, mellan arbetet och skolan som lärandemiljö. I det perspektivet blir
arbetsmarknad, konjunkturer och politik inte lika användbara för förståelse
av yrkesutbildningens förändring. Den här pedagogisk-didaktiska forskningen pekar på att skolans och arbetets inre logiker transformerar både lärande
och kunskaper och därför bör spänningen mellan dessa ha betydelse för konstruktionen av yrkesutbildningens innehåll och form. Den tidiga yrkesutbildningen problematiseras emellertid inte riktigt på samma sätt. Det nutida fokus som dominerar pedagogisk-didaktiska studier om yrkesutbildning gör att
yrkesutbildningens historia, i många studier huvudsakligen utgör en fond
snarare än en tradition som dagens utbildning vuxit fram ur.
Det kan vara intressant att notera hur det inom utbildningshistorisk forskning kring folkskolan funnits ett intresse av att se hur den progressiva pedagogiken kommit att påverka innehållet i skolan. Här har i synnerhet John
Deweys pedagogiska idéer om erfarenhetslärandet visat sig haft betydelse
för hur den tidigare i hög grad teoretiska undervisningen dels kom att kompletteras med praktiska ämnen och dels hur aktivitetspedagogiken satte spår i
undervisningsmetoder även för teoretiska ämnen.94 Det finns alltså forskning
kring hur det praktiska lärandet påverkat det teoretiska, hur den ursprungliga
yrkesutbildningens villkor för lärande påverkat den allmänna skolan, men
däremot är betydligt mindre sagt om hur skolan påverkat det praktiska lärandet i en historisk process.
94

Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren ger en kort beskrivning av Deweys inflytande i
Sverige i en inledande text till Individ skola och samhälle: Pedagogiska texter av John Dewey
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Yrkesutbildning har genomgått många förändringar genom tiderna och
vad som påverkar och driver fram förändring kan belysas på olika sätt. Jag
har utgått från att den pedagogiska förändringen inte bara behöver relatera
till förändringar på systemnivå utan också till en skolintern utveckling. Jag
ser det därför som angeläget att komplettera den historiska bilden av svensk
yrkesutbildning med ett fokus på pedagogiken som en inre drivkraft för förändring. Min uppfattning är att det sätt man tar sig an dessa problem, det vill
säga, vad och hur man problematiserar, motivererar och argumenterar för
eller emot, också är en process som har stor betydelse för yrkesutbildningens
utveckling.
Sammantaget har historisk och pedagogisk forskning utgjort grunden och
bakgrunden för undersökningens problemområde genom att det historiska
perspektivet pekat ut vad som förändrats medan det pedagogiska pekar på
hur vi ytterligare kan förstå denna förändring genom att synliggöra olika
aspekter i relationen skola och arbete som kan problematiseras. Vad som
under en viss historisk period kom att problematiserats är därför kvar att
undersöka och något som kan komplettera bilden av den historiska förändringen av yrkesutbildningen med ett inifrånperspektiv. Som lärandemiljö och
identitetsformerande miljöer kan skola och arbete på många sätt betraktas
som varandras kontraster. Olika rationaliteter skapar olika former, tillvägagångssätt, normer och kvalifikationer. Den skolförlagda yrkesutbildningen
bör ses som en unik lärandemiljö och social arena där överskridanden, sammanflätning och isärhållande utgör en dynamik i verksamheten. På de ställen
eller miljöer där två logiker utmanar varandra öppnas möjligheter till den
pedagogiska förändring som föreliggande avhandling söker närma sig. Det
är min avsikt att bidra till förståelsen av denna förändring genom att konvertera skillnaderna mellan skola och arbete som lärandemiljöer till tankefigurer
för att genom ett idéhistoriskt perspektiv fånga den pedagogiska förändringen i svensk yrkesutbildning på 1900-talet. Skolans och arbetets olika förutsättningar formas till de föreställningar som används som utgångspunkt i
talet om den goda yrkesutbildningen, hur lärandet ska gå till samt vilka kunskaper som är värdefulla. Pedagogiska tankegångar i yrkesutbildningen går
tillbaka på, och motiveras av, hur vi upplever och föreställer oss skola och
arbete. De bildar på så sätt två olika tankefigurer, ett begrepp som presenteras i det som följer.
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Kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter, metod
och material

I detta kapitel redogör jag för begreppet tankefigur, ett begrepp som jag använt för att fånga upp skolans och arbetets skilda idétraditioner och logiker.
Dessa traditioner och logiker beskrivs här som tankefiguren skola och tankefiguren arbete. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningens fokus på
pedagogiska praktiker, är tankefiguren som idéstruktur och mekanism för
tänkandet samt hur den transformerar sättet att tala om och skapa yrkesutbildningens pedagogiska innehåll. Därav följer att anpassningen av yrkesutbildningen till en modell som styrdes mer av skolans logiker än arbetets, inte
enbart skedde med hjälp av förändrade ekonomiska eller institutionella förutsättningar. Antagandet att förändringen, förutom ekonomiska, tekniska och
arbetsmarknadsmässiga faktorer, också krävde en idémässig anpassning i det
pedagogiska tänkandet vilar på den teoretiska grund som Asplunds tankefigurer erbjuder. Men det är i första hand som analytiskt redskap begreppet
tankefigur har störst betydelse för undersökningen. För avhandlingens syfte
att undersöka pedagogiska idéers förändring fungerar tankefiguren som ett
sätt att förstå den yrkespedagogiska diskursen som den utformas i det utvalda materialet.
Tankefigurer är ett sätt att lyfta fram ”arbetstänkandets” och ”skoltänkandets” betydelse för den pedagogiska förändringen i yrkesutbildningen under
perioden 1918 till 1971. Det var en period då en yrkesutbildningsmodell
både byggdes upp och byttes ut genom en mängd små och stora förändringar, varav den pedagogiska utgör avhandlingens intresse. För detta ändamål har jag valt att fokusera på några tydliga förändringar i denna övergång
och riktar därför in mig på pedagogiska praktiker som försvann. När yrkesutbildningen lösgjordes från arbetet för att föras in i skolans gymnasiestruktur kan man anta att, som en logisk konsekvens, de praktiker som hade tydlig
förankring i arbetet blev något av anomalier i skolan. Prövotid, produktion
och flitpeng hör hit. Det pedagogiska innehållet i dessa kastar ljus över hur
man tänkte kring det goda lärandet och de nödvändiga kunskaperna. Med
hjälp av dessa undersökningsobjekt har jag rört mig kring centrala pedagogiska aspekter som bedömning, lärande (hur och var man ska lära), kunskaper (vad man ska lära) och fostran. Inom dessa områden omförhandlades viktiga utgångspunkter som var fästa i skolans och arbetets skilda traditioner
och logiker. Genom att synliggöra dessa omförhandlingar kan vi se hur de
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pedagogiska praktikernas legitimitet underminerades och därmed kunde tas
bort.
I kapitlets avslutande del presenterar jag det empiriska materialet som består av olikartade texter. Jag redogör också för hur man kan betrakta dessa
olikartade källor ur ett helhetsperspektiv som bidrar till att fokusera yrkesutbildningens pedagogiska diskurs och därmed rikta ljuset mot de utvalda
praktikerna, hur de användes, talades om och problematiserades under tiden
1918-1971.

4.1 Tankefigur som begrepp och som redskap
Begreppet tankefigur myntades av socialpsykologen Johan Asplund i hans
bok Teorier om framtiden från 1979.95 Där ingår begreppet i vad som beskrivs som en förklaringsmodell för idéhistorisk förändring och består av tre
nivåer varav tankefigurer utgör en mellannivå, en nivå mellan basala existensvillkor och artikulerade tankegångar som teorier, argument och explicita idéer.96
Med begreppet tankefigur har Asplund valt att benämna de underliggande
strukturer, det komplex av idéer och föreställningar som ger stöd och mening
för mer artikulerade tankegångar som kommer till uttryck genom det vi säger
och gör i olika sammanhang.97
Som exempel på tankefigurer nämner Asplund bland annat barndom och
individ. En mängd fenomen och aspekter av moderna samhällen är beroende
av dessa tankefigurer. Ett försök att ”tänka bort” begreppet barndom skulle,
som han formulerar det, få ”oöverskådliga konsekvenser för arbetsliv, psykologi, bostäder […] utbildning, strafflag och andra lagar o.s.v.”98 Barndom
är ett tydligt exempel, bland annat för att vi använder det explicit, men
Asplund menar också att vissa tankefigurer inte bara är ”självklara” utan
också ”tysta”.99 Tankefigurer är, som Asplund uttrycker det, ”explanatoriska”. De förklarar eller ger mening åt sådant som sägs och görs. Detta betyder också att de fungerar som mekanismer för diskurser. Tankefigurer är
en förmedlande struktur i bemärkelsen att de får saker att hända på diskursnivå.100

95

Johan Asplund, Teorier om framtiden (Stockholm 1979).
Ibid. s. 148 ff.
97
Asplund (1979) s. 150 ff.
98
Ibid. s. 150.
99
Ibid. s. 150. Enligt Asplund behöver tankefigurer inte ”vara lika vittförgrenade och betydelsefulla som begreppet barndom”.
100
Ibid. s. 158. Se även ett fördjupat resonemang om strukturer som mekanismer i Berth
Danermark m.fl. (red), Att förklara samhället (Lund 1997) s. 105.
96

51

Det som sägs och görs, beskrivs av Asplund som diskursnivån, nivån
närmast över tankefigurerna.101 Här återfinns tankegångar, teorier, ideologier
och resonemang. Tankefigurer är mer komplexa, trögrörligare och oreflekterade i förhållande till diskurserna.102 De förändras långsammare än diskurserna och kan därför betraktas som mer eller mindre fasta punkter under en
historisk period.103 Asplund understryker att även diskurser äger sin materialitet vilket ger stöd åt möjligheten att betrakta utbildningens villkor genom
det utbildningshistoriska perspektiv som ibland refereras till som ”materiality of schooling”.104 Här ges ting, tid och rumsliga dimensioner betydelse
som uttryck på en diskursiv nivå, på ett liknande sätt som hos Asplund. Man
kan, enligt materiality of schooling-perspektivet, avläsa betydelsefulla diskurser för skolan genom scheman, hur klassrum är lokaliserade, utrustade
och möblerade, för att bara nämna några exempel. Detta bör få konsekvenser
för vad som är möjligt att synliggöra i yrkesutbildningen eftersom den har en
så tydlig materiell sida.
Man kan sammanfattningsvis peka på vad tankefiguren är och gör. Det är
en struktur av idéer och föreställningar som utgår från samhällets basförhållanden. Den skapar idéer, ger mening och bidrar till förändring. Utifrån det
perspektivet finns det god anledning att gå bakom den yrkespedagogiska
diskursen till två av dess mest betydelsefulla tankefigurer – skola och arbete
– och se hur de opererar som mekanismer i den pedagogiska förändringen.

4.1.2 Tankefigurer i forskningen
Asplund fortsatte att undersöka idéhistorisk förändring med hjälp av betydelsefulla tankefigurer i Det sociala livets elementära former från 1987och i
Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft från 1991.105 Trots att Asplund inte
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fördjupat sig ytterligare i modellens teoretiska förklaringsvärde, 106 har själva
nyckelbegreppet kommit till bred användning inom både humaniora och
samhällsvetenskap.107 Gemensamt för dessa studier är att man undersökt en
grundläggande tankefigur (t.ex. dialogen) och försökt att förstå hur den opererar i de olika sammanhang som den ingår i. I detta hänseende skiljer sig
min studie genom att utgångspunkten här inte är en, utan två tankefigurer:
arbetets och skolans samt att jag här är intresserad av hur de båda aktualiseras i en och samma diskurs. I detta finns vissa likheter med hur Asplund i
Essä om Gemeninschaft och Gesellschaft resonerar om vad som kan hända
när gamla tankefigurer har kommit i konflikt med varandra.108 Hans exempel
är hur begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft bildar en viktig tankefigur inte bara inom sociologin utan för mer allmäntillgängliga områden som
skönlitteraturen. Här är det alltså tal om ett begreppspar som utgör en tankefigur. Trots benämningen är det ändå möjligt att tolka gemeinschaft och gesellschaft som olika tankefigurer eftersom de kan operera självständigt i
förståelsen av ett socialt sammanhang. Jag tolkar Asplunds distinktion som
att själva motsättningen mellan begreppen kan utgöra en för olika diskurser
viktig tankefigur. På samma sätt kan man säga att skola och arbete som ett
begreppspar utgör en viktig tankefigur för yrkesutbildningen på grund av
sina motsättningar och olikheter (alla olikheter är inte nödvändigtvis motsättningar). I den meningen är det relationen mellan föreställningar om skola
och arbete som är viktigast. En förändrad relation, som i Asplunds exempel
misstanken om att det ena begreppet – gemeinschaft – håller på att försvinna,
kommer att påverka hur vi förstår våra sociala gemenskaper och därmed en
rad diskurser relaterade till detta. Det är en viktig utgångspunkt för undersökningen att vi uppfattar skillnader mellan skola och arbete som artskillnader och att denna relation är en viktig tankefigur för yrkesutbildningen. Det
är ett sätt att på ett övergripande plan förstå hur den pedagogiska diskursen
rör sig och förändras. I undersökningen behandlar jag skola och arbete som
enskilda tankefigurer. Här är de mer än begrepp hemmahörande i olika dis106

Det kan möjligen ha sin förklaring i att Asplund själv refererat till den med inlagda brasklappar som ”bristfällig” och ”preliminär”. Asplund (1991) s. 12. I Det sociala livets elementära former benämner Asplund tankefigur som ett ”hjälpbegrepp” Asplund (1987) s. 22. Arne
Jarrick har emellertid, om inte diskuterat dess förklaringsvärde, så i alla fall understrukit det
genom den mer utvecklade modell som delvis innefattar Asplunds tankefigurer. Jarrick
(1992).
107
Här kan t.ex. nämnas historikern David Larsson Heidenblad, Vårt eget fel: moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar
(Lund 2012); Gabriella Nilsson ”Den fetmadrivande miljön: kulturella föreställningar om
samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma” i Socialmedicinsk tidskrift
2003:3; Peter Habbe, Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska
släktsagorna (Lund 2005); Boel Englund & Birgitta Sandström (red.), Dialogen som idé och
praktik (Stockholm 2012). Begreppet förekommer också i rapporten Den nya produktionen –
det nya uppdraget (Jordbrukets framtid i ett historiskt perspektiv) DS 2001:68.
108
Ibid. (1979) s. 161.
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kurser. Jag studerar hur man i tidens diskurser över de pedagogiska praktikerna använder den ena eller den andra tankefiguren för att ge mening åt,
eller förstå, ett argument eller uttryck.
En annan viktig utgångspunkt är att olikheter, särskilt när de uppträder i
motsättning till varandra, innebär en möjlighet till förändring. Grundläggande för undersökningen är att olikheterna mellan skola och arbete spelas ut på samma plan, det vill säga i den yrkespedagogiska diskursen. Utbildningssociologen Margret Archer ger i sin Culture and agency,109 stöd för
detta när hon beskriver hur dynamiken mellan olikheter kan skapa förändring. Hon menar dessutom att just motsättningar, på ett tydligare sätt än
komplementära förhållanden, driver fram förändring.110 Resonemanget bygger på att olikheter kan skapa motstånd eller friktion. Det motstånd vi möter
i en annan uppfattning, eller avvikande praktik, uppfattar vi som inkonsekvenser som hinder eller utmaningar för formulering och motivering av den
egna ståndpunkten eller handlingen. Motsatta eller avvikande idéer eller
argument blir till en uppmaning att handla och korrigera inkonsekvensen
vilket i förlängningen resulterar i något nytt.111 Det är tydligheten hos motsättningar som lockat mig att fokusera på just dessa i första hand i analysen.
Möjligheten till förändring genom komplementära olikheter är en annan
process och väljs därför bort i denna undersökning.

4.1.3 Tankefigurer i yrkesutbildning
Med hjälp av begreppet tankefigur går det att tydliggöra två för yrkesutbildningen viktiga idétraditioner – skola och arbete – samt visa att de som tankefigurer har betydelse för förändringen av pedagogiska idéer inom yrkesutbildningen. Själva begreppet yrkesutbildning är beroende av båda dessa
idéstrukturer för att bli begripligt. Förledet ”yrkes-” leder tankarna till arbete
medan ”-utbildning” ger associationer till skola.
Arbete är en av människans mest grundläggande aktiviteter och lönearbetet en av den moderna tidens mest utbredda ekonomiska strukturer. Som
aktivitet och ekonomisk struktur är de exempel på basala existensvillkor
(materiella och sociala) för produktion som ger upphov till en idéstruktur
med normer och rationaliteter som jag här kallar tankefiguren arbete. På
samma sätt har skola kommit att bli en tankefigur med rötterna i behovet av
att organisera och använda en särskild sorts kunskapsproduktion och vetande. Tankefiguren skola är formad av framväxten och utformingen av olika
institutioner och ordningar av daglig verksamhet som syftar till att producera
och reproducera kunskap för deltagande i samhället.
109

Margret S. Archer, Culture and agency: the place of culture in social theory (Cambridge
1996).
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Ibid. 14, 153 f.
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Ibid. 144 f., 148 ff.
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För undersökningens övergripande syfte att sätta fokus på den idémässiga
relationen mellan skola och arbete i den moderna yrkesutbildningen utnyttjar
jag i första hand olikheterna mellan två tankefigurer och vilken betydelse
dessa olikheter får i den pedagogiska diskursen (d.v.s. vad man säger och
gör) inom yrkesutbildningen. Tankefiguren som struktur implicerar att den
förhåller sig till andra tankefigurer på ett avgränsande sätt, det vill säga tankefigurerna som strukturell enhet är unika. Det här får konsekvenser för förståelsen av en diskurs eftersom tankefiguren är meningsskapande. Vad som
uppfattas relevant utifrån en tankefigur kan uppfattas på motsatt sätt utifrån
en annan. Detta betyder för yrkesutbildningens del att vi kan ge möjliga förklaringar till varför vissa pedagogiska praktiker kan anses möjliga eller
lämplig och andra inte, något som i sin tur har betydelse för hur prioriteringar och satsningar görs. Tankefiguren arbete möjliggör för vissa pedagogiska idéer att ta form och tankefiguren skola möjliggör andra. Jag menar
alltså med utgångspunkt i Asplunds tankefigurer att det är hur man omväxlande tar upp mening ur de olika tankefigurerna i det pedagogiska talandet
och görandet, som bidrar till att ge yrkesutbildningen, vid en viss tid, dess
karaktär. I min användning av begreppet tankefigur blir det möjligt att belysa
pedagogisk förändring genom att titta på hur man i den yrkespedagogiska
diskursen använt sig av tankefigurerna skola och arbete och hur det ibland
skett på ett oproblematiskt sätt och ibland genom konfrontation. Min undersökning uppehåller sig kring relationen mellan tankefigurerna skola och
arbete, så som denna tar sig uttryck inom diskursen. Den nivå som undersökningen uppehåller sig vid är alltså den diskursiva. Förändring framträder
här som ett ändrat styrkeförhållande mellan tankefigurerna inom diskursen
och inte på tankefigursnivå. Vi bör emellertid innan dess uppehålla oss på
tankefigursnivå för att ge skola och arbete en form, en tid och ett innehåll
genom att undersöka vad det är vi relaterar till när vi tänker skola och arbete.
Däremot är det viktigt att berätta om betydelsefulla delar av tankefigurernas
innehåll som särskilt relaterar till lärande och kunskaper.

4.2 Tankefiguren skola och tankefiguren arbete
Det vi tänker att skola och arbete är, formas i ett kollektivt medvetande som
tankefigurer med ett visst innehåll. Innehållet gestaltar erfarenheter av skola
och arbete vilket ger föreställningarna en viss persistens. Som Asplund påpekar är tankefigurer förankrade i tid och rum men så trögrörliga att de kan
uppfattas som fixerade vid en viss tidpunkt eller period i historien.112 De
tankefigurer som opererade under tiden för undersökningen hade sina rötter i
de förutsättningar som industrialismen gav.
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Asplund (1979) s. 160 ff.
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Utbildning i skolans form och arbete som lönearbete växer fram på bred
front, som två separata arenor under 1800-talet.113 Skollagstiftning och arbetarlagstiftning under 1900-talet samverkade till att dra upp gränserna mellan
skola och arbete, mellan barns och vuxnas dagliga verksamheter.114 Skillnaderna mellan dessa verksamheter är stora; hur dagarna ordnas och tiden disponeras, vilka man tillbringar sin tid med, hur de sociala relationerna struktureras och vilka normer som gäller, för att bara nämna några av de villkor
som tar gestalt i hur vi tänker om utbildning/skola och arbete. Yrkesutbildning är att foga ihop, överskrida, upprätthålla och på andra sätt hantera dessa
skillnader.

4.2.1 Skola
Utbildning som före 1800-talet varit en form för kunskapsöverföring endast
för en liten elit i samhället och begränsad institutionellt till lärdomsskolor,
universitet och privatundervisning, blir under 1800-talet något som kommer
att omfatta större och större delar av befolkningen. Därmed blir utbildning
tillgänglig för ett större kollektivt medvetande. Det är främst genom institutionen skola som tanken på utbildning blir tillgänglig för den bredare allmänheten. Industrialisering och demokratisering var processer i samhället som
bidrog till att ge utbildning en folklig form. Skolan blev enligt John Boli ett
imperativ i samhället under 1800-talets senare del115 och är idag (i Sverige
och västvärlden) synonymt med en lång inskolning till samhällsdeltagande
och arbetsmöjligheter genom utbildning. Vi talar idag om ”skolan” och tillskriver den en mängd egenskaper eller önskade egenskaper som demokratisk, lika för alla, en rättighet och så vidare. Den är både abstrakt, i sättet vi
talar om den och konkret, i bemärkelsen att vi alla upplevt den. Till tankefiguren skola finns därför en myckenhet av ”vetande”; hur det ska se ut i ett
klassrum, normer för bråkiga eller duktiga elever, hur tiden fördelas i lektioner och kunskapen i ämnen, är bara några få exempel. Tankefiguren skola
är en struktur av den här typen av föreställningar som de flesta kan relatera
till.

4.2.2 Arbete
1900-talet är också ett sekel då lönearbetet som arbetsform ökar (samtidigt
som det egna företagandet blir kvar under nya regleringar efter avskaffandet
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Se t.ex.Sandin (1986); Philippe Ariès, Barndomens historia (Stockholm 1982) och Viviana A. Rotman Zelizer, Pricing the priceless child: the changing social value of children,
(New Jersey 1994), vilka alla på olika sätt belyser hur barn och skola ställs i kontrast till
arbete under 1800-talet.
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Ingrid Söderlind & Kristina Engwall, (red.) Barndom och arbete (Umeå 2008) s. 43 f.
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John Boli, ”Folkskolan som teoretiskt problem i Sverige och västvärlden” Utbildningshistoria, 1992, s. 9-16, 1992 s. 32.
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av skråtvånget). Litteraturen kring arbete och arbetets betydelse för människa och samhälle är omfattande.116 Forskning som förhåller sig till begreppet arbete, utgår från en mängd olika definitioner av arbete och utarbetas ofta
för ett specifikt syfte och sammanhang.117 Min uppfattning är att man i dessa
studier söker avgränsa en aktivitet utförd i ett visst sammanhang. Det innebär
därför en svårighet att utifrån dessa studier beskriva en historiskt förankrad
föreställning om arbete, på samma sätt som tankefiguren skola. Sociologen
Jan Karlsson menar emellertid att 1700-talets utveckling av den politiska
ekonomin gjorde att begreppet arbete i allt högre utsträckning kom att skiljas
från sin konkreta verksamhet och därmed bli föremål för intellektuella och
vill jag lägga till, kollektiva föreställningar.118 Arbetsformerna lönearbete och
eget företagande så som de utvecklades under industrialismen fick stor betydelse för hur föreställningar om arbete kom att bli något hela samhället
kunde tänka kollektivt kring. Inom arbetarhistorisk forskning talar man om
diskurser som ”den skötsamme arbetaren” och dess motsats ”den bråkige,
odisciplinerade arbetaren”.119 Dessa var diskurser som kunde uppstå genom
föreställningar om arbete och arbetare och knutna specifikt till industrialismen som grundläggande existensvillkor. Det finns också mer specifika
föreställningar kring arbete närmare knutet till yrket. Här kan man ändå peka
på vissa för alla yrken gemensamma dimensioner av föreställningar kring
yrket, som till exempel yrkesetik, kvalitativ standard, traditioner med mera.
Detta finns också inbäddat i tankefiguren arbete.

4.2.3 Tankefiguren skola visavi tankefiguren arbete
Jag har velat understryka att utgångspunkten för undersökningen är skola
och arbete som två skilda och ofta motsatta tankefigurer. Som skilda arenor i
samhället skapade och (skapar) skola och arbete ytor för skilda symboliska
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Jag syftar t.ex. på filosofiska arbeten som t.ex. Hannah Arendts Människans villkor: vita
activa, Rev. utg., (Göteborg 1998) och André Gorz, Arbete mellan misär och utopi (Göteborg
2001) eller Arne Helldéns idéhistoriska arbeten, Helldén (1979) och Helldén (1986).
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Jan Karlsson, Begreppet arbete: definitioner, ideologier och sociala former (Göteborg
1986) s. 18 ff.
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Ibid. s. 15. Karlsson refererar till Le Goff som talar om ”intellektuella bilder av arbete”
d.v.s. arbetsideologier som upprätthåller olika arbetsformer. Ibid s. 87. Det vore inte för långsökt att beskriva Webers studieobjekt i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda som
en arbetsideologi om lönearbete och eget företagande. Asplund menade att Webers analys låg
på ”tankefigurernas nivå”. Asplund (1979) s. 165. Detta leder mig att resonera kring tankefiguren arbete i min undersökning som en 1800-talskonstruktion.
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Se t.ex. Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt
sågverkssamhälle 1880-1930 (Stockholm 1998); Björn Horgby, Den disciplinerade arbetaren: brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910 (Stockholm 1986);
Thomas Ginner, Den bildade arbetaren: debatten om teknik, samhälle och bildning inom
Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970 (Linköping 1988).
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ordningar, sociala mönster, uppförandekoder och kvalifikationskrav. En
påminnelse om dessa i kortform återges i en översikt nedan.
Yrkesutbildningens olika villkor för lärande
Tankefiguren arbete
Tankefiguren skola
Produktion (ekonomisk nytta)
Reproduktion
(demokratiskDel i process och helhet, oordnat
/ideologisk nytta)
Gå i lära
Del av process och helheter, ordMäster-lärling
nat
Yrkesgemenskap/arbetskamrater
Undervisning
Arbetsplats
Lärare-elev
Redskap
Klasser/klasskamrater
Använda kunskaper/bedöma
Klassrum
Yrkesfostran/yrkesblivande
Texter
Lön
Visa kunskaper/mäta
Medborgarfostran
Betyg

Översikten visar viktiga skillnader i hur skola och arbete ordnas, skillnader
som har betydelse för vilket lärande och vilka kunskaper som skapas inom
respektive verksamhet. Det utgör sedan delar av det tillgängliga innehållet i
hur vi formar det pedagogiska tänkandet utifrån strukturella villkor som uppstår ur skola och arbete.
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4.3 Empiriskt material och metodologiska reflektioner
För att kunna undersöka hur de utvalda pedagogiska praktikerna (prövotid,
produktion och flitpeng) fungerade och hur det kom sig att de försvann under perioden 1918 till 1971, har jag sökt mig till olika slags källor och texter.
Det empiriska materialet består av offentliga utredningar, yrkesskolstadgor, en organisationstidskrift, arkivmaterial från några utvalda praktiska
ungdomsskolor i Stockholmsområdet samt minnesböcker från samma typ av
skolor ute i landet. De pedagogiska praktiker som studeras och deras förändring kommer till uttryck genom det som sades och gjordes på olika nivåer i
yrkesutbildningssystemet, och valet av källor är tänkt att representera några
av dessa nivåer.
Det jag valt att kalla uttryck för pedagogiska idéer och föreställningar, det
vill säga den yrkespedagogiska diskursen, tar sig lite olika gestalt i de olika
källorna. Därför följer nedan en redogörelse för de olika källornas typ av
data innan jag beskriver hur jag sökt i och tolkat materialet. En summarisk
matchning mellan typen av källa och typen av data kan se ut som följer:
x I tidskriften: ventileras på olika sätt pedagogiska frågor i och genom beskrivningar av verksamheten, debatter och diskussioner
x I arkiven: synliggörs former (institutionella/administrativa) för vad
man gjorde i beslut, PM, reglementen, bilder m.m.
x I minnesböckerna: synliggörs hur de pedagogiska praktikerna tilllämpades genom berättelser om utbildningens vardag och genom
bilder.
x I de offentliga utredningarna: problematiseringar av de pedagogiska
praktikerna som aspekter i anslutning till förändringen av yrkesutbildning genom dess närmande till andra skolformer i det nationella
utbildningssystemet.
När man i de statliga dokumenten talar om yrkesutbildningen görs detta ur
ett utifrånperspektiv. Det är den här typen av källor som dominerar i den
tidigare forskningen för att kartlägga yrkesutbildningens utveckling institutionellt. För att besvara mina frågeställningar har jag vänt mig till källor där
man har mer av ett inifrånperspektiv på yrkesutbildningen och dess praktiker. I inledningsskedet av undersökningen var den viktigaste uppgiften att
bilda mig en uppfattning om vad som var pedagogiskt särskiljande drag i den
yrkesutbildningsmodell som föregick den gymnasiala. Litteraturen hade gett
mig några ledtrådar som jag sedan följde upp i en tidskrift som ibland omnämns i den tidigare forskningen. Det visade sig vara en rik källa, inte bara
till information om hur produktion, prövotid, pedagogiska metoder och flitpeng användes, utan även till hur man resonerade om dessa, både utifrån de
enskilda utbildningarnas perspektiv men också sett mot bakgrund av yrkesutbildningen som generellt system. Tidskriften är ett exempel på material
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som fångar upp yrkesutbildningens vardagliga praktiker och ger uttryck för
erfarenheter som gjorts av verksamma inom de praktiska ungdomsskolorna.
De viktigaste frågorna till allt material har varit hur eller om man behandlat
de utvalda pedagogiska praktikerna och vidare mot vilken tankefigur kan
man göra svaren på de frågorna begripliga.

4.3.1 Tidskrift för praktiska ungdomsskolor
Den främsta källan för min studie har varit Tidskrift för praktiska ungdomsskolor som utkom med nio nummer per år under hela undersökningsperioden
(fr.o.m. 1969 under det nya namnet Tidskrift för yrkesutbildning).120 Tidskriften utgavs av intresseorganisationen Sveriges yrkesskolors förening, SYF
(senare Svenska yrkesutbildningsföreningen) och nådde fram emot 1950talet så gott som alla landets praktiska ungdomsskolor, såväl kommunala
som landstingskommunala och enskilda (i bemärkelsen privat huvudman).121
Min bedömning är att denna organisationstidskrift under årens lopp har varit
en av de viktigaste sambandslänkarna mellan de olika skolorna runt om i
landet. Här har nya utredningar och förslag diskuterats, här har pedagogiska
grepp introducerats, här har internationella utblickar gjorts, konferenser och
pedagogiska dagar refererats och här har man under tematiska rubriker som
”Vettigt sagt” följt upp trådar i samhällsdebatten som risats eller rosats. Prövotid, produktion och flitpeng berörs på olika sätt och förekommer i både
längre artiklar och kortare notiser. Ibland som del i allmänna beskrivningar
av olika verksamheter men också som specifika frågor för debatt och pedagogiska problemställningar.
Eftersom SYF inte var en facklig organisation, bransch- eller kårorganisation, är ”organisationstidskrift” den beteckning som här har valts för att
karaktärisera den. Tidskriftens syfte var att utgöra en koppling, inte bara
mellan praktiska ungdomsskolor och näringsliv, utan även mellan olika skolor, yrkesavdelningar, lärare och administratörer. Under 1940-talet noterade
man i tidskriften att intresset för SYF ökat och spritt sig, så att även yrkesorganisationer och företagare registrerat sig som medlemmar och fick därmed
120

Tidskriften utgavs för första gången 1920 och lades ner 1981.
För en uppfattning om tidskriftens tidiga spridning kan man se till SYFs medlemsutveckling eftersom TPU kom att bli dess organisationstidskrift. I artikeln ”Svensk yrkesskolförening” i nr 5 1924 s. 155, redogjordes för en betydande ökning av upplaga och medlemstal.
Under året hade upplagan stigit från 600 till 850. Medlemstalet beräknades uppgå till 700 då
lärarna i Stockholm förväntades ansluta sig inom kort. Lärarna kunde ansluta sig enskilt eller
som del av ett kollektivt medlemskap. En yrkesskolas styrelse kunde ansluta sig som medlem
vilket innebar att tidskriften kom till skolan och blev tillgänglig för all personal (och elever
som det visat sig i artiklar från 1960-talet och framåt). Av uppgifterna i artikeln kan man anta
att tidskriften nådde 44 skolor vid denna tid. Antalet praktiska ungdomsskolor i kommunal
regi uppgick läsåret 1929/30 till 64. Expansionen från 1920 var betydande, det skedde nära
nog en fördubbling. Hedman (2001) s. 93. 1924 var alltså ett år under en expansiv period
vilket alltså märks även i ökningen av medlemmar i SYF och tidskriftens ökande upplaga.
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också tidskriften.122 På den vägen verkar den också nått även enskilda arbetare. I en insändarspalt från 1950 framgår att tidskriften tog plats i personalrummet på ett företag och lästes av dess anställda.123 Under tidskriftens första
20 år återkommer uppmaningar till de verksamma yrkeslärarna och personalen ute på skolorna att dela med sig av sina erfarenheter i tidskriften, så att
den på ett bättre sätt skulle kunna leva upp till syftet att vara ett forum för
kommunikation och utbyte av idéer inom yrkesutbildningen. Men det var
inte förrän mot slutet av 1940-talet som de insända bidragen från lärare och
personal ute på skolorna började komma in i någon större utsträckning.
Några av de tidiga lärarröster som hörs i tidningen är lärarinnor från avdelningen för hushåll. Avdelningen för handel hade en egen del av tidskriften
från nummer sju 1943, med en egen redaktion från Svenska samfundet för
affärsutbildning.124 Under rubriken Handelsavdelningen fanns tidigt en och
annan lärarröst. Ämneslärarna var de som bidrog först och i störst omfattning när det gällde insända bidrag från avdelningen för industri och hantverk. Yrkeslärarna började höras först under 1940-talets andra hälft. Mot
slutet av 1960-talet börjar också artiklar och insändare skrivna av yrkeselever dyka upp, en grupp som annars bara varit föremål för artiklar eller förekommit på bild. De blev på 1960-talet även deltagare i samtal och debatter.
Även om det alltså inte går att med säkerhet uttala sig om upplagor och
spridning så visar de olika uppgifterna på att tidskriften var ett viktigt forum
för alla typer av frågor som rörde yrkesutbildning under stor del av 1900talet. Nedläggningen av tidskriften och SYF tio år efter gymnasiereformen är
också ett tecken på hur nära förbunden organisationen och tidskriften var
med den gamla modellen av yrkesutbildning. Den är en värdefull källa till en
speciell epok i yrkesutbildningens historia.

4.3.2 Skolarkiv
Det har under åren funnits många praktiska ungdomsskolor över landet.
Somliga har varit små och andra har varit stora. Några har varit kortlivade
och andra har haft verksamhet i många år. En siffra från 1947, när yrkesutbildningen börjat expandera i högre takt än tidigare, anger omkring 250
kommunala institutioner i landet. Bara i Stockholms län fanns det vid samma
tidpunkt 17 kommunala praktiska ungdomsskolor och en central verkstadsskola.125 Ett mindre antal enskilda, men statligt finansierade praktiska ungdomsskolor ska läggas därtill. Varje skola var enligt yrkesskolstadgan
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tvungen att ha en styrelse med representanter från både skola och näringsliv
och det är styrelsernas arbete som bevarats i skolarkiven.
Det är frestande att beskriva arkivsituationen som ett stöd för påståendet
att yrkesutbildningen är utbildningssystemets styvbarn.126 Inget arkiv är det
andra likt. Hur mycket som finns bevarat varierar från en enstaka låda till
många hyllmeter, i vissa fall osorterat material. Efter en första översyn av
bevarade skolarkiv i Stockholms län valde jag att närstudera tre av de mest
välsorterade: Arkivet efter Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor (19121963), Huddinge skolor för yrkesundervisning (1945-1971) och Centrala
verkstadskolan i Häggvik (1944-1971).127 Även en del material från Södertälje yrkesskolor och Vaxholms skolor för yrkesutbildning har använts som
kompletterande material men de ovanstående utvalda arkiven har behandlats
systematiskt.
De dokument i arkiven som befunnits mest värdefulla är i första hand styrelseprotokollen, protokoll från lärarkollegier och i Stockholms fall nämndprotokoll. Det här materialet ger insyn i val och beslut utifrån den enskilda
verksamheten vilket innebär att det ger tillgång till detaljerade uppgifter om
till exempel produktionen vid skolorna; vad som producerades, vilka utbildningar som hade produktion och hur inkomsterna fördelades bland annat i
form av flitpengar. Ett annat exempel är hur antagningsfrågor relaterade till
enskilda elever och specifika utbildningar kan visa på vilka grunder man
gjorde bedömningar. Även annat material i arkiven som prospekt, reglementen, cirkulär, utbildningsplaner, bilder med mera, ger värdefull information
om hur de pedagogiska praktikerna utformades i vardagen. Bildmaterialet till
exempel ger en del intressanta och ofta vackra illustrationer till vad som
tillverkades på skolorna och vilken miljö det tillverkades i.
Av lärar- eller kollegieprotokollen är tyvärr ganska få bevarade och av de
som finns är samtliga behäftade med ganska stora kronologiska luckor. Eftersom arkiven har bevarat så pass olika typer av material är det bara styrelseprotokollen som är jämförbara mellan skolor. Dessa är emellertid ganska
kompletta även om det kan saknas någon enstaka bilaga och utgör därför den
enda typen av dokument som kunnat behandlas systematiskt. Övriga typer av
dokument har gåtts igenom översiktligt och använts där det kunnat komplettera annat källmaterial.
Stockholm, Huddinge och Häggvik
Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor som grundades 1911, utmärker
sig genom att vara den största organisationen i urvalet. De många skolorna,
skolformerna och utbildningarna gjorde att verksamheten organiserades i
nämnder som låg under styrelsen. Nämnderna ansvarade för olika yrkesom126

Hedman (2001) s. 251.
Arkiven finns i respektive Stockholms stadsarkiv (SSA), Huddinge kommunarkiv (HK)
och Landstingsarkivet i Stockholm (LAS).

127

62

råden. Förutom att följa styrelsens protokoll har jag också valt ut en kvinnlig
och en manlig yrkesutbildning som startades under 1900-talets första årtionde och följt nämndernas protokoll. Den ena är nämnden för utbildningen
för klänningssömmerskor och den andra är nämnden för verkstadsmekaniska
skolan. Båda utbildningar finns kvar när yrkesskolstyrelsen 1963 upphör till
följd av att yrkesskolorna ska uppgå i Stockholms skoldirektion.
Huddinge skolor för yrkesutbildning och Centrala verkstadsskolan i
Häggvik är exempel på skolor som startade under det sena 1940-talet och
expanderade snabbt under 1950-talet. Huddinge var också en kommun som
tidigt anslöt sig till försöksverksamheten med nioårig enhetsskola, vilket gör
att materialet speglar problem och möjligheter i relation till 9y. Redan 1955
höll Huddinge yrkesskolstyrelse sitt sista möte till följd av beslutet om centrala kommunala skolstyrelser. De praktiska ungdomsskolorna fick emellertid egen representation under hela undersökningsperioden och protokollen
går att följa. Från 1969 försvåras detta något genom att yrkesutbildningens
angelägenheter inte längre behandlas av särskilda avdelningar inom skolstyrelsen utan integreras med övriga kommunens skolfrågor. Diskussioner och
uppgifter om produktion, flitpeng, prövningar och metoder försvinner i
ökande grad ur protokollen i och med detta. En hypotes är att dessa uppgifter
flyttar ner i lärarnas mötesprotokoll men dessa är dessvärre inte bevarade i
kommunens arkiv.
Häggvik är valt som ett exempel på en central verkstadskola. Som central
verkstadskola var landstinget huvudman och arkivet är därför lagt i Stockholms läns landstingsarkiv. Beslut om skolan togs 1944 och verksamheten
kom igång 1945. Vid 1971 års omläggning övergick delar av verksamheten
till Sollentuna kommun som gymnasieutbildningar och protokollen upphör
1972.
När det gäller arkivmaterialet har jag av praktiska skäl vänt mig till arkiv i
Stockholmsområdet. Att mindre orter eller landsbygden inte finns representerat i arkivmaterialet kan innebära att mångfalden och lokala skillnader inte
får tillräckligt genomslag. Här räknar jag emellertid med att tidskriftens och
minnesböckernas rapportering från övriga landet kompenserar detta i tillräckligt hög utsträckning.

4.3.3 Offentliga utredningar och yrkesskolstadgor
De offentliga utredningarna och yrkesskolstadgorna ska i det närmaste betraktas som ett komplement till övriga källor. Deras värde ligger främst i att
de visar vilka av de pedagogiska praktikerna som också nådde en politisk
nivå och hur de beskrevs och problematiserades mot bakgrund av yrkesutbildningen som ett utbildningssystem. Det finns ett antal offentliga utredningar eller andra betydelsefulla officiella dokument (som propositioner och
utredningsdirektiv) som direkt eller indirekt berörde yrkesutbildningen under
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tidsperioden 1918-1971.128 I Lennart Nilssons systematiska översikt kan man
räkna till 16 stycken. Av dessa har jag valt att fördjupa mig endast i de statliga offentliga utredningar där direktiven avser yrkesutbildningen specifikt. 129
Det har resulterat i följande urval:
x SOU 1938:26 Betänkande med utredning och förslag angående
centrala verkstadsskolor m.m.
x SOU 1954:11 1952 års yrkesutbildningssakkunniga, Yrkesutbildningen: betänkande
x SOU 1966:3 Yrkesutbildningsberedningen del 1 Yrkesutbildningen
x SOU 1967:48 Yrkesutbildningsberedningen del 2 Yrkesutbildningen: läroplaner för yrkesutbildningen samt vissa pedagogiska och
metodiska frågor
Mina viktigaste frågor till samtliga utredningar var, liksom till övrigt material, hur eller om man behandlat de utvalda pedagogiska praktikerna. Dessutom har det varit av intresse om och hur svaren på dessa frågor skiljt sig från
hur praktikerna behandlats i de material som betraktas som mer närstående
till skolornas verksamhet. Verkstadsskolutredningen (VU) från 1938130, som
hade till uppgift att särskilt utreda verkstadsskolornas potential ställde bland
annat dessa i ett jämförande perspektiv med övriga skolformer i yrkesutbildningen. Framförallt har denna utredning kastat ljus över produktionens ställning i den tidiga yrkesutbildningen.
I anslutning till skolkommissionens utredningar på 1940-talet tillsattes beredningar med syfte att särskilt behandla yrkesskolväsendet och dess relation
till den framväxande enhetsskolan. 1954 kom Yrkeskolssakkunniga (YS)
med sin rapport.131 Den behandlade till exempel frågor som uppstod om yrkesutbildningens mål, innehåll och organisation i relation till den nya enhetsskolan som var under uppbyggnad. Särskilt värdefulla har beskrivningarna
av och resonemangen kring skolornas produktion och växelutbildning varit.
1966 och 1967 kom två utredningar från yrkesutbildningsberedningen
(YB)132 Den första av dessa behandlade yrkesutbildningens organisation i
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förhållande till det övriga utbildningssystemet. Ambitionen att länka samman olika skolformer ledde i utredningen till problematiseringar av skillnaden mellan allmänna skolan och yrkesutbildningen och är därför värdefullt
för denna undersökning. Av särskild betydelse har emellertid kapitlet som
behandlar pedagogiska och metodiska frågor varit. I detta diskuteras bland
annat den nya metodologin och yrkespedagogisk forskning. Den andra utredningen, från 1967, fördjupade frågorna om yrkesutbildningens pedagogik
och metodiska utveckling och har därför direkt relevans för de valda pedagogiska praktikerna.
Utöver dessa fyra utredningar har jag också särskilt studerat yrkesskolstadgor. Yrkesskolstadgorna reglerade de praktiska ungdomsskolor som
finansierades med statliga medel, alltså både de med kommunal huvudman
och de med privat huvudman. Stadgorna bidrar med viktig information om
de praktiska ungdomsskolornas ramvillkor, så som behörighetskrav för både
lärare och elever, bestämmelser om vad som skulle ingå i skolans reglemente, rektors arbetsuppgifter och ansvar, undervisningens ramar, med
mera.
Under undersökningsperioden tillkom fyra särskilda stadgor för yrkesutbildningen: 1918, 1921, 1941, 1955.133 Från 1962 kom yrkesutbildningens
reglering att infogas i den allmänna skolstadgan. 1921 års stadga tillkom
efter beslutet att statsanslag skulle utgå även för verkstadsskolformen. 1941
års stadga är särskild för de landstingskommunala centrala verkstadskolorna.
1955 slogs de olika stadgorna ihop till en yrkesskolstadga och denna ersattes
sedan med 1962 års allmänna skolstadga.134

4.3.4 Minnesböcker
Förutom ovan nämnda källor har jag också tagit del av ett antal minnesböcker där personliga hågkomster varit särskilt värdefull information. I Från
murslev till dataskärm: några eldsjälar inom Göteborgs yrkesutbildning
berättar,135 finns hågkomster och bilder från en lång tradition av yrkesutbildning. Redan 1919 startades den första kommunala lärlingsskolan i Göteborg,
med kurser i mekaniskt verkstadsarbete och snickeri. I boken berättar flera
yrkeslärare om sina erfarenheter från 1940-, 1950- och 1960-talets praktiska
ungdomsskolor. Ofta handlar berättelserna om den nära anknytningen till
arbetslivet och vilka särskilda konsekvenser detta fick för hur undervisning-
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Vivianne Elveström, (red.), Från murslev till dataskärm: några eldsjälar inom Göteborgs
yrkesutbildning berättar (Göteborg 1995).
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en utformades, till exempel genom produktion av varor och tjänster för den
lokala markanden.
Från yrkesskola till S:t Eriks gymnasium136 handlar om Stockholms stads
lärlings- och yrkesskolor. Verksamheten skildras till stor del genom intervjuer med gamla elever och lärare. Här kan man till exempel följa några
enskilda utbildningars utveckling bland annat frisör, tapetserare, snickare
och yrkesutbildningen för sjömän. Framför allt har jag satt värde på berättelser som avslöjar något om olika yrkens normer och värderingar och hur
dessa förmedlats av lärare till elever.
I Lära för livet: Centrala verkstadsskolan i Karlskrona - CVK137 möter vi
bland annat den karismatiske O.W. Andersson som i en artikel i TPU beskrevs som en ”åskans broder”.138 Under åren 1936 till 1958 var han en rektor som beskrevs ha haft stort personligt inflytande på skolan. Berättelserna
om rektor Andersson illustrerar på ett bra sätt den autonomi som de praktiska ungdomsskolorna hade jämfört med det övriga skolsystemet innan de
kopplades samman. Här ges inblick i lokala pedagogiska och organisatoriska
lösningar. Boken är dessutom rik på bilder av elevarbeten och skolmiljöer.
Skaraborgs läns Centrala verkstadsskola i Tidaholm 1938-1973139 är
kanske den mest gedigna berättelsen om en verkstadsskola när det gäller
källmaterialets omfång. Här finns en kronologisk genomgång men den stora
behållningen är alla berättelser från elever och lärare under rubriker som:
”Gustaf Nilsson – kraftkarlen från Blekinge” eller ”Centrala verkstadsskolan
– en del av mitt liv”. Boken skiljer sig från övriga skildringar genom att
också inkludera lokala tidningsartiklar om skolan, exempel på undervisningsplaner och protokollutdrag från skolstyrelsen. Den är också rikt illustrerad med fotografier från verksamheten. Sammantaget ger den en god insyn i
skolans vardag och hur de pedagogiska praktikerna operationaliserades där.
ESABs Verkstadsskola i Laxå 1949-1971140 har ett liknande upplägg som
boken om verkstadsskolan i Tidaholm. Den har gott om biografisk information om elever, lärare och skolledare samt många bilder.
Malmö stads skolor för yrkesundervisning 1831-1931141 är den äldsta tillbakablicken i urvalet och speciell på det sättet att den till viss del är en samtidsbetraktelse. Den skiljer sig från övriga minnesböcker genom att författaren, tillika rektorn, beskriver Malmö stads yrkesundervisning under 100 år i
en skrift som skulle ingå i firandet av detta jubileum 1931. Den innehåller
inga berättelser eller anekdoter utan är en rak – och ibland mycket detaljerad
– framställning bland annat av hur skolorna finansierats, administrerats,
136

Sven-Arne Larsson (red.) Från yrkesskola till S:t Eriks gymnasium (Stockholm 1991).
Lära för livet: Centrala verkstadsskolan i Karlskrona - CVK (Karlskrona 1996).
138
TPU 1957/1 O.W. Andersson – åskans broder – en av de stora i yrkesskolvärlden s. 12.
139
Skaraborgs läns Centrala verkstadsskola i Tidaholm 1938-1973, (Tidaholm 2006).
140
Jan-Erik Henriksén, ESABs verkstadsskola i Laxå En historisk återblick på skolan, eleverna och företaget (Mjölby 2008).
141
Ernst Adamson, Malmö stads skolor för yrkesundervisning 1831-1931 (Malmö 1931).
137

66

vilka problem som uppstått då skolan vuxit ur sina lokaler vid olika tillfällen
och vilka lärare och ledare som varit aktiva i skolornas utveckling.
Från slöjdskola till gymnasieskola: en historik över Södertälje yrkesskola
1866-1971142 är en kronologisk redogörelse över uppkomst och omvandling
av en yrkesutbildande verksamhet som sedan ansågs avslutad i och med
1971 års gymnasium. Inte heller här bygger texten på intervjuer eller innehåller berättelser. Däremot finns beskrivningar av samverkan med det lokala
näringslivet, uppgifter om arbetstider och flitpengar samt utdrag ur en del
intressanta skrivelser och årsredogörelser. Intressanta uppgifter om kursutbud visar hur anpassad verksamheten var till sin tid och plats. Ett exempel är
kursen i matsäckslagning läsåret 1926-1927 som ingick i utbudet av ”särskilda kurser för äldre”. Författaren sätter in kursen i ett historiskt sammanhang med 1920-talets nyväckta intresse för näringslära och arbetarnas villkor. De flesta arbetare var beroende av matsäck under den långa och krävande arbetsdagen och man lade på husmors ansvar att sörja för kostvanor
som främjade hälsan. För detta ansågs hon dock i behov av viktiga kunskaper och på så vis motiverades denna kurs i den praktiska ungdomsskolans
regi.
I artikeln ”Minnen från en yrkesskola”143 i Kirunatidningen från 2003 berörs både flitpeng och produktion men det kanske mest intressanta med artikeln är att den baseras på den år 1990 uppstartade Veteranklubbens verksamhet. Veteranklubben, vars medlemmar är pensionärer med minst 20 års
erfarenhet av utbildningsfrågor, anordnar föreläsningar där bland annat
gamla lärare och elever berättar om sina erfarenheter från olika yrkesutbildningar för att hålla liv i yrkesutbildningens historia i Kiruna. Artikeln innehåller bland annat ett intressant exempel på hur även utbildningar i barnomsorg fungerade som produktionsenheter, genom att erbjuda barnomsorg till
arbetande mödrar.
Minnesböcker är en tveksam historisk källa men man kan i alla fall reflektera över att yrkesskolminnen som genre (för att inte tala om Kirunas Veteranklubb), vittnar om att den gamla lokala yrkesskolan haft en viss betydelse
för många människor och för trakten. Ofta skildras utvecklingen från den
lilla skolan, tillkommen på initiativ från någon eller ett par eldsjälar, till dagens moderna gymnasium. I andra fall skildras dessa ursprungliga skolor då
de till följd av gymnasiereformen tvingats ur tiden.
Sammantaget kan man om innehållet i de böcker jag valt ut säga att de till
stor del utgörs av ett antal berättelser och betraktelser. Lärare, elever, rektorer och annan personal har bidragit med minnen och berättelser, ofta inlagda
mellan styckena i en kronologisk historik över utvecklingen. Några är bidrag
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skrivna av bidragsgivarna själva och andra texter är baserade på intervjuer.
Materialets största fördel ligger i de ögonblicksbilder ur den praktiska vardagen som återges. Det bidrar till helheten genom att spegla idéer och praktiker som blivit en del av människors erfarenhet av hur yrkesundervisning
gick till på det lokala planet. Detta kan sedan jämföras med det större sammanhang de ingick i. De åsikter om yrkesutbildningens förändring som
många informanter ger uttryck för analyseras inte. Det som används är information om vad man gjorde och hur man gjorde detta.

4.4 Metodologiska reflektioner
Det empiriska materialets återspeglig av yrkesutbildningens pedagogiska
praktiker från olika nivåer har varit ett eftersträvat mål i urvalet av källor.
Man kan tala om en sorts triangulering där uppgifterna ur minnesböckernas
anekdoter stöds av likande eller relaterade uppgifter i de offentliga utredningarna. Tidskriftens blandning av sakliga artiklar och affektiva inlägg utgör en kombination av det övriga materialets styrkor och svagheter. Arkivmaterialet och minnesböckerna representerar ett mikroperspektiv som gör att
man kommer nära vardag och verksamhet på en lokal nivå och det ger inte
möjlighet att generalisera. Trianguleringen av detta material med organisationstidskriften och utredningarna gör det lokala exemplet värdefullt. De
verksamhetsnära och lokala källorna ger exempel på tendenser som framträder i det offentliga materialet som har ett nationellt övergripande perspektiv.
Det är värdefullt att kunna se om tendenser som framträder i det offentliga
materialet också visar sig som exempel i material som berör enskilda skolor
eller om det förekommer avvikande exempel. Tillsammans utgör källorna
varandras prövningsinstanser som gör det lättare att till exempel värdera en
uppgift som vanligt förekommande eller som ett undantag. Människors erfarenheter från tidskrift och minnesböcker ger liv åt det som uttrycks i utredningarna. Samtidigt visar utredningarna vilka frågor som inte blev kvar på
verkstadsgolvet eller på styrelsemöten utan blev en angelägenhet av nationellt intresse.
Hela materialet omfattar texter som uppkommit i olika sammanhang och
som haft olika syften och uppgifter. I tidskriften och minnesböckerna finns
sammanhängande berättelser med tydliga sändare, föreställda mottagare och
budskap. Utredningsmaterialet rör sig kring tydliga direktiv och för resonemangen främst mot bakgrund av, och i jämförelse med, det nationella utbildningssystem som var under konstruktion från 1940-talet. I arkivmaterialet
saknas tydliga narrativ. Texterna är formella och kortfattade meddelanden. I
bilagorna finns längre texter, motiveringar, övertygelser, motsättningar och
ambitioner. Vad som binder alla texter samman är att de från olika nivåer
och dimensioner behandlar de utvalda pedagogiska praktikerna och därmed
skapar en bred bild av vilka olika föreställningar som var knutna till just
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dessa praktiker. I det följande ska jag närmare gå in på hur jag samlat in, valt
ut och läst de texter som undersökningen vilar på.

4.4.1 Urval och lässtrategi
Från tidskriften utgör 252 artiklar det empiriska urvalet (se bilaga 1). Från
1920 fram till och med årgång 25 från 1944 finns fullständiga innehållsförteckningar för varje årgång. Här kunde jag enkelt följa rubrikerna och välja
vilka artiklar jag skulle fördjupa mig i. Från årgång 26, 1945 försvann de
heltäckande innehållsförteckningarna och på tidskriftens framsida listades
bara ett urval av artiklar. Ställd inför risken att missa viktiga artiklar om jag
bara läste dessa förkortade innehållsförteckningar, valde jag att istället återskapa en innehållsförteckning för varje nummer. Detta betydde att jag översiktlig läst samtliga artiklar och notiser i varje nummer av tidskriften från
första numret 1946 och framåt. Detta arbete var visserligen mer tidsödande
men visade sig samtidigt vara väldigt fruktbart. Varje artikel lästes översiktligt med fokus på ledord i texten istället för i rubriken. Denna läsning gav
ibland anledning att vända tillbaka och komplettera det urval som endast
gjordes med ledning av rubriker. Av intresse för vidare användning bedömdes de artiklar vara som berörde de valda pedagogiska praktikerna. Den genomlästa textmassan är betydligt mer omfattande än de refererade artiklarna.
Omvänt kan man finna det pedagogiska innehållet som beskrivs i undersökningen i många fler artiklar än de som upptagits i källförteckningen. Poängen är att de refererade artiklarna återspeglar idéer som berörde de utvalda
pedagogiska praktikerna, inte hur många eller hur vanliga de var.
Urvalet av artiklar som berörde de utvalda pedagogiska praktikerna gav
en tyngdpunkt på tiden från 1940-talet till 1960-talet. En del av denna volymökning kan ha att göra med min närmare kontakt med varje text vid
första urvalet efter årgång 25. Men det troliga är att ökningen till största del
speglar den kraftiga expansionsperioden för yrkesutbildningen och yrkesutbildningens närmare kontakt med den allmänna skolan. Det senare i form av
9y, skolstyrelse-reformen och arbetet mot integrering i gymnasiet. Både
utbyggnad av och intresse för yrkesutbildning ökade under andra hälften av
1900-talet. Under perioden fram till 1940 speglar materialet vad man skulle
kunna kalla en pionjärfas där mycket beskrivs, här finns få ifrågasättanden,
det handlar mer om att bidra med så många olika representationer som möjligt av olika utbildnings- och skolfrågor. Efter denna fas förefaller problematiseringar öka som underlag och utgångspunkt för artiklar på bekostnad av
rena beskrivningar. I arkivmaterialet är samtliga tillgängliga styrelseprotokoll genomgångna. Urval av relevant information har gjorts med ledning av
de marginalrubriker som anger vad paragrafen handlat om. Där sådana marginalrubriker saknats har paragraferna lästs i sin helhet.
Utgångspunkten i textläsningen (och här inkluderar jag även bildmaterialet som text) är frågan: vilken information får man om produktion, flit69

peng, prövotid i de praktiska ungdomsskolorna? Den utvunna informationen
har sedan analyserats utifrån vilken tankefigur som ger mening åt det som
påstås, görs eller problematiseras. I läsningen har jag utnyttjat den ”pedagogiska texttolkningens strategi” med vilken man belyser aspekter i en text
som ”med eller utan medveten sändaravsikt – begreppsligt konstruerar och
konstituerar väsentliga kunskapsbilder”.144 I en sådan läsning fokuserar man
problemområdets formulering. I detta sammanhang betyder det att de utvalda pedagogiska praktikernas uppfattande relation till lärande, kunskaper
och fostran fokuseras. I vissa fall lyfts bara en av dessa aspekter, i andra fall
rör problemformuleringen flera eller alla.
I denna studie är det idéerna som står i fokus, inte dess bärare eller deras
avsikter. En metodisk konsekvens av detta blir en medveten avfolkning i
framställningen, aktörernas röster skymtar fram som skuggor eftersom det
viktiga inte är vem som säger något utan vad som sägs.145 Det saknar emellertid inte relevans att det är så många olika aktörer som uttalar sig om eller
använder sig av de pedagogiska praktikerna. Vad som ställts i fokus är hur
denna mängd av olika röster konstituerar en gemenskap som skapar ”väsentliga kunskapsbilder” kring de pedagogiska praktiker som intresset riktar sig
mot.146 Jag har valt att betrakta producenterna till hela materialet som en
kollektiv aktör i meningen epistemologisk gemenskap. 147 Begreppet används
för att beskriva en kunskapande social gemenskap. Det omfattar mer än bara
kunskaperna som genereras. Det talar också om hur själva kunskapandet går
till och hur det förhåller sig till ett visst sammanhang. Det kunskapande det
rör sig om i det här fallet är yrkespedagogiken i de praktiska ungdomsskolorna. Inom en epistemologisk gemenskap prövas och valideras påståenden
och praktiker i en kunskapande process. För detta var organisationstidskriften, utredningarna och arkivmaterialet en viktig del. Personerna som berättar
i minnesböckerna var en del av undersökningsperiodens epistemologiska
gemenskap. Även om minnesböckerna i sig inte utgör en del i dåtidens
epistemologiska gemenskap kring yrkesutbildningen (utan snarare dagens)
så är berättelsernas innehåll en representation av den.
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Staffan Selander & Boel Englund (red.) Konsten att informera och övertyga: en antologi om
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En epistemologisk gemenskap handlar inte om ett vi i konsensus, motsättningar ingår som en del av prövningen och valideringen av kunskaperna/vetandet som formas. Olikheter jämförs, presenteras, stöts och blöts av
och bland människor som hade intresse investerat i yrkesutbildning. Det är
detta jag utläst att man gör i de olika texterna, vänd mot en gemenskap som
på goda grunder kunnat ta del av, värdera, kritisera eller använda sig av det
som sagts och gjorts. Även empirin ger stöd för denna utgångspunkt. I organisationstidskriften finns ett tydligt ”vi” som uttrycker ett delat intresse och
en gemenskap. Man talade om sig själva och sitt verksamhets- och intresseområde som yrkesskolfolket och yrkesskolvärlden. Det ska understrykas att
det är en avgränsning som görs när jag beskriver yrkesskolvärlden som en
epistemologisk gemenskap kring yrkespedagogiken. Självklart måste man
räkna med att angränsade och överlappande epistemologiska gemenskaper
också haft ett visst inflytande på den pedagogiska förändringen. Yrkesskolvärlden är den gemenskap som står i fokus för undersökningen.
I de följande kapitlen 5 till 8 redovisar jag delar av den yrkespedagogiska
diskursen i yrkesskolvärlden under cirka 50 år på 1900-talet. Jag börjar i det
första kapitlet med att hämta upp föreställningar om yrkeseleven för att undersöka vad prövotiden stod för. Här handlar det om vilka förväntningar som
ställdes upp, hur de i form av kriterier skulle mätas och värderas för att skapa
prognoser och hur detta hängde samman med prövotiden som hade sina rötter i arbetet. Produktionen behandlas i kapitel 7-8 som diskuterar problematiken ur två synvinklar: I kapitel 7 förstås problematiken i relation till läroplansstyrd undervisning och en förändrad syn på effektivitet i utbildningen.
Det senare fördjupas i kapitel 8 genom att titta närmare på hur föreställningen om det systematiserade lärandet tog form i pedagogiska system och pedagogiskt material. I det sista empirikapitlet har jag undersökt flitpengen genom att se hur den kopplades till i första hand två olika funktioner – som lön
och som belöning.
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Kapitel 5 Prövotiden och andra
bedömningspraktiker

Bedömning är en central del av skolans verksamhet och lätt att förknippa
med skolan som institution. Bedömning är också en central del i arbete men
utifrån andra strukturer, framförallt utifrån många och differentierade måttstockar. Liksom i den traditionella skolan var bedömning en central del i
yrkesutbildningens verksamhet men den uppvisade vissa särdrag som hänger
samman med utbildningens position ”på gränsen” mellan skola och arbete.
Ett av dessa särdrag var prövotiden, den period efter antagningen till en yrkesutbildning som avgjorde om eleven skulle få gå kvar eller betraktades
som olämplig för yrket.
I det här första empirikapitlet undersöks olika instrument för bedömning
som vi kan förstå med hjälp av tankefigurerna skola och arbete. Tankefigurerna ger avtryck i metoder för bedömning eftersom dessa kalibreras efter
uppställda kriterier, det vill säga metoden konstrueras för att mäta något
särskilt. I kapitlet ligger fokus på att belysa vad som skulle mätas och hur
metoderna utformades för detta. När metoder förändras finns det anledning
att fundera över om det också skett en förändring i föreställningarna om vad
som bör mätas och i det här fallet om förändringen är kopplat till specifika
krav som skolan eller arbetet ställer. Prövotiden hade sina rötter i arbetet
och med ett ökat inflytande från tankefiguren skola på olika bedömningspraktiker påverkades också prövotiden. Genom att undersöka hur man i organisationstidskriften och de statliga dokumenten talade om och problematiserade antagningsregler, betyg, vitsord, tester, prov, och prövotid framträder
olika föreställningar om kriterier. Kriterierna i sin tur avslöjar föreställningar
om eleven och om elevens yrkesblivande. Detsamma gäller hur dessa kriterier talades om och tillämpades i skolorna, vilket arkivmaterialet och minnesböcker också bidrar till att belysa. Bedömningskriterier och föreställningar om yrkeseleven är nycklar till förståelsen av hur tankefigurerna skola och
arbete opererade i yrkesutbildningens bedömningsdiskurs. Därmed är det
också nycklar till sådant som antingen legitimerade eller undergrävde prövotiden som pedagogisk praktik i yrkesutbildningen. Ramen för kapitlet är
elevens väg mot ett yrke genom yrkesutbildningen, en väg kantad av olika
prövningar. Att rikta sökljuset endast mot prövotiden ger inte en tillräcklig
bild av vad den var till för att pröva vilket är viktigt om man ska kunna förstå varför den försvann. En undersökning av olika prövningar vid olika sta72

dier: antagning, prövotid, och slutprov för dessutom med sig en bild av de
som prövades och de som prövade vilket bidrar till förståelsen av prövotidens funktion.
Kapitlet inleds med att undersöka hur urvalet av elever till yrkesutbildningen såg ut i termer av rutiner för prövning och vilka kriterier som kan
utläsas i talandet om önskvärda förkunskaper och förutsättningar. För detta
närmar jag mig några av de olika vägar som stod till buds, till exempel folkskolebetyg och anlagstester. Efter den anhalten, på väg in i yrkesutbildningen och ett steg närmare yrket, undersöker jag själva prövotiden och tittar
närmare på hur den var utformad och hur den stod i förhållande till de urvalskriterier som kunnat urskiljas från de former av bedömning som föregick
prövotiden. På väg ut ur yrkesutbildningen och in i yrket fanns också en
prövning som genom olika sätt och symboler stod i förhållande till det som
prövotiden prövade.

5.1 Porten in till yrkesutbildningen
Framför läroverkens portar flockades förhoppningsfulla begåvningar både
bildligt och bokstavligt, inför terminstart. Bokstavligen stod en skara unga
människor utanför läroverkets port för att på anslaget utanför leta efter sitt
namn bland dem som kommit in.148 Bildligt sett var trängseln framför läroverken så stor att den på 1930-talet, föranledde både en intensiv debatt och
en statlig utredning med syfte att se över tillströmningen till de intellektuella
yrkena.149 Utanför de praktiska ungdomsskolorna skulle det däremot dröja till
1950-talet innan det började bli konkurrens om platserna till vissa populära
utbildningar.150 Problemen med tillströmningen till yrkesutbildningen under
den första etableringsperioden fram till 1940-talet bör ha påverkats av de
praktiska ungdomsskolornas ställning mittemellan skola och arbete. Efter
grundläggande utbildning fanns olika vägval. De flesta tog antingen vägen
till läroverken eller arbetet medan yrkesutbildningen valdes bort.151 Yrkesutbildningen saknade en för allmänheten bekant profil, den var ny och stod
med ena foten i arbetet och den andra i skolan. Att skapa efterfrågan för
yrkesutbildningen blev en del av arbetet med att bygga upp en ny utbildningstradition. Det gällde att locka till sig elever, och framstå som ett valbart
alternativ till både arbete och läroverk. 1940-talets skolpolitik lade en ny
dimension till problematiken. Flera gånger påtalades i organisationstid148
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skriften att det fanns en motsättning inbyggd i den politiska retoriken.
Samma skolpolitik som underströk vikten av den praktiska utbildningen och
behovet av att göra den socialt likställd med den teoretiska hade också målsättningen att ur begåvningsreserven få fram studiebegåvningar ur de lägre
samhällsklasserna och slussa dem till läroverken.152 I arbetet med att bygga
samman och utöka det nationella utbildningssystemet öppnades slussarna
mellan olika samhällsklasser och man oroade sig från yrkesutbildningens
håll för att de begåvningar inom arbetarklassen som tidigare tagit vägen genom de praktiska ungdomsskolorna nu skulle rekryteras för de akademiska
utbildningarna. För yrkesutbildningen skulle det innebära att tillgången på
rätt ”elevmaterial” skulle bli ännu tunnare.153 Detta gjorde att inte bara kvaliteten på yrkesarbetarna hotades utan även yrkesutbildningens möjligheter att
bygga upp sin status som utbildning.
För läroverken som väletablerad elitinstans handlade urvalsfrågan främst
om att hålla porten stängd för dem som inte klarade inträdesproven. Inträdesproven var läroverkens urvalsinstrument och den institutionen och de
rutiner som kringgärdade den var lika över hela landet.154 För yrkesutbildningen såg det helt annorlunda ut. Här gällde det att först locka till sig – och
sedan göra urval av de bäst lämpade. Bedömningsinstrumenten var flera och
olikheter var i stort sett mer regel än undantag. Visserligen ville man ta del
av alla ungdomskullarna, de potentiella elever som rörde sig utanför de praktiska ungdomsskolorna, men det betydde dock inte att man önskade släppa in
vem som helst. Men yrkeselevens profil var inte lika enkel att slå fast som
läroverkselevens. Av tradition förvaltade läroverken konstruktionen av läroverkseleven efter medelklassens manliga ideal som en förberedelse för att
ingå i den statliga administrationen.155 Begåvning för högre studier hade en
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betydelse grundad i föreställningar där teoretiskt kunnande och intelligens
ligger nära varandra. Men inom yrkesutbildningen fanns en mängd yrkestraditioner som ställde olika krav på olika yrkeselever och begåvning hade
även andra dimensioner och betydelser. För yrkesutbildningen söktes olika
sorters intelligenser och för yrkena särskilda begåvningar som också räknade
mer kroppsliga, fysiologiska förutsättningar. Det är mot denna bakgrund fullt
begripligt att yrkesutbildningen som skulle skapa sig själv från början sökte
sin identitet och sina elever med hjälp av olika instrument. Den statliga styrningen var begränsad men yrkesskolstadgorna angav ramar för urval och
bedömning inom vilka de praktiska ungdomskolorna kunde utforma olika
rutiner. En av dessa ramar hade med ålder att göra.
Enligt de statliga yrkesskolstadgorna från 1918 till och med 1955, kunde
elever i åldern 13 till 25 antas till olika skolformer i de praktiska ungdomsskolorna. I 1921 års yrkesskolstadga var behörighetskravet genomgången
fortsättningsskola. Det kravet luckrades upp av olika undantagsformuleringar. Undantag kunde göras om styrelsen fann den sökande äga ”nödiga förutsättningar”.156 Formuleringen i 1955 års stadga är något annorlunda men
även där gällde fullgången skolplikt i första hand men undantag var möjliga.157 För verkstadsskolorna stadgades dessutom, eftersom de också skulle
tillhandahålla arbetsplatsens praktiska undervisning, att den sökande inte
fick lida av ”sjukdom eller lyte som gör honom olämplig för det yrke skolan
avser”.158 Stadgorna föreskriver alltså endast: förkunskaper, anställning (i
lärlingsskolans fall), fysisk kapacitet (i verkstadsskolans fall) och ”nödiga
förutsättningar”. Det ankom på styrelsen att för antagningsförfarandet fylla
dessa vaga kriterier med tydligt innehåll. När man dessutom betänker att
eleven skulle vara lämplig för som det heter ”det yrke skolan avser,”159
kunde det heller inte bli frågan om att generalisera antagningskriterier fullt
ut. Det empiriska materialet visar hur man på olika sätt gick tillväga i detta
arbete. Det visar också att det inom yrkesutbildningen under de praktiska
ungdomsskolornas epok fanns en viss elasticitet i förhållande till bedömningspraktikerna som blev svår att behålla när yrkesutbildningen anpassades
till det övriga utbildningssystemet. Värt att notera är därför att stadgorna inte
nämnde prövotiden. I stället framhåller de folkskolebetygen även om de
samtidigt håller dörren öppen för yrkesskolstyrelsen att reglera antagningen
med egna rutiner.
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5.1.1 Folkskola – det formella kravet
Det i stadgorna angivna kravet på genomgången fortsättningsskola (senare
enhets-/grundskola) eller motsvarande kunskaper för antagning är en rutin
som kopplar ihop utbildningsnivåer. Det förutsätter att läroplaner är utarbetade i relation till varandra. I ett sådant kvalifikationskrav opererar tankefiguren skola. Ämnena i föregående nivå förutsätts vara grundläggande för
nivån ovanför. En viss sammankoppling mellan läroverk och folkskola hade
initierats redan 1894 då det beslutades att läroplanen för folkskolan skulle
utformas för att elever skulle kunna söka till läroverket från sitt fjärde skolår.
Fortsättningsskolan, en påbyggnad knuten till folkskolan, kom till i en reform 1919 och i utredningen fanns intentioner att koppla denna nivå av folkskolan till de praktiska ungdomsskolorna. Kopplingen byggde på ett nära
samarbete kring till exempel läroplanernas innehåll. Detta samarbete föreföll
ha fått vissa svårigheter. Knappt tio år efter reformerna om fortsättningsskola
och praktiska ungdomsskolor, ansåg Skolöverstyrelsen det vara påkallat att
understyrka de båda skolformernas avsedda anknytning och att uppmana
folkskolstyrelser och yrkesskolstyrelser till bättre samarbete för övergång
från fortsättningsskola till yrkesutbildning.160
Glappet mellan fortsättningsskola och yrkesutbildning samt det faktum att
fortsättningsskolplikt var en kommunal fråga fram till det nationella obligatoriet 1936, bör ha bidragit till att betygen inte fick något högre meritvärde
för övergång till praktisk ungdomsskola. Yrkesskolstadgan speglar snarare
en statlig målsättning än en reglering i praktiken. Ett tecken på att det inte
behövde vara just fortsättningsskolans kunskaper som skulle anses ge behörighet var de många dispenser som utfärdades i de styrelseprotokoll som jag
tagit del av, till långt fram på 1950-talet.161 Den lokala yrkesskolstyrelsen
kunde med stöd i yrkesskolstadgan bortse från kravet på sjuårig folkskola
och om eleven kunde visa upp förkunskaper som styrelsen ansåg vara förutsättningar för att lyckas i den yrkesutbildning och det yrke som den syftade
till.162 Det finns inga uppgifter att tillgå som berättar något om vad som vär160
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desattes i de enskilda fall där betyg eller tillräcklig skolgång saknades. Men
det går ändå att göra sig en viss uppfattning om hur man såg på olika förkunskaper genom att följa diskussionerna i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor (TPU) om skolans ämnen och yrkesutbildningens krav. Här visar det sig
att det fanns vissa tveksamheter kring folkskolebetygens relevans för yrkesutbildning både vad gäller dess sammantagna innehåll och hur detta kunde
ge den information om eleven som yrkesutbildningen efterfrågade. Tveksamheter kring folkskolebetygen i sig bör ha stöttat prövotiden som praktik.
Kritik och diskussioner kring folkskolebetygen (senare enhets/grundskolebetygen) fungerar som ett negativ från vilket vi kan framkalla
viss information om vad som krävdes för att klara en yrkesutbildning. Det
blir en bit i pusslet som ska visa vad prövotiden prövade.

5.1.2 Betygens informationsvärde
För den som sökte till läroverk var intyg från tidigare utbildning tvingande.
Dessutom skulle den sökande ytterligare visa sin kompetens genom inträdesprov.163 Men de tidigare förvärvade kunskaperna var kunskaper inom
samma ämnen som läroverken undervisade i, vilket inte var fallet för de
praktiska ungdomsskolorna. Det finns i flera artiklar exempel på en generell
misstro till folkskolebetygens värde som informationskälla för värdering av
någons lämplighet för yrkesutbildning.164 Det kom på olika sätt an på deras
innehåll i förhållande till yrkesutbildningens. Ett betyg i historia från folkskolan hade större informationsvärde för läroverkens bedömare än för de
praktiska ungdomsskolornas styrelser och yrkeslärare. I talet om folkskolans
betyg kan man urskilja tre typer av problem. Dessa var: 1) att ett begränsat
antal av folkskolans ämnen uppfattades ge relevant information, 2) att även
de relevanta ämnesbetygen kunde sakna betydelse eftersom de mätte kunskaper av en annan art än som var betydelsefullt för yrkesutbildning, 3) att
man uppfattade kvaliteten i allmänhet som dålig när det kom till elementära
matematik- och svenskkunskaper.
Till det som betraktades relevant för yrkesutbildning räknades färdigheter
i att läsa, skriva och räkna. Men det fanns ett utbrett missnöje, både från
kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter, med de kunskaper eleverna från
folkskolan uppvisade. Vanligast var generella kommentarer kring bristande
kunskaper, att eleverna inte lärt sig tillräckligt helt enkelt. Men i några artik163

Lundahl (2006) s. 180 f.
Se t.ex. formuleringar som: ”Dock har vi väl alla på känn att det måste vara felaktigt att
[…] med ledning av folkskolebetyg […] välja ut vissa ungdomar […].” TPU 1959/1 ”Skall vi
omorganisera vår skolmässiga yrkesutbildning?” s. 11, citatet finns på s. 12. Se även 1964/4
”Ettåriga grundkurser i yrkesskolan” s. 244. Båda hänvisar dessutom till ett noggrant urval
som en ekonomisk fråga, eftersom yrkesutbildning var dyrt borde endast de bästa få chansen.
I artikeln ”Näringslivet har ordet”, TPU 1965/5 s. 345, beskrivs antagningar till yrkesutbildning på betygspoäng som ”hasardartade”. Citatet finns på s. 350.
164
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lar från 1920-talet diskuteras också hur folkskolans undervisningsmetoder
skapade fel sorts kunnande i förhållande till yrkesutbildningens krav. I artikeln ”Några reflektioner i samband med teknologiundervisningen i lärlingsskolan” menade författaren att folkskolan lärde eleven att ”[räkne] problemen [i matteboken] äro till för räknemetodens skull och inte omvänt.” 165
Därför märktes det i de praktiska ungdomsskolorna att, som det uttrycktes,
”tanken fattades” till följd av metoden och läroböckerna.166 Den här typen av
synpunkter som pekar på artskillnader mellan yrkesutbildningens och skolans kunskaper inom samma område återkommer även långt fram i undersökningsperioden.
Kritiken kring matematikens innehåll och tillämpning är jämförbar med
kritiken av ämnet svenska i folkskolan. Svenska i yrkesutbildningen uppfattades ha ett annat och med folkskolans undervisning dåligt överensstämmande innehåll.167 Problemet med bristande grundkunskaper i svenska och
matematik ventilerades inte bara offentligt. I åtminstone ett lärarkollegium
redan 1929 och även vid ett nämndmöte 1933 i Stockholms stads lärlingsoch yrkesskolor var dessa brister föremål för kritik och de fortsatte dyka upp
under hela undersökningsperioden.168 I en TPU-artikel 1966 hävdar man att
det förlängda skolobligatoriet inte löst problemet med dåliga matematikkunskaper utan bara skjutit det framför sig. Artikelförfattaren menade att ”ett
ökat antal skolår innebär inte alls ökade kunskaper” och det innebar fortfa-
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TPU 1926/5 ”Några reflektioner i samband med teknologiundervisningen i lärlingsskolan”
s. 140, citatet finns på s. 144.
166
Ibid.
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TPU 1959/5 ”Synpunkter. Lär dem först skriva stor bokstav” s. 157, 159; TPU 1961/5
”Yrkesutbildning eller allmänbildning i 9y?” s. 259; 1963/5 ”Yrkesskolans teori” s. 363.
168
LYS, Lärarkollegiets protokoll 23/11 1929 § 4 A4:1 (SSA); LYS, Nämndprotokoll, Mekaniska verkstads- och instrumentmakarskolorna, 18/9 1933 § 5 A2A:26 (SSA). TPU
1930/1”Räkning i fortsättningsskolan” s. 20; 1941/3 ”Erfarenheter från ett kvartssekel i yrkesundervisningens tjänst” s. 73; 1942/4 ”Folkskolan och yrkesskolan” s.78; 1963/5 ”Yrkesskolans teori” s. 363; 1966/8 ”Matematikkunskaperna efter den obligatoriska skolan” s. 597;
1967/2 ”Synpunkter” s. 134; 1967/6 ”Synpunkter” s. 433; YRBI
1968/3,”Matematikundervisningen. Ett bygge på dålig grund” s.170; 1956/2 ”Boknytt” s. 49;
I TPU 1960 refererades till Urban Dahlöfs avhandling Kursplaneundersökningar i matematik
och modersmålet, från samma år och det konstaterades än en gång att förkunskaperna i matematik, efter folkskolan var alltför dåliga att bygga på i en yrkesutbildning. TPU 1960/5 ”Synpunkter” s. 223. Ett annat exempel kan sägas ha förmedlat hur den teoretiska inriktningen
formaterade tänkandet så att det snarare skapade hinder än förberedde för användning av
kunskaperna. YRBI 1969/8 ”Gymnasiet 1/7 1971” s. 1. I annan artikel uttrycks detta, bl.a. i
anslutning till ett exempel om grundskolans fysik, att yrkeslärarna hade lång erfarenhet av att
”gjuta nytt vin i gamla läglar”, d.v.s. få eleverna att lära om. TPU 1963/5 Yrkesskolans teori
s. 363, citatet finns på s. 367. De allmänbildande ämnenas relevans diskuterades även i Huddinge skolstyrelses 1:a avdelning. Enligt ett protokoll 6/10 1959 § 103 ansåg man att vissa
allmänna ämnen i grundskolan borde kunna yrkesanpassas istället för som de nu var anpassade efter vidare studier. FS, A1A:6 (HKA).
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rande ett problem att yrkesutbildningen skulle bygga vidare på grundskolans
matematikkunskaper.169
Kritiken kunde vara explicit och polemisk, både i organisationstidskriften
och i kollegierna. Det finns också praktiker som visar att det inom yrkesutbildningen fanns ett behov av att behandla folkskolebetygen selektivt. Det
finns flera exempel på att man gjorde urval bland ämnesbetygen, där vissa
var mer meriterande än andra. Ett exempel är det formulär som styrelsen för
Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor 1935 uppmanade sina yrkeslärare
att fylla i. För varje enskild utbildning skulle yrkesläraren uppge vilka ämnesbetyg som var relevanta att beakta i förhållande till just det yrke de representerade.170 Det ifyllda formuläret skulle sedan utgöra underlag för styrelsens bedömning av sökande till de olika utbildningarna. Exempel från andra
skolor där folkskolebetygen behandlades selektivt finns också i organisa-tionstidskriften från 1950- och 1960-talet. I likhet med det ovan nämnda
bedömningsformuläret visar de att man tog särskild hänsyn till vilka ämnesbetyg som skulle kunna säga något om eleven i förhållande till de särskilda
krav som yrkesutbildningen ställde. Vissa betyg ansågs ge mer information
än andra. I Katrineholm beaktades särskilt betygen i räkning, fysik, naturlära, teckning och slöjd.171 I artikeln ”Intagning av elever i yrkesskola” från
1967 resonerades det kring snittbetyg och teoretiska ämnen som intagningsgrund. För att gå vidare till fackskolan och gymnasiet kunde det vara relevant om en elev hade 4:a eller 5:a i historia, men dessa skillnader gav inga
som helst besked om en elev skulle kunna bli en duktig bilmekaniker, menade författaren.172 I en TPU-artikel från 1953 efterlystes förändringar och
förbättringar även av de ämnen som faktiskt kunde ha relevans för praktisk
utbildning. Det förefaller emellertid som att kritiken tar sin utgångspunkt i
skolans system, i dess generaliserande läroplaner där ämnen var övergripande och bättre anpassade för vidare akademiska studier och därför mindre
användbara i yrkesutbildningen. Ett förslag i artikeln var att döpa om vissa
ämnen i den yrkesförberedande 9y:s kursplaner. Artikelförfattaren föreslog
169

TPU 1966/5 ”Ungdomarna i YB-klämma” s. 331, citatet finns på s. 339.
LYS, Handlingar rörande undervisning F1:2 (SSA).
171
TPU 1956/8 ”Katrineholm Landets första inbyggda verkstadsskola” s. 244. Det förefaller
också som om Bergslagets praktiska ungdomsskolor efter ett försök med odifferentierad
intagning beslutade sig för en mer individualiserad form där man bland annat ”stor hänsyn
togs […] till betygen i skilda ämnen”. TPU 1954/5 ”Med och utan differentiering. Ett aktuellt
försök inom yrkesskolans ram” s, 124, citatet finns på s. 125. Se även artikeln i TPU 1967/5
”Intagning av elever i yrkesskola” s. 339 som exempel på hur man resonerade om ämnesbetyg, eller artikeln ”Bättre urvalsmetoder, undervisningsplaner och undervisningsmateriel”
TPU 1962/6 s. 369, som exempel på allmän hållning till folkskolebetygens oförmåga att göra
rättvisa åt de praktiska begåvningarna.
172
TPU 1967/5 ”Intagning av elever i yrkesskola” s. 339. Se även TPU 1962/2 ”Bättre urvalsmetoder, undervisningsplaner och undervisningsmateriel” s. 369 som pekar på att vissa
för yrkesutbildning nödvändiga egenskaper ”icke finnas med på folkskolans schema” s. 37
samt TPU 1940/3 ”Skolbetyg och yrkeslämplighet” s.61.
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att matematik, fysik och kemi inom den förberedande praktiska utbildningen
som syftade till att länkas ihop med yrkesutbildningen, skulle byta till mer
konkreta namn, som ”yrkesräkning” och ”teknologi”. Förhoppningen var att
detta också skulle påverka inriktningen på kunskapsstoffet mot en mer yrkesinriktad matematik som var bättre anpassad för vidareutbildning inom de
praktiska ungdomsskolorna. Om ämnet geografi anmärkte artikelförfattaren
att om man med geografi menade näringsgeografi i anknytning till samhällskunskap så var det acceptabelt, annars var det svårt att se hur samhällskunskap skulle kunna vara relevant kunskap för de blivande yrkeseleverna, som
förberedde sig i 9y.173 Ett sätt att tolka problemen skulle kunna vara som en
motsättning mellan olika logiker. Förslagen om namnändringar för skolans
ämnen och kritiken pekar då mot att skolans ämnen var något annorlunda,
eller olikt det som var motsvarade kunskapsområden inom yrkesutbildningen. Skolans ämnen och yrkenas olika kunskapsområden hålls ihop av olika
samband, konstruerade i olika traditioner. Skolan konstruerar sina ämnen
genom egen reproduktion. Matematik och bild hålls isär som två ämnen medan de i kunskapsområdet yrkesritning istället sammanfaller. Geometri genom undervisning på svarta tavlan får ett annat innehåll än inom kunskapsområdet tillskärning (av plåt, tyg eller annat material som ska formas).174
Skolans ämneslärare hämtar sina kunskaper ur skolans egen ämnestradition.
Metoder och innehåll är därmed deras yrkes- (ämnes-)kunskaper. Yrkeslärarna eller yrkesutövarna i de praktiska ungdomsskolornas styrelser däremot, hade utvecklat andra metoder och innehåll som de kunde tillskriva sina
yrkeskunskaper. Det förefaller som att luckorna man uppfattade, det oanvändbara som identifierades gjorde bilden av elevens kunskaper, där den
stod vid porten in, föreföll otydlig.
En viss förbistring mellan de olika traditionerna kunde också uppstå när
det gällde betygen i uppförande och ordning där två skilda normsystem
gjorde informationen i folkskolans betyg svårtolkade för de praktiska ungdomsskolorna. Den kanske mest iögonfallande skillnaden mellan skolans
normer och arbetets normer är hur de styr kroppens rörelsemönster. Sitta still
och vänta på sin tur belönades i skolan, medan rörlighet, nyfikenhet och
initiativ var en förutsättning i arbetet på verkstaden. Skillnaderna uppmärk173

TPU 1953/3 ”När 9y träder ut i livet” s. 53. Se även hur Einar Forsell (verksam vid Stockholm stads lärlings- och yrkesskolor) resonerar när han bemöter förslaget om att differentieringen i grundskolans sista år ska tas bort. Han menar att det är viktigt för de som ska ut i
yrkeslivet att teoretiska ämnen som svenska och geometri har tydlig koppling till praktik.
TPU 1961/5 ”Yrkesutbildning eller allmänbildning i 9y?” s. 259; se även de önskemål som
läggs fram i artikeln ”Synpunkter på undervisningen i enhetsskolans klass 1-8 och 9y” TPU
1958/7 s. 235. Behovet av att göra allmänna ämnen i 9y mer riktade och se över balansen
mellan ämnen av betydelse och mindre betydelse noteras även i TPU 1956/1 ”Den nya skolan
och automationen” s. 15.
174
Exemplet har jag lånat och utvecklat från TPU 1961/5 ”Yrkesutbildning eller allmänbildning i 9y?” s. 259.
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sammades i organisationstidskriften och ett implicit budskap i en av artiklarna var att skillnaden i värsta fall kunna innebära att yrkesutbildningen missade begåvningar. Så här uttryckte man sig på ledarplats i TPU 1950 om de
olika normsystemens avtryck i sedebetygen (uppförandebetyg):
Yrkesläraren, som övertar sådana pojkar [d.v.s. rörliga, nyfikna och
med behov av att plocka sönder saker] från folkskolan, är ibland
förvånad, ibland rent av indignerad över det nedsatta sedebetyg som
pojken hade med sig i bagaget från folkskolan.175

Uppförande och karaktär var viktigt att bedöma, både inom skolans tradition
och arbetets men målen och kriterierna föreföll skilja sig på en del punkter.
Det finns en djupare betydelse i dessa svårigheter som visar att det i yrkesutbildningen fanns ett tydligt samband mellan porten in till yrkesutbildningen
och porten ut mot yrket. Det uppstod ur själva arbetet och var tydligare än i
jämförelse med folkskolan som tog emot alla. Läroverken hade visserligen
sitt tydliga samband mellan in- och utsläpp men till skillnad från yrkesutbildningen var det förankrat i skolans tradition. Dessa skillnader visar på en
särskild situation för yrkesutbildningen som institution på gränsen mellan
skola och arbete, som utbildningsinstitution och produktionsenhet.
Som utbildningsinstitution behövde yrkesutbildningen vara representativ
för de områden den gjorde anspråk på att utbilda för. Yrkesutbildningens
speciella kunskapskrav krävde särskilda förmågor. Då folkskolebetygen var
otillräckliga för att avspegla dessa blev det svårare att konkurrera med läroverken om begåvningsmaterialet. Folkskolebetygen korresponderade mot
förmågan att tillgodogöra sig ämnen som fanns på läroverken. För uppbyggnaden av sin egen identitet som utbildning behövdes hög kvalitet på begåvningsmaterialet, eller som en artikelförfattare uttryckte det: ”Yrkesskolväsendets utveckling är givetvis i hög grad beroende av det elevmaterial, som
176
yrkesskolorna i framtiden komma att få mottaga.”
Baserat på att det är svårare att hålla hög kvalitet och hävda sig som utbildning om man får fel elevmaterial kan man våga tolkningen att folkskolebetygens akademiska tillvändning innebar problem på mer än ett sätt. Det
skapade problem inte bara för yrkesblivandet hos den enskilde individen
utan även för yrkesutbildningen att som utbildningsinstitution hävda att man
gjorde en kvalitativ insats för både individer och näringsliv.
En ytterligare aspekt av det tydliga sambandet mellan porten in och porten ut hade att göra med verkstadsskolorna i egenskap av arbetsplats och
175

TPU 1950/7 ”Sedebetygen” s. 213, citatet finns på s. 214. Ett mer explicit exempel på hur
folkskolebetygen (i det fallet dock inte sedebetygen) kunde ”dölja” talanger som yrkesutbildningen gick miste om finns också i artikeln ”Skall vi omorganisera vår skolmässiga grundutbildning?” i TPU 1959/1 s. 11.
176
TPU 1946/3 ”Sambandet mellan folkskolan och yrkesskolorna” s. 81.
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arbetsgivare. Det var viktigt att redan innan utbildningen började kunna göra
sig en bild av elevens arbetskapacitet, vilket folkskolebetygen inte kunde
säga något om. Det som hade föranlett ett sänkt betyg i uppförande och ordning behövde i praktiken inte vara en nackdel. Elevens oförmåga att sitta still
kunde i yrkesutbildningen istället vara en god egenskap, eftersom det ofta
handlar om att vara fysiskt aktiv och ta egna initiativ för att arbetet ska flyta
på. Särskilt av två anledningar var det viktigt att göra sig en uppfattning om
elevens förmåga att arbeta både enskilt och i lag. För det första var verkstadskolorna produktionsenheter som avsatte produkter på marknaden, eleverna
förväntades alltså vara arbetare redan i skolan. För det andra visar arkivmaterial att verkstadsskolor kunde agera som arbetsförmedlare och därmed
behövdes ett mått på både kunskaper och arbetskapacitet, inklusive en karaktärsbedömning i relation till yrket. När verkstadsskolan, dess styrelse och
yrkeslärare uppträdde i egenskap av referens hade man ett gott rykte att
värna om. Så här uttryckte man sig i ett brev som skickades ut till arbetsgivare runt om i Stockholm 1927.
Härmed ber vi att få fästa Eder uppmärksamhet på att från härvarande Yrkesskolor ett femtontal elever genomgått en kurs för
elektromekaniker. […] Då flera av eleverna visat sig synnerligen
lämpliga för yrket vore här ett gynnsamt tillfälle för rekrytering av
arbetare.177

Kombinationen av dessa faktorer, verkstadsskolan som produktionsenhet
och som referens, bör ha haft betydelse för en strävan att, som det hette i en
TPU-artikel, skapa mått på och former för redovisning av ”människan
bakom betygen”. Med det börjar vi närma oss de praktiska ungdomsskolornas egen användning av betyg men framförallt varför prövotiden utgjorde en
viktig prövningsinstans.178 Med uttrycket människan bakom betygen lyfter
man fram något utöver fackkunskaper. Det är hämtat ur en diskussion från
en pedagogdag på 1960-talet där man diskuterades verkstadsskolornas betygsättning. Man sökte sätt att synliggöra kvaliteter hos eleven som punktlighet, noggrannhet, inställning till och intresse för arbetet.179 De var emellertid kvaliteter man efterlyste redan vid antagningen av elever till verkstadsskolorna vilket alltså delvis kan ha sin förklaring i det faktum att skolorna
också var arbetsplatser.
Det som är vanligt och uppfattas som rimligt i arbetet kan ofta uppfattas
som orimligt i skolan. Uppgifter i arkivmaterialet om hur styrelser utnyttjade
personliga kontakter för bedömning av en potentiell elev är därför intressanta. Enligt dessa har man lyssnat till folkskollärare, föräldrar och elever
177

LYS, Handlingar rörande undervisningen, F1:2 (SSA).
TPU 1960/1 ”Vi samlar meriter och annat matnyttigt” s. 20.
179
Ibid.
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om lämplighet eller i vissa fall olämplighet.180 Betygen representerar annars
lärarkårens professionalitet som bedömare och vi accepterar utifrån detta att
mottagande instans gör sin bedömning utifrån dessa och inte utifrån ett personligt uttalande från en enskild lärare. Faktum är att det istället går helt på
tvärs med betygen som garanti för objektivitet. Inom arbetet har däremot
personliga kontakter och sociala nätverk ett värde för bedömning. Användningen av personliga referenser som komplement, både vid antagning och
vid utslussning, hämtar sin legitimitet ur tankefiguren arbete. Ett gott ord
från en pålitlig kontakt är kanske en av arbetsmarknadens äldsta rationaliteter och på så sätt kan man säga att i just detta fall opererade tankefiguren
arbete och inte skola som istället öppnar porten med hjälp av betyg. En sådan kontakt förefaller en del folkskollärare ha varit. I vissa TPU-artiklar
omnämns folkskolläraren som god kännare av sina elever och därmed en
viktig kontakt för styrelsen.181 Dessa omdömen går lite på tvärs med en annars ganska hård kritik av folkskollärarkåren som i andra artiklar framställdes som okunnig och fördomsfull bland annat i sin utövning av studie- och
yrkesorientering.182 På det personliga planet, i individuella fall, överbryggades skillnaderna i logiker. Det här kan ge en fingervisning om, dels att folkskole- eller grundskolbetygens informationsvärde uppfattades som i behov
av komplettering, dels som att de var utbytbara mot andra informationskällor. Den information som inte stod i folkskolans betyg, de kriterier i stadgarna som kan beskrivas som fysiska och andra ”nödiga förutsättningar”
försökte yrkeslärare och yrkesskolstyrelse, på olika sätt ändå skaffa sig en
uppfattning om. Anställningskravet för lärlings- och yrkesskolor gjorde att
prövningen av elevens lämplighet för ett särskilt yrke föll på arbetsgivarens
ansvar. Av styrelsens ledamöter skulle det enligt stadgarna, förutom rektor
eller skolchef, ingå representanter från näringslivet, hälften av dessa i egenskap av arbetsgivare och den andra hälften skulle representera arbetarsidan.183 Dessa kan betraktas som arbetets experter i bedömningen, en annan
var yrkesläraren i sin egenskap av yrkesutövare. Från deras yrkeserfarenheter och från arbetsgivarnas tryck kan man förvänta sig att föreställningar om
yrkeselevens ideala förutsättningar formades. Dessa från allmänna skolan
särskiljande krav bör också ha bidragit till särskild hantering av elevurvalet
genom prövning som komplement till, eller rent av istället för, betygsbe180

Se t.ex. Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd (FSU), A4A:1 Styrelseprotokoll 10/8
1951 § 42, 23/9 1952 § 88; Folkskolestyrelsen (FS), Styrelseprotokoll 16/8 1962 § 133, se
även bilagda skrivelser 172/62, A1A:14 (HKA).
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FSU, A4A:1 Styrelseprotokoll 23/9 1952 § 88; 10/8 1951 § 42 (HKA), TPU 1944/1 ”Ungdomens framtid Några synpunkter på yrkesorienteringen i folkskolan” s. 22; 1954/3 ”Med och
utan differentiering” s. 124; 1955/3 ”De psykotekniska inträdesproven till tyska industriskolor” s. 72.
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Se t.ex. 1955/6 ”Hjälp oss mot sotarn” s. 149; 1955/8 ”Yrkesskola – lärdomsskola” s. 209
och 1956/4 ”Yrkesorientering – ett högskoleämne?” s. 89.
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SFS 1921:706 § 37; SFS 1941:835 § 34; SFS 1955:503 § 37.
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dömning. Prövotiden var ett instrument särskilt utformat för att pröva förutsättningarna att klara yrket. I dess praktik låg alltså inbakat en mängd föreställningar förankrade i tankefiguren arbete. Jag ska därför genom organisationstidskriftens artiklar, arkivmaterial som prospekt och protokoll från lärarkollegier närma mig föreställningar om ålder och mognad, karaktär och fysik
som ofta känns igen från arbetet.

5.1.3 Ålder och fysisk mognad
Till läroverkets första klass kunde man från slutet av 1920-talet söka efter
folkskolans fjärde klass. Systemet utvecklades över tid men det innebar
länge att eleverna kunde vara i tioårsåldern när de började där. I hela systemet av de praktiska ungdomsskolorna var emellertid medelåldern hos eleverna generellt hög för att vara en utbildning på sekundärnivå. Många kom
till yrkesutbildningen genom sitt arbete för att kunna nå högre poster eller
kunna läsa vidare, till exempel till ingenjör eller ekonomiföreståndarinna.
Dessa arbetare med yrkesambitioner var i regel en bit över 20 då de gick,
alltifrån några månader långa kurser (fristående kurser) till utbildningar på
upp till fyra år (lärlings- eller yrkesskola). Enligt en uppgift i TPU från 1956
var hälften av de kommunala yrkesskolornas 135 000 elever över 24 år.184 En
övre åldersgräns för antagning till verkstadsskola fanns bara för de centrala
verkstadsskolorna och där var den så hög som 25 år.185 Kravet på genomgången fortsättningsskola gjorde att lägsta åldern var omkring 14 år, men
med hjälp av dispenser förekom det även att 13-åringar kunde komma in.
Många verkstadsskolor tillämpade så kallad kontinuerlig eller succesiv intagning. Det innebar att avdelningar inom en utbildning kunde ta in nya elever flera gånger om året.186 Genom det höga ålderstaket och den kontinuerliga intagningen kom förstaårselever att arbeta tillsammans med sistaårselever i samma produktion. Det kunde också innebära att det fanns sistaårselever som var yngre än förstaårselever. Enligt en uppgift i
organisationstidskriften kunde det på en praktisk ungdomsskola, i samma
avdelning för elektriker under vissa år finnas elever i åldrarna 18 till 40 år.187
Nybörjarna arbetade med de enkla momenten och de duktigare med de svårare, precis som lärlingarna ute i företagen. I verkstadsskolan för gruvarbetare fick yngre elever fungera som ”hjälpare åt de äldre eleverna”.188 Dessutom pekar antalet dispenser i arkivmaterialet under perioden fram till 1950talet, mot att ålderspannet i praktiken kunde vara ännu större. För hög eller
184

TPU 1956/2 ”Yrkesskolvärlden säger nej” s. 25.
SFS 1941:835 § 16 s. 1693.
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TPU 1930/7 ”Aktiebolaget Bofors lärlingsverkstad” s. 285; 1967/1 ”Kontinuerlig intagning – individualiserad undervisning” s. 5. 1968/1 ”Birger Öhman på besök” s. 62; 1968/5
”Självinstruerande arbetsinstruktioner” s. 301.
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TPU 1954/4 ”Yrkeslärare ser tillbaka. Minnen och funderingar” s. 95.
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TPU 1954/8 ”Verkstadsskolan för gruvarbetare i Kiruna” s. 207.
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för låg ålder (liksom avsaknad av betyg från fortsättningsskola) utgjorde
ärenden för dispenser i styrelseprotokollen från både Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor och Häggviks centrala verkstadsskola. Gränsen för
inträde var i början av undersökningsperioden ganska porös men i takt med
att skolobligatoriet förlängdes i etapper verkade utrymmet för dispenser och
individuella bedömningar minska.189 De åldersblandade avdelningarna som
skiljde sig från skolans mer åldershomogena klasser, hade förutom produktionsprocessen som grundläggande villkor också en pedagogisk motivering. I
TPU-artikeln ”Råd och upplysningar rörande tillämpningen av gällande bestämmelser angående verkstadsskolor” från 1934 menade man att:
Verkstadsskola bör mottaga elever på skilda tider […] På så sätt
komma elever att befinna sig i olika stadier av utbildning varigenom
det blir möjligt för läraren att ägna mer tid åt nybörjare och fördelningen av de olika uppgifterna i arbetet underlättas.190

Det betydde troligen att också de elever som kommit längre i sin utbildning
kunde fungera som handledare åt de som var i början. En skrivning i verkstadsskoleutredningen stöder detta. Här heter det att detta hade ”stimulerande inverkan på de yngre eleverna” eftersom de tidigt ”finge arbeta i en
miljö, som i stor utsträckning erhölle sin prägel av de kvalificerade arbeten”
som de äldre eleverna utförde. Vidare slog man fast att ”denna stimulerande
verkan komme endast i ringa mån göra sig gällande, om samtliga elever
tillhörde ett och samma stadium.”191 Grunden för att kunna ha 13-åringar och
25-åringar i samma avdelning var olika kunskaper eller kunskapsnivåer till
skillnad från skolan där klassenheten så att säga avspeglade en viss generell
kunskapsnivå. Även om man inom läroverken under en tid tillämpade fri
flyttning, det vill säga en elev kunde oberoende av uppnådd ålder avancera
till högre klasser, så kunde åldersblandningen ändå inte bli så markant som i
verkstadskolan. Dessutom hölls enheten i verkstadskolan till stor del samman med hjälp av de olika kunskaperna eller kunskapsnivåerna som eleverna
kunde uppvisa, eller snarare använda inom produktionsenheten.
Man bör kunna räkna med att yrkesutbildningens samlade erfarenhet av
ett stort och varierande åldersspann utgjorde en viktig referensram när man i
både styrelseprotokoll och TPU-artiklar förde resonemang kring lämplig
ålder vid antagning till olika utbildningar. Vad jag menar är att det fanns
erfarenhet av den dynamik i utbildningen som skapades av åldersblandade
189

Exempel på dispenser se LYS, Styrelseprotokoll 12/2 1921 § 10, A1A:4; 8/5 1923 § 2,
A1A:8; 9/6 1942 § 3 A1A:103; 9/12 1946 §74, A1A:147 (SSA); FS, styrelseprotokoll 4/6
1959 §149; 3/9 1959 § 170 och 171 A1A:6 (HKA) Minskningarna blir tydligare framme vid
1940-talet.
190
TPU 1934/2 ”Råd och upplysningar rörande tillämpningen av gällande bestämmelser
angående verkstadsskolor” s. 35, citatet finns på s. 36.
191
SOU 1938:26 s. 126.
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grupper samt av elevers individuella förutsättningar i förhållande till ålder.
Yrkesutbildningens olika representanters erfarenheter speglas bland annat i
tal om fysiska krav i relation till lämplig ålder för olika yrken. Yrkesutbildningen representerade yrken med mycket olika fysiska krav, både de som
krävde betydande muskelkraft och de som var lite lättare men också de som
ställde krav på finmotorik eller koordinationsförmåga. Skillnaderna mot
folkskola och grundskola i det här fallet, framträder tydligt då den så kallade
differentieringsfrågan aktualiserades i organisationstidskriften under olika
perioder. Särskilt vid de tillfällen då den skolpolitiska debatten rörde förlängning av skolobligatoriet. Vid dessa tillfällen ventilerades för- och nackdelar med ett senare inträde i yrkesutbildningen. När man framhöll den individuella mognaden talade man i TPU om att vissa ungdomar var ”yrkesmogna”, ”dedicerat yrkesmogna” eller ”yrkesbestämda” redan efter sjunde
eller åttonde skolåret och att dessa borde få fortsätta sin skolgång i yrkesskolorna hellre än inom enhetsskolans ram.192 Det andra var argument som i
synnerhet framfördes från vissa hantverksyrken där man menade att vissa
utbildningar krävde så lång praktik att de som gick nio år innan de kom till
yrkesutbildningen nästan skulle bli för gamla.193 En helt enhetlig linje kan
man inte hävda att det var. Inom en del hantverk välkomnade man en högre
ålder på eleverna med motiveringen att de mognat både fysiskt och intellektuellt.194 Ur talandet om lämplig övergångsålder från folkskola-/enhetsskola
till yrkesutbildning är det en generellt positiv hållning till differentiering på
yrkets villkor som tonar fram. Att fastställa den mest lämpliga åldern för
övergången till yrkesutbildning blev därmed problematisk.
I de generella diskussionerna om åldersgrupper och lämplighet var det
ofta argument om kroppens begränsningar som lyftes fram. När motsvarande
diskussion fördes om enskilda elever var det oftast i termer av möjligheter.
Exempel på det förstnämnda är de uttalanden som underströk vikten av att
uppnå en viss ålder för att kroppen skulle tåla olika påfrestningar som arbe-
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Se t.ex. TPU 1956/3 ”Ett nytt arbetsfält” s. 57; 1959/3 ”Synpunkter på samordningen
mellan 9y-utbildnignen och den egentliga yrkesutbildningen” s. 71; 1951/8 ”Små citat” s. 200.
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TPU 1961/5 ”Vi måste ha en ny syn på yrkesutbildningen” s. 227;TPU 1959/3 ”Synpunkter på samordningen mellan 9y-utbildningen och den egentliga yrkesutbildningen” s 71;
TPU 1960/3 ”Hur ska det gå med vår yrkesutbildning?” s. 98; TPU 1944/2 ”De praktiska
yrkena åter till heders” s. 42.
194
T.ex. anfördes i artikeln ”Gesällprovet i verkstadsskolan” TPU 1945/1 s.23, att 16 år var
en bra ålder att börja som snickarlärling eftersom kraven, både på fysik och tålamod, ansågs
vara höga. Men uppgifter i artikeln ”De praktiska yrkena åter till heders” från nr 2 1944 s. 42,
tyder på att även hanverkare som snickare kunde ha motsatta åsikten, dvs man ville hellre se
14-åringar än 15-åringar som lärlingar eftersom utbildningen var så lång. I artikeln ”Om den
unga arbetskraftens vagabonderande m.m.” TPU 1947/3 s. 93, är argumentet för högre ålder
också en högre mognadsgrad men man reserverar sig också för att 9 år i enhetsskolan skulle
kunna göra slut på utbildningslusten.
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tet/yrket krävde.195 Exempel på det sistnämnda var argument som snarare
utgick från den enskilda kroppens mognad snarare än generella kategorier. I
de sammanhangen räknades utbildningens kroppsarbete som en del av yrkesblivandet, här var alltså inbyggt en yrkeskroppens bildningsprocess. Det
handlar i båda fallen om föreställningar som hade betydelse för möjligheten
att delta i och utföra arbete och alltså kunde spela roll för hur man såg på
fysiska krav och övriga nödiga förutsättningar. De många olika yrken som
fanns representerade inom yrkesutbildningen och de olika skolformer som de
praktiska ungdomsskolorna bestod av, bidrog säkert till att underhålla olika
föreställningar om mognadsgrader som kunde hämta stöd både i tankefiguren skola och i tankefiguren (kropps-)arbete. Det intressanta är att den skyddande inställningen som formulerades i korstrycket mellan föreställningen
om det farliga, tunga kroppsarbetet och skolan som den trygga och hälsosamma miljön för barnkroppen inte nödvändigtvis framhölls av yrkeslärare
och yrkesskolstyrelser. Det fanns de som tolkade den fysiska mognaden
utifrån en äldre föreställning om relationen mellan kropp och arbetsuppgift.
Historikern James D. Schmidt menar att det under 1800-talet i USA påbörjades ett skifte i synen på barns lämplighet som unga arbetare från en
mognadsålder till en kalenderålder. När unga människor under den tidiga
industrialismen sökte arbete så anställdes de efter en uppskattad mognadsgrad, om man var ”big enough” för den ena eller den andra arbetsuppgiften.
Arbetets krav styrde bedömningen och man såg till den unges förutsättningar
och frågade inte, förrän lagstiftningen ändrades, efter någons ålder.196 Att tala
om yrkesmognad i stället för åldersgränser blir begripligt mot bakgrund av
en sådan tradition. För utbildning till ett yrke före industrialismen fanns visserligen åldersgränser stipulerade (vanligen 14 år) i olika skråstadgor, men
forskning har visat att åldersspannet var stort redan då, vilket antyder att man
inte fäste så stor vikt vid kalenderåldern där heller.197
Med två exempel från 1940- respektive 1950-talet vill jag visa hur mönster från den äldre föreställningen om kroppslig mognad tog sig uttryck. En
TPU-artikel om en på 1940-talet nystartad skola för gjutare visar att man där
anpassade utbildningsgången efter den fysiska mognaden. Här ansågs att
fysisk mognad var något man tillägnade sig under utbildningstiden genom
195

Kroppens begränsningar med utgångspunkt i ny forskning om faser i ungdomsars utveckling var föreställningar som aktualiserades och blev tydliga särskilt i talet om femdagars vecka
och de olika arbetstider som gällde för olika skolformer. Men man kan också se att även om
man vill ta hänsyn till de nya rönen inom forskning och erfarenheten av trötta elever så skapar
det vissa problem att göra praktik av dess nyare föreställningar. Framförallt relaterar det till
att verkstadsskolornas produktionsverksamhet och kontakt med näringslivet. Se särskilt några
nummer av TPU under 1947: 1947/4 ”Fria lördagar” s. 105; 1947/4 ”Minskning av yrkesskolans arbetstid” s. 115; 1947/5 ”SYF om 5-dagarsvecka s. 143.
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James D. Schmidt, Industrial violence and the origins of child labor (Cambridge 2010)
kap 1.
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att arbetet succesivt ställde högre krav; man tränade upp musklerna samtidigt
med kunskaperna.198 Ingångskraven hade alltså inte så mycket med åldern att
göra som förmågan att träna upp sig. Uppgifterna anpassades till kroppen i
lika hög grad som de intellektuella förutsättningarna. Det andra exemplet, ett
protokoll från Huddinge skolor för yrkesutbildning 1955, visar att skolans
lärare reserverade sig mot fackets inställning till unga byggelever. Facket
ville höja åldersgränsen för lärlingar vid byggen med hänvisning till att de
inte är kroppsligt mogna förrän efter 16 års ålder. Lärarna ställde sig frågande till detta och menade att deras erfarenhet visade på något annat. I det
här fallet handlade det om, huruvida det var lämpligt att byggutbildningen
stod öppen för elever efter årskurs åtta i försöksverksamheten, alltså elever
som i stället för 9y valde att påbörja en yrkesutbildning.199 Omvänt finns
argument i ett tredje exempel från 1960-talet, hämtat från TPU, där man
motsatte sig intag enbart på betyg. Oavsett uppnådd ålder och ett högt betyg
fanns det, för till exempel byggyrken, olämpliga kroppar.200
Både exemplet gjutarutbildningen och bygglärarna framstår som kopplade
till en tradition där barn eller unga inte definierades med hjälp av åldern i
första hand. Tillsammans med användandet av dispenser tolkar jag det som
att ytan för tankefiguren arbete var ganska stor när det gällde urval och bedömning av elevers fysiska förutsättningar – även om skolans rutiner allmänt
tog över i praktiken, som exemplet från 1960-talet indikerar.201 Detta ger
också mening åt frågor som restes om betygens värde som underlag för bedömning. I fall där man inte generaliserade mognad och förutsättningar efter
ålder utan bedömde individens fysiska förutsättningar, blev folkskolebetygen
ganska tomma på information. Betydelsen av visuella, personliga metoder
blir samtidigt större. Därmed inte sagt att man inte satte något värde på folkskolebetygen, men det förklarar till viss del varför de ansågs otillfredsstäl198

TPU 1941/2 ”Lärlingsutbildningen för gjuterier” s. 62.
FS, Styrelseprotokoll 3/11 1955 § 133 samt styrelseprotokoll 28/12 1955 § 144 A1A:3
(HKA). Det finns även ett tidigare exempel på en liknande reaktion från Stockholms stads
lärlings- och yrkesskolor 1935. Där var det bleck- och plåtslagarförbundet som ville ha högre
ålder medan skolan tyckte det var bra som det var. LYS, Styrelseprotokoll 15/10 1935 § 25,
A1A:51 (SSA).
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TPU 1967/5 ”Intagning av elever i yrkesskola” s. 339.
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En annan intressant sak att notera i sammanhanget, är hur man i flera artiklar av organisationstidskriften och i yrkesskolstyrelsernas bruk av dispenser, underhöll en positiv syn på
rörlighet och flexibilitet i urvalssystemet medan man, enligt en uppgift i TPU uppfattade
folkskolans representanter som mer negativa till att ge dessa dispenser och att behålla möjligheterna till tidigare övergång till praktisk ungdomsskola. I samband med diskussionen om
förlängningen av skolobligatoriet på 1940-talet resonerade man i TPU om att en högre ålder
på eleverna kunde vara positiv, men inte ur allas perspektiv och därför ville man ha kvar
dispensmöjligheten och föreslog möjligheten att lämna folkskolan tidigare för fortsatt utbildning i yrkesskola. Från folkskolan enligt ett citat i Folkskollärarnas tidning som refererades i
TPU, menade man däremot att dispenserna borde tas bort, oklart varför enligt artikeln ifråga.
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lande, i behov av komplettering genom tester och framförallt genom prövotiden.

5.1.4 Karaktärologiska och yrkesspecifika förutsättningar
De fysiska möjligheterna eller begränsningarna var inte den enda balansgången som gjorde det komplicerat att dra gränsen vid en lämplig ålder.
Diskussionerna om yrkesmogna eller yrkesdedicerade hade ett tydlig intellektuellt och moraliskt innehåll. För några handlade det om graden av motivation vilket ofta relaterade till utbildning i första hand och inte till arbete.
Under debatter kring förlängning av skolplikten förekom två motsatta uppfattningar. Den ena gick ut på att ytterligare ett år eller två skulle underlätta
utbildningen i yrkesskolan. I det fallet utgick man från att elevernas motivation växer med åren.202 Andra var i stället rädda att längre skolgång skulle få
negativ effekt för rekryteringen eftersom nio år i skolan kunde göra slut på
lusten för vidare utbildning.203 För den senare gruppen var det viktigt att
behålla möjligheten till tidig övergång och dispensmöjligheter för att kunna
styra över de som tidigt visat vilja, intresse och fallenhet för ett visst yrke.
En möjlig tolkning mot bakgrund av att man tidigt vände sig mot den högre
utbildningens ”urvattning” av begåvningsmaterialet för de praktiska yrkena
är, att utan möjligheten till flexibel övergång skulle en möjlighet att fånga
upp kvalitativt viktigt elevmaterial försvinna. Det nämns dock inget om hur
man skulle kunna finna dessa särskilt motiverade begåvningar i folk- eller
grundskolan. Däremot finns det mer information om de så kallade ”karaktärologiska” förutsättningarna som ofta berörs i allt mitt material under hela
undersökningsperioden.204 Det framstår som viktigt för urvalet av elever både
inför inträdet i en utbildning, under utbildningen och vid utträdet från en
yrkesutbildning. Det är min uppfattning att den stora betydelse som tillmättes karaktären utgör en viktig grund för förekomsten av två typer av bedömningspraktiker som syftade till att pröva just detta. Den ena var anlagstester
och den andra var just prövotiden. Innan jag beskriver dessa vill jag ge en
närmare beskrivning av vad materialet har att berätta om den viktiga karaktären.
För att betraktas som karaktärsmässigt yrkesmogen menade man generellt
inom yrkesutbildningen att eleven skulle visa intresse och rätt inställning till
202

TPU 1944/2 ”De praktiska yrkena åter till heders” s. 42.; TPU 1947/6 ”Yrkesskolan och
den 9-åriga enhetsskolan” s.185. En variant på ”mognadstemat” tog stöd i vid vilken tidpunkt
den särskilda begåvningen yttrade sig. Se t.ex. TPU 1955/5 ”Stellan Arvidson: Kring 9y” s.
134 en artikel som också berör vissa hantverkares (enligt artikelförfattaren förlegade) uppfattning om att ”det ska böjas i tid det som krokigt ska bli”. Dvs en uppfattning om att yrkesutbildning bör påbörjas i tidig ålder.
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TPU 1945/9 ”Anlagsundersökningar vid yrkesval” s.316; 1947/1 ”Psykologisk urvalshjälp” s. 5; 1951/1 ”Den asociala ungdomens yrkesanpassning” s. 27.
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ett yrke och till yrkesutbildningen. Vad rätt inställning eller intresse innebar
har dock inte framgått explicit i mitt material, bara att det var önskvärt att
man innan man knackade på porten till den praktiska ungdomsskolan visste
med sig och helst kunde visa prov på, att man hade vad som krävdes, att man
var av rätta virket. För att skapa en bild av de efterfrågade kvaliteterna har
jag sammanställt beskrivningar ur både tidskriften, minnesböcker och arkivmaterial. I synnerhet prospekt och informationsblad om skolor och yrkesutbildningar har varit informativa eftersom de vänder sig direkt till presumtiva elever. De kvalitativa kraven på de önskvärda eleverna kan för en modern läsare nästan framstå som avskräckande. Yrkesutbildning framställs
som krävande och svår. I ett prospekt från Stockholms stads lärlings- och
yrkesskolor 1946 ges intrycket att det inte bara är fråga om att ta sig genom
ett nålsöga för att komma in, det krävs också uthållighet för att ”inte tappa
taget, sedan Ni väl kommit med.”205 Den egenskap som efterfrågas är uthållighet och kanske kan man betrakta detta i sin tur som ett mått på intresse
och den rätta inställningen. Men det finns fler ledtrådar av det här slaget som
bidrar till bilden av de mer subtila kriterierna för en sökande till yrkesutbildningen. I TPUs avdelning ”Små citat” 1948 efterlystes en ”vaken, målmedveten och yrkesmedveten ungdom” och mellan raderna handlar citatet också
om att vara ansvarskännande.206 Krav som ”punktlighet”, ”ordningssinne”
och ”noggrannhet” får också räknas som aspekter av eller uttryck för kvalitativa egenskaper som kunde utgöra mått på den rätta inställningen och intresset.207 En bild av den ideale yrkeselevens personliga karaktär byggs upp i den
här typen av material som, i allt väsentlig en fråga om hög arbetsmoral och
stark ambition.
De många berättelserna om framgångsrika elever i TPU och minnesböckerna hjälper till att stärka bilden av vad som krävdes i termer av god karaktär
för att bli en lämplig yrkeselev. I dessa berättelser beskrevs hur stor ambition, uthållighet och målmedvetenhet ledde till goda karriärer. Man framhöll
gärna ”den långa vägen” samt i och med det, en berättelse om den fasta ka-
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TPU 1948/3 ”Små citat” s.93.
207
Formuleringarna i yrkesskolstadgorna från 1918, 1921 (se t.ex. SFS:1921:706 s. § 1-2, s.
1912) och 1941 ger stöd åt den här typen av kvalitetskrav på eleverna då de understryker
elevens skyldighet att vara punktlig, noggrann och ordningsam. Beskrivningarna dyker också
upp i skolornas reglementen och i flera artiklar i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor. Se
t.ex. TPU 1929/9 ”En ny industriskola. En ny länk i Bergslagets praktiska ungdomsskolor” s.
279; 1958/5 ”Finns det plats för personlighetsfostran i yrkesutbildningen?” s. 115.
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raktären som krävdes för att bli en god yrkesutövare.208 Kring karaktären kan
man säga att dessa föreställningar var övergripande för hela yrkesutbildningen och att de tog avstamp i yrkesarbetandets villkor. Men kring de yrkesspecifika kraven framtonar åter yrkesutbildningens stora differentiering, liksom
när det gällde den varierande inställningen till ålder och fysik. Mer än 150
yrken hade sina egna påfrestningar på kroppen och krav på olika förmågor.
Differentieringen i bedömningskriterier inom yrkesutbildningen var något
som skiljde yrkesutbildningen från folkskola och läroverk. I dessa skolformer var den fysiska kapaciteten, kreativitet, ordningssinne, förmåga att ta
ansvar eller att praktiskt kunna tillämpa teoretiska kunskaper, inte nödvändiga förutsättningar för antagning. Möjligen var det önskvärda egenskaper
men det gjordes inga särskilda ansträngningar för att pröva om eleven hade
de rätta förutsättningarna för detta. Diskussionen kring och användningen av
anlagstester inom yrkesutbildningen understryker hur viktigt det uppfattades
att man kunde synliggöra så mycket som möjligt av dessa urvalskriterier.
Anlagstesten konstruerades dels för att mäta yrkesspecifika krav och svarade
därmed på yrkesutbildningens behov av differentierade urvalskriterier, dels
för att mäta karaktärologiska förutsättningar att klara både yrket och yrkesarbetandet. På det hela taget visar information från både arkivmaterial och
organisationstidskriften att man inom yrkesutbildningen var positiv till anlagstester till skillnad från läroverken där man i två utredningar på 1920-talet
istället ställt sig negativ till användningen som komplement till inträdesproven.209 En möjlig tolkning till detta är att testerna framstod som ett möjligt
verktyg avpassat för både de generella och specifika krav som var unika för
yrkesutbildningen och formades av tankefiguren arbete.
Anlagstesterna byggde på psykotekniken som utvecklades ur experimentalpsykologin. Psykotekniken uppmärksammas i organisationstidskriften
redan i de tidigaste numren på 1920-talet och intresset höll i sig inom yrkesutbildningen genom hela undersökningsperioden. Psykoteknikens uppgift
var att: ”klargöra vilka krav olika yrken ställer och därefter urskiljas de individer vilka bäst svarar mot dessa krav [samt] bidra till att göra befintliga
arbetsmiljöer allt mer effektiva.210 Den psykotekniska verksamheten som fick
en ganska betydande omfattning i Sverige byggde på en grundläggande
misstro mot individens förmåga till självkritisk granskning och nödvändiga
insikter samt en uppfattning att yrkesutövaren inte (vetenskapligt) visste vad

208

Se t.ex. Lära för livet s. 46; TPU 1946/9 ”Minnen från gesäll- och vandringsår” s. 307;
1955/3 ”Över yrkesskola till ingenjörsbefattning” s. 83; 1959/9 ”Om buspojken som blev
yrkeslärare m.m.” s. 369. Det ligger nära tillhands att jämföra dessa idéer och ideal med den
typ av arbetsetik som utvecklades kring sekelskiftet 1800-1900 och som beskrivits av
idéhistorikern Ronny Ambjörnsson i Den skötsamme arbetaren (1998).
209
Lundahl (2006) s. 181.
210
Kerstin Mattsson, Yrkesvalsfrågan: idéer och idétraditioner inom den statliga yrkesvägledningen för ungdom, Malmö 1984 s. 132.
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den gjorde.211 I TPU var Frans von Scheele tidigt ute med att påpeka detta
och tala för de psykotekniska metoderna. Om individens oförmåga att inse
sina rätta förutsättningar skrev han till exempel på följande vis:
[Ä]n mindre veta de [de unga eller deras föräldrar] vilka anlag de
enskilda yrkena kräva för verklig framgångsrik utövning, och ej heller hava de i flertalet fall någon möjlighet att säkert uppskatta den
unges anlag. I sistnämnda hänseende låter man sig alltför ofta påverkas därav att den unge själv tror sig ha avgjord lust för det eller
det yrket; detta tolkar man såsom speciell yrkesfallenhet och tror, att
sådant tyder på begåvning i yrket i fråga. 212

Kring de bristande insikterna hos yrkesutövaren om sitt eget arbete uttryckte
sig von Scheele på detta sätt:
Därvid är det icke nog att rätt och slätt fråga de praktiska yrkesmännen. Ställes frågan till dessa rent allmänt, så får man vanligen endast
sådana intetsägande svar, som att i det yrket fordras särskild flit och
noggrannhet samt tålmodig övning – något som, naturligen fordras i
alla yrken.213

Psykotekniska tester utgick från arbetsanalysen som grundmetod, det noggranna ”sönderdelandet” och systematiska hopsättandet av ett moment eller
en process.214 I stort sett kan man säga att de i föregående avsnitt svårdefinierade kvaliteter som arbetet och det specifika yrket krävde ansågs inom denna
vetenskap kunna definieras och genom psykotekniska tester kartläggas hos
individen och därmed bli mätbara.
Förekomsten av psykotekniska tester i yrkesutbildningen är tydligast knuten till större bolags industriskolor och användes redan på 1920-talet. Så här
beskrevs i TPU hur Bergslagets praktiska ungdomsskolor hade för avsikt att
använda sig av tester för att komplettera folkskolans omdöme:
I skolans prospekt anges, att endast elever med god allmän förståndsmognad och gott tekniskt omdöme kunna vinna inträde och vi
hade för att kunna pröva förefintligheten av dessa egenskaper, börjat
se oss omkring efter lämpliga psykotekniska test, varmed vitsorden
211

Rikard Eriksson, Psykoteknik: kulturell fabricering av personlig identitet, Stockholm
1999; Hans De Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar
under mellankrigstiden, Stockholm 1978.
212
TPU 1920/3 ”Psykotekniken och yrkesvalet” s. 74, citatet finns på s. 80.
213
Ibid s. 81. Artikeln följdes upp under samma namn ”Psykotekniken och yrkesvalet” i nr.
1920/4 s. 106 och 1920/6 s. 177.
214
Begreppet ”söderdelandet” är hämtat från en tidig beskrivning i TPU av den här typen av
verksamhet. TPU 1930/2-3 ”Berättelsen om ett rationaliserat hem” s. 57, citatet finns på s. 58.
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från folkskolan skulle kunna kompletteras. [För utförandet anlitades] en professor vid Uppsala universitet, som i sig förenade läkaren, fysiologen och psykologen. 215

Exempel fortsätter att dyka upp i organisationstidskriften under hela undersökningsperioden. Från 1930-talet börjar testverksamheten institutionaliseras
i Sverige. Som exempel på detta kan framhållas Personaladministrativa rådet. Det var näringslivets egen organisation med syfte att bistå med tester
som kunde användas till urval för högre befattningar och antagning av lärlingar till industriskolor. Det finns också en skrift som visar att de även konstruerade test för urval till och bedömning inom verkstadsskolor.216
Utanför Sverige var anlagstester vanligare och en trolig förklaring kan
vara att yrkesskolorna där, i högre utsträckning var anknutna till företag som
hade bättre ekonomiska förutsättningar att använda de dyra testerna.217 Det
kommunala Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor samarbetade emellertid med Stockholms stads yrkesvägledningsbyrå där man utförde olika
typer av test och kartläggningar.218 Under slutet av 1950-talet förefaller användandet av tester öka men främst vid olika industriskolor.219 Även om det i
första hand var näringslivet som utarbetade och tillhandahöll olika testmaterial, så visar artiklar i TPU och arkivmaterialet att yrkeslärare från
kommunala och landstingskommunala praktiska ungdomsskolor, deltog i
olika slags kurser i psykologi och utvärdering.220 I det tidigare nämnda underlaget för bedömning av sökande till Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor från 1935 (se s. 76), skulle yrkeslärarna vid de olika utbildningarna
215

TPU 1929/9 ”En ny industriskola. En ny länk i Bergslagets praktiska ungdomsskolor” s.
279 f. Se även TPU 1929/1 där det i artikeln ”Lärlingsutbildning vid torpedverkstaden i
Karlskrona” s. 7, framgår att man tagit fram egna tester efter att ha deltagit i IVAs utbildningsverksamhet.
216
Ernest Hård, Lennart Lennerlöf, Sigvard Rubenowitz Urval av lärlingar Studie av lärlingsurval vid en verkstadsskola, PA-rådets meddelande nr 11 Rapportserien (Stockholm, 1957).
Denna rapport förekom som underlag för en diskussion om bedömning under en pedagogdag
som refererades i TPU 1958/9 ”Från masugn till limpanna och andra strövtåg under pedagogdagarna i Dömle” s. 331.
217
TPU 1947/1 ”Psykologisk urvalshjälp” s. 5. Tidigt påpekades att kostnaderna för anlagstest gjorde att bara de större skolorna hade möjlighet att utnyttja detta. Se t.ex. TPU 1926/6
”Angående yrkesvalsrådgivningen” s. 184.
218
LYS, Handlingar rörande undervisning, Prospekt gällande från vårterminen 1946 s. 3, F1:2
(SSA).
219
TPU 1959/1 ”Att välja yrke och bli utvald” s. 20. ASEA och Korsnäs var exempel på två
stora industrier med ”vetenskapligt skolade psykotekniker i sin tjänst”. TPU 1947/4 ”Vettigt
sagt” s. 119, citatet finns på s. 120.
220
TPU 1960/4 ”Synpunkter” s.184; 1944/7 ”Psykologikurs i Stockholm” s. 229; Centrala
verkstadsskolan i Häggvik (CVH) Styrelseprotokoll 3/12 1956 § 3 A1A:2 (LAS). Se även
Christian Lundahls tabell över lärargrupper som deltagit i kurser vid Statens psykologiskpedagogiska instituts kursverksamhet mellan 1946 och 1956 som visar att yrkeslärare deltog i
både pedagogiska kurser och kurser i testning och mätning. Lundahl (2006) s. 458 f.
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fylla i uppgifter om de ideala förutsättningarna för just det yrke som läraren
företrädde. I underlaget skulle läraren förutom att precisera vilka ämnesbetyg från folkskolan som skulle beaktas, också fylla i information som rörde
både de psykiska och fysiska förutsättningarna. I formuläret skulle yrkesläraren kommentera allt från den lämpligaste åldern till om defekt luktsinne hade
någon betydelse för elevens förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Den här informationen som styrelsen ville ha in från lärarna i yrkesavdelningar skulle sedan utgöra grund för bedömning vid intagning till skolan. Styrelsen menade att man vid bedömning av eleven vid antagning måste
utgå från ”yrkets berättigade krav” och för kartläggning av dessa krav vände
man sig till läraren i egenskap av yrkesman och litade till dennes ”egna åsikter och den vunna erfarenheten.”221 Men man måste uppmärksamma hur
lärarens ”vunna erfarenhet” av ”yrkets berättigade krav” tagit vägen över
den vetenskapliga definitionen av dessa. Psykoteknik och tester grundade sig
på yrkesutövarnas kännedom men de fick sin auktoritet från de vetenskapliga experterna, vilka omformulerade yrkets krav till testmetoder.222 Det formulär som yrkeslärarna vid Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor
skulle fylla i på 1930-talet hade stora likheter med en tysk lista som Frans
von Scheele presenterade i en artikelserie redan 1920, den så kallade Lippmanska listan. Några exempel ur den visar hur ansträngningarna att definiera
yrkets berättigade krav på ett vetenskapligt sätt kunde bli oerhört detaljerat:
Fordrar yrkesutövningen inom edert yrke:
1. iakttagandet, det hastiga igenkännandet och urskiljandet av obetydliga, svagt upplysta eller avlägsna föremål?
2. iakttagandet, det hastiga igenkännandet och urskiljandet av svaga
resp. olikartade ljud? […]
7. hastigt iakttagande av olika fuktighetsgrader?
8. märkande av olikheter medelst känseln? […]
97. förmågan att framställa en sak med många ord i olika sammanhang? […]
99. förmåga att motstå suggessioner? […]
104. framställningen av smakfulla eller uppmärksamheten sig ådragande anordningar i rummet (sinne för symmetri eller dyligt).223
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LYS, Handlingar rörande undervisning 1919-1950-tal, F1:3 (SSA).
Eriksson menar t.ex. att psykotekniken utmanade föreställningen om att det sunda förnuftet
var tillgängligt för alla. Han menar att psykotekniken ”utesluter majoriteten av svenskarna
från kunskapen om dem själva och andra människor och samtidigt hänvisas de till psykologiska experter för att erhålla den rätta kunskapen.” Eriksson (1999) s. 234.
223
TPU 1920/4 ”Psykotekniken och yrkesvalet” s. 106.
222
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Om underlaget för tester var detaljerat så kunde själva testen vara omfattande. Det gavs det ett exempel på i en artikel från 1955 i TPU där författaren rapporterade från ett studiebesök i Tyskland. Här började det med en
läkarundersökning följt av en pratstund med psykologen om intressen och
familjeförhållanden, allmänna åsikter med mera. Med olika övningar testades sedan till exempel noggrannhet och förmåga att läsa av ritningar. Ett
intelligenstest ingick också i det beskrivna förfarandet. Artikelförfattaren
kunde rapportera hem att det faktiskt gick att testa om det hos individen
fanns ett ”konstruktivt och mekaniskt sinne.”224 Beskrivningar av vad de
psykotekniska testerna i organisationstidskriften, och vad de syftade till att
kartlägga, visar hur man försöker fånga yrkesutbildningens speciella begåvningstyper. Man talar som i citatet ovan om ”sinnen” eller förutsättningar
som logiskt tänkande, ”rymdseende”, ”snygghet och handskicklighet”,
”sinne för linje-, yt-, volym- och färgbalans”, man sökte få reda på ”vad pojken gick för”.225 I det ovan nämnda Personaladministrativa rådets testunderlag försökte man kartlägga särskild ”teoretisk-teknisk begåvning”, ”praktisk-mekanisk begåvning”, ”matematisk begåvning” samt ”finmotorik” och
inställning till arbetet. Läraren skulle inte bara bedöma arbetets kvalitet utan
även om eleven var ”bra att ha att göra med [eller var] besvärliga att ha att
göra med”.226
Under hela undersökningsperioden förs anlagstester på tal i Tidskrift för
praktiska ungdomsskolor som ett sätt att göra urval bland dem som samlades
vid yrkesutbildningens port. 1965 tillsatte länsskolnämnden i Gävle en
kommitté som konstaterade att trots överflödet av sökande till yrkesutbildningarna uppstod många vakanser varje år på grund av de många avhoppen
till följd av ”bristande möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.” 227 Förslaget gjorde gällande att anlagstester både skulle löna sig ekonomiskt och
samtidigt förhindra onödiga personliga förluster för eleverna i form av förlorad tid och självförtroende. Man anar också att kommittén såg en chans att
höja kvaliteten och därmed statusen på utbildningen om man med hjälp av
psykologiska tester kunde åstadkomma ”en standardhöjning av elevmaterialet genom att överlag lämpligare elever vinner inträde än eljest.”228 1971
224

TPU 1955/3 ”De psykotekniska inträdesproven till tyska industriskolor” s. 72
TPU 1947/4 ”Små citat” s. 118; 1955/3 ”De psykotekniska inträdesproven till tyska industriskolor” s. 72. Se även TPU 1924/1 ”Har det modärna yrkeslivet behov av fortsättningsskolan?” s. 5 och 1940/3 ”Skolbetyg och yrkeslämplighet” s. 61. Man kan lägga till fler svårdefinierade förutsättningar som nämns särskilt eller i förbigående. T.ex. talar man om ”kärleken
till materialet” som en förutsättning att bli en god hantverkare i TPU 1946/4 ”Vettigt sagt” s.
123. Eller om urval av elever som visat sig ”hava särskilt sinne för form och färg, äga fantasi
och för övrigt ett gott omdöme.” LYS, Nämndprotokoll 8/5 1931 § 1, A2A:52 (SSA).
226
Hård m.fl. (1957) s. 8 och 15.
227
TPU 1965/9 ”Gemensamma meritvärderingsnormer” s. 735, citatet finns på s. 740.
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Ibid. Att analgstester kunde vara utslagsgivande vid antagning till yrkesutbildning visar en
uppgift i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolors styrelseprotokoll från 1947. I det fallet
gällde det en sökande som hänvisats till yrkesutbildningen av Arbetsberedningskontoret men
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var det en studierektor för en bilmekanikerutbildning som på liknande grunder förordade anlagstester. Här underströks prövningen särskilt för att minimera avhopp från yrket efter utbildningen. Avhoppen från utbildningen var
inte särskilt stor medan det efter utbildningen inte var många mekaniker som
kom bilverkstäderna tillgodo.229
De många och olika teknikerna och utgångspunkterna för urval av elever
till de praktiska ungdomsskolorna innebär i sig en intressant balansgång
mellan skolans och arbetets logiker. Psykotekniken som metod vann insteg
på flera samhällsområden. Innehållet anpassades till föremålet för varje
prövning och därför kunde den knytas an till både till arbete och till skola.
Intelligenstester och tester som liknade dessa anknöt till skolans arbete med
att definiera (special-/normal-) klasser, åldersgrupper och nivåer för lärande.
I första hand alltså en kognitiv mognad, skolans specifika krav för lärande.230
För yrkesutbildningen hade dessa tester uppgiften att fokusera på arbetets
eller yrkets specifika krav. Både yrkesspecifika förutsättningar, fysik och
moral blev föremål för utredning i läkarundersökningar och personliga intervjuer. Anlagstesterna där de användes kan ses som en förundersökning till
prövotiden. Vi kan mot bakgrunden av undersökningens resultat hittills, se
att behovet av prövotiden byggdes upp av föreställningar som gjorde yrkesutbildningen unik i förhållande till andra skolformer. Yrkesutbildningen var
på samma gång vägen till arbetslivet med dess (jämfört med skolans) särskilda krav och till yrket med dess unika krav.

5.2 Prövotiden – elevprövning på yrkets villkor
Om betyg, referenser och tester (alla eller delar) lade grunden för styrelsens
beslut om antagning så var det yrkesläraren som hade sista ordet. Det slutgiltiga beslutet om antagning togs först efter efter prövotiden, alltså den tid på
några veckor i början av utbildningen då eleven bedömdes i praktiken. Prövotiden var som jag tidigare påpekat, inte reglerad i yrkesskolstadgorna. Den
måste därför ha uppstått ur de praktiska ungdomsskolornas egna miljöer,
överförd från arbetet. I den allmänna skolan har prövotiden inte förekommit
men i arbetet lever den än idag kvar i form av provanställningar. Bara detta
förhållande belyser hur de praktiska ungdomsskolorna jämfört med yrkesutavvisades av styrelsen som anförde resultaten från ett anlagstest som grund, samt sökandes
”stela höft” vilken gjorde sökande olämplig för körsnärutbildningen. LYS, Styrelsens protokoll 31/3 1947 § 10, A1A:155 (SSA).
229
TPU 1971/5 ”Vart tar alla utbildade bilmekaniker vägen?” s. 38.
230
Se t.ex. bilaga 4-6 i 1940 års skolutredning av där landets ledande psykologer sammanställde den aktuella vetenskapen på området för att bidra till utformningen av den nya enhetsskolan. SOU 1943:19, Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i fråga om den
psykiska utvecklingen hos barn och ungdom m.m. Utlåtanden angivna till 1940 års skolutredning.
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bildningen inom gymnasiet hade en annan karaktär, mer formad av tankefiguren arbete än tankefiguren skola. Prövotiden är också intressant på det
sättet att den inte riktigt var första bedömningen, inte sista och inte heller
riktigt jämförbar med prov, utan i ordets verkliga betydelse en prövning. En
parallell till läroverken kan dock dras. Även om folkskolans innehåll skulle
förbereda för inträde i läroverken redan 1894 så var det läroverkens egen
prövning genom intagningsprov som släppte in eller stängde ute en elev. Väl
inne fick man stanna kvar även om man inte lyckades möta kunskapskraven.231 Läroverkens lösning var den så kallade ”kvarsittningen”, det vill säga
man fick gå kvar i samma årskurs tills man uppnått målen eller slutat självmant. Till verkstadsskolan eller lärlingsutbildningen släpptes man in eller
stängdes ute efter det praktiska intagningsprovet som prövotiden kan sägas
ha varit och som underströk yrkesutbildningens särart som skolform. Kanske
inte bara för att det var praktiskt utan också för att prövningen syftade till att
gallra ut, omplacera eller avvisa de som inte ansågs skulle komma att lyckas.

5.2.1 Den praktiska meritvärderingen
Den bild som empirin ger genom berättelser i minnesböcker, utredningar och
arkivmaterial är att prövotiden utgjordes av de en till tre första månaderna i
en utbildning, men också att variationer förekom. Det var i alla fall en tidsperiod då en elev hade att visa vad den gick för i utbildningen och det var
lärarens omdöme i egenskap av yrkesman, som låg till grund för bedömningen. Bedömde läraren att det saknades förutsättningar rekommenderades
eleven i första hand ett annat yrke och om eleven samtyckte inleddes en ny
prövotid vid den nya avdelningen. Men det hände också att elever råddes att
söka sig till andra skolformer eller bara avvisades om de ansågs sakna anlag.232 I ett styrelseprotokoll från Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor
1934 drogs stipendierna in för några flickor i handelsutbildningen just för att
de saknade anlag.233
Även om behovet av prövotid inte sanktionerades uttryckligen i de statliga stadgorna så uppmärksammades behovet och förekomsten i statliga utredningar. Verkstadskolutredningen från 1938 konstaterade att ”prövotiden
231

Relegering var ett sätt att utesluta elever från skolan men grunderna för detta var inte i
första hand dåliga betyg utan om man begått olika förseelser.
232
Larsson (red.) (Stockholm 1991) s.16, se även arkivmaterial som: LYS A4:1 Lärarkollegiets protokoll 12/12 1925 § 5; TPU 1942/8 ”En yrkesskola ur minnet” s. 177; 1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen. Några kritiska reflexioner” s. 59.
233
LYS, Styrelseprotokoll 13/3 1934 § 25, A1A:44 (SSA) Det framgår visserligen inte om
skolan tvingade dem att sluta men troligen blev de tvungna till det på grund av den ekonomiska förlusten. Se även FSU, Styrelseprotokoll 3/12 1954 § 97, A4A:1 (HKA) där rektor
rapporterade om två elever i verkstadsskolan för elektriker som saknade förutsättningar för
yrket och råddes att söka en annan utbildning, vilket de enligt protokollet också förefaller ha
gjort.
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är av betydelse för uppnående av ett gott yrkesval” och att skolledningen av
den anledningen borde ”fästa stort avseende vid densamma”.234 Man konstaterade också att det i undervisningsplanerna vid verkstadsskolorna ”vanligtvis” fanns föreskrifter om prövotid.235 Prövotiden var den praktiska utvärderingen av de meriter eleven gjort anspråk på att ha vid inträdet, eller som
anlagstesten föreslagit. Det var en bedömning av förutsättningar i första hand
och inte förkunskaper, den var ett sätt att visualisera en möjlig prognos för
elevens resultat och det var yrkesläraren som var expert och yrkets och arbetets krav som angav kriterierna. Det var också en anhalt och en reservutgång
som tillsammans med det blandade (eller sviktande) förtroendet för folkskolans meritering som beskrivits ovan visar att yrkesutbildningen hade egenartade och från skolan särskiljande anspråk på sina elever. Prövotiden som
kompletterande bedömning underströk att arbetets krav var normerande för
verksamheten. Ett exempel från lärarkollegiet i Stockholms stads lärlingsoch yrkesskolor 1925 är särskilt intressant i det här sammanhanget. I protokollet framgår att man beslutade ingå till styrelsen med en förfrågan om möjligheten till förlängd prövotid. I motiveringen framgår flera aspekter på prövotidens pedagogiska innehåll. En längre prövotid ansågs ge en kvalitativt
bättre bedömning och på så vis kunde man uppnå två saker. För det första
skulle man kunna göra säkrare bedömningar. Det var nödvändigt för att
kunna göra bra rekommendationer till andra utbildningar då eleven inte ansågs passa för den utbildning han eller hon blivit antagen till. För det andra
skulle det underlätta beslut i ”gränsfallen” och man underströk dessutom
”önskvärdheten av en ökning i elevantalet så att utgallring i större mån
skulle kunna göras”. Med ordet ”utgallring” tydliggörs prövotidens i det
närmaste elitistiska drag. Här gällde det att värna en kvalitet inom yrket genom att satsa på dem som bedömdes kunna upprätthålla den och rensa ut de
som skulle kunna skada den. Det talades också om att de ”obildbara” skulle
komma att dra ner kvaliteten på undervisningen till skada för dem som hade
förutsättningar. Vidare i protokollet framkastas också idén med återkommande prövotid för att ”vidmakthålla elevens intresse.”236 Här anas en pedagogisk föreställning om att denna återkommande utmaning skulle locka fram
det bästa hos eleven, återkommande prövotider hjälpte till att höja ribban
eftersom det implicit även innebar en möjlighet att elever skulle komma att
234
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falla ifrån även om de gjort tillräckligt bra ifrån sig tidigare. I det här fallet
kan man tolka yrkeslärarnas förslag som ett agerande i rollen som yrkesrepresentant och kanske till och med arbetsgivare, när man slår vakt om hög
kvalitet på detta sätt. Styrelsen kom inte att bifalla förslaget om återkommande prövotid men däremot tillämpade Stockholms stads lärlings- och
yrkesskolor överintag, så vitt jag kan se ända till integreringen med gymnasiet. Detta för att man räknade med att några inte skulle hålla måttet. Oron
för att behöva sänka ribban för duktiga elever levde kvar även i den senare
delen av undersökningsperioden. Den dyker till exempel upp i en artikel som
visserligen inte behandlar prövotid men däremot lämpligheten av att låta alla
gå i samma klass utan differentiering. Även här kom man fram till att om
utbildningen skulle kunna garantera hög kvalitet behövdes differentiering,
det vill säga inte blanda begåvade och mindre begåvade i samma klass.237
Enligt flera artiklar i organisationstidskriften kvarstod behovet av lämplighetsprövning mot yrkets krav även på 1950- och 1960-talet. Det kunde ta
sig uttryck i resonemang som inte direkt berörde prövotiden som praktik,
men som för tankarna till att det bör finnas ett tidsutrymme för att pröva
eleven. Under försöksverksamheten på 1950-talet fanns det de som betraktade 9y som ett år då man ägnade sig åt att bedöma elevers lämplighet för ett
speciellt yrke. Det sista året i grundskolan kunde med rätt organisation och
förutsättningar (lärarkompetens t.ex.) fungera som ett preparandår för ”den
egentliga yrkesutbildningen”.238
Ett urval endast baserat på goda betyg och rekommendationer och
en eventuell testning av pojkarna är idag inte tillfyllest för att avgöra
om vederbörande har goda förutsättningar att bli en kvalificerad arbetare […]. Har en yrkeslärare däremot haft tillfälle att under en
längre tid få iaktta eleven […] bör detta givetvis underlätta en bättre
bedömning av pojkens kapacitet och förutsättningar. 239

Man kan säga att 9y i detta citat framstår som en förlängd prövotid. Det
finns fler exempel på detta och liknande sätt att senare resonera kring be-
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greppet grundutbildning eller förberedande utbildning.240 Ett exempel på att
man ”gjorde om” 9y till en slags prövotid finns i artikeln ”Skall vi omorganisera vår skolmässiga yrkesutbildning?” från 1959.241 Här beskrivs hur den
kommunala yrkesutbildningen i Umeå omorganiserade målarutbildningen i
anslutning till försöksverksamheten med 9y. Det försök man gjorde resulterade i att man i praktiken använde 9y för att gallra ut eller i alla fall sortera
elever, som skulle tänkte sig en fortsatt yrkesutbildning i verkstadsskolan. I
projektet gjordes målarutbildningens första år om till en grundutbildning
som skulle kunna motsvara 9y med inriktning mot målaryrket. Gränsen mellan grundutbildning och sekundärutbildning flöt här ihop och eleverna började på så vis sin yrkesutbildning i nian. Det sista grundskoleåret kunde bli
det första sekundärutbildningsåret för dem som skulle befinnas lämpliga för
fortsatt yrkesutbildning. På försök för att utvärdera hur urval för antagning
till verkstadsskolan efter 9y skulle gå till tog man in tio elever som fick genomgå denna nyskapade grundutbildning (som alltså skulle motsvara 9y).
Efter detta första år sållades de bästa eleverna ut för fortsatt full yrkesutbildning med sikte på gesällbrev. Den utvärdering av meriter för urval som gjordes efter försöksårets slut är intressant inte bara för synen på prövotiden,
utan även för synen på enhetsskolbetygens värde. Man kategoriserade eleverna efter de betyg de fått i grundskolan och jämförde sedan grupperna med
de betyg eller resultat som uppnåtts under grundutbildningen och man konstaterade, inte utan en viss förvåning att:
[…] av de fem elever som uppnådde det bästa resultatet under
grundutbildningsåret var det endast två som skulle ha intagits till
skolan om man hade bedömt deras förutsättningar för målaryrket efter insända merithandlingar. De tre övriga skulle således ej antagits
till skolan. De skulle ej ens ha fått tillfälle att visa sina anlag. Däremot skulle man intagit, den som under grundutbildningsåret visade
sämst förutsättningar.242

Det visade sig alltså att förutsättningarna för målaryrket inte stod helt i överensstämmelse med förutsättningarna att få goda betyg i grundskolan (årskurs
åtta). Diskrepansen gav anledning att se positivt på ett första grundutbildningsår som i praktiken blev ett prövoår där yrkets krav satte upp kriterierna
för vem som skulle få gå vidare till den egentliga yrkesutbildningen. I TPU
finns flera exempel på hur man resonerade i liknande banor om 9y:s funktion
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och koppling till yrkesutbildningen.243 I Umeåförsöket med målarutbildningen framstår också prövotiden som ett nödvändigt komplement när folkskolebetygen kom till korta. I en replik till den citerade artikeln anknyter man till
grundutbildningen som en prövotid. Man påpekade också att yrkesläraren på
detta sätt skulle få en bättre grund för sin bedömning. Tanken på förlängd
prövotid som ett sätt att göra bra bedömningar känner vi igen från 1920-talet.
I det här exemplet från 1950-talet blir det extra tydligt att det är vad yrkesläraren ser i praktiken, som tillmäts störst betydelse och detta utifrån en föreställning om kvalitativ rättvisa, det vill säga, den som passar för yrket är den
som ska få chansen.
Den praktiska grundutbildningen 9y (i enhetsskolans eller i den praktiska
ungdomsskolans regi) hade en ganska kort levnadsperiod från slutet av
1950-talet till 1969. Under utsikten att 9y eventuellt skulle komma att försvinna till förmån för en allmänbildande nioårig grundskola fördes tanken på
grundutbildning som en slags prövotid över till första året i gymnasiet. Till
och med de som inte var odelat positiva till prövotiden tänkte att den hade en
viktig funktion även om utformningen kunde diskuteras. Funktionen – en tid
för bedömning – kunde vävas in i konceptet grundutbildning som i det här
exemplet från 1964:
Om man har ettåriga grundkurser som en första etapp, kommer man
ifrån olägenheterna med prövotid. Man får längre bedömningstid,
man får en mer allsidig bedömningsgrund […].244

Den allsidiga bedömningsgrunden bör i sammanhanget förstås som den
praktiska utvärderingen som komplement till betyg. Det gav även i denna
artikel yrkesläraren möjlighet att se eleven i arbete och därpå göra en bedömning. Prövotiden gav tillfälle att bedöma förutsättningar som var kopplade till en viss yrkesutövning. Både den etablerade institutionen prövotid
och ”bedömningstid”, som man talar om i citatet blev i praktiken en tid då
man prövade andra typer av förutsättningar och kunskaper än de som bedömdes eller prövades i folkskola och grundskola. Framförallt innebar prövotiden ett – inom utbildningssystemet – unikt sätt att pröva förkunskaper
och förutsättningar. Det var i hög grad praktiskt och visuellt på ett sätt som
anknyter till traditioner inom arbetet. En anekdot ur Tidskrift för praktiska
ungdomsskolor ska få illustera detta. Här berättade författaren om hur han
fick anställning vid en verkstad när han i sin ungdom reste runt utomlands. I
New York sökte han arbete som sågfilare och så här granskades hans meriter:
243
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– Kan du fila sågar?
– Ja, det kan jag.
– Häng av dig rocken! Där är filbänken och här är en cirkelsåg!
Jag satte in sågen och spände till lagom för att kunna vrida allt eftersom jag filade några tänder.
– Ja, det kan du, men kan du fila bandsågar på maskin?
Ja, det gick bra det också.
– Kan du löda?
– Ja, men inte mer än ett blad i sänder.
– Här har du ett blad.
Det utföll till belåtenhet det med.
– Tja det ser ut som om du kunde det här!245

Man kan säga att författaren visade sina kunskaper direkt. Det var inte fråga
om att visa betyg som representerade kunskaperna eller redogöra för hur han
lärt sig sina färdigheter med såg och fräs. Arbetet krävde hans kunskaper och
dem kunde han visa upp. På samma grund vilade prövotiden som en period
där eleven hade att bevisa sitt berättigande, sina förutsättningar att klara arbete och yrket.

5.2.2 Systemet prövotid avvecklas
När Yrkesutbildningsberedningen kom med sitt betänkande 1967 ansåg den
att prövotiden borde tas bort i det nya utbildningssystemet. Argumenten var i
huvudsak två: för det första gjorde man tolkningen att den i stort sett inte
användes längre och för det andra att den motverkade syftet att ha samma
rutiner och principer för antagning som övriga utbildningar i den nya gymnasieorganisationen. 246 Det pedagogiska innehållet tonades alltså ner till
förmån för det administrativa och arbetets krav underordnades skolans sorteringsinstrument.
I organisationstidskriften var det dock det pedagogiska innehållet som
underströks. I en kommentar till gymnasieutredningens resultat 1968, framhölls till exempel att ”prövotiden är en gammal institution i yrkesskolan och
har varit till mycken välsignelse.”247 Författaren ansåg det olyckligt att prövotiden i samband med integrationen av yrkesutbildningen i gymnasiet
skulle tas bort. In i det sista levde alltså en föreställning om yrkesutbildningens särskilda behov av prövning, i alla fall inom den yrkespedagogiska diskursen.
Uppgifter som det tidigare anförda exemplet från Huddinge där man omplacerade elever som inte passade till elektriker och liknande exempel, visar
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dessutom att prövotiden användes fortfarande på 1950- och 1960-talet även
om man inte kan uttala sig om i vilken utsträckning den användes. Enligt en
TPU-artikel 1965 användes prövotiden i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor regelmässigt på det sätt som lärarkollegiet föreslagit redan 1920,
det vill säga, man gjorde ett överintag eftersom man visste att en andel elever inte skulle klara prövotiden.248 Vid centrala verkstadsskolan i Häggvik
diskuterades en förlängning av prövotiden så sent som 1966.249 Arkivmaterial
och artiklar i TPU förmedlar en, från verksamhetsnivån, positiv syn på prövotiden som instrument för bedömning. Möjligheten att ta bort prövotiden
med hjälp av andra argument än att man inom utbildningssystemet måste ha
samma rutiner hänger emellertid ihop med att det pedagogiska innehållet
omdefinierades. I den transformationen förflyttades grunden för yrkeslärarens auktoritet från tankefiguren arbete till tankefiguren skola. I den tankefiguren finns inte mandat för prövotidens utgallrande funktion, en utgallring
från systemet, men väl en föreställning om sortering inom systemet. I stället
för prövotid i utbildningen blev utbildningen en tid av prövande. Prövotiden
som från början var ett instrument som användes av yrkesläraren för att
pröva eleven blev mot slutet av undersökningsperioden uppfattad som en
period då eleven prövade utbildningen.
Uttalat negativa röster om prövotiden har jag haft svårt att hitta i mitt
material. Man kan därför tycka det är desto märkligare att den kom att tas
bort. Förutom uttrycket ”olägenhet” i ett tidigare citat ovan (där grundutbildning ändå framställdes som en tid för prövning) har jag bara funnit ett enda
exempel på att denna pedagogiska praktik uppfattades som ett problem.
Exemplet har jag funnit i minnesboksmaterialet och det kan diskuteras utifrån motsättningar som de olika tankefigurerna skulle kunna ge upphov till i
talet om samma pedagogiska praktik. Det är en av Stockholms stads lärlingsoch yrkesskolors första kuratorer som minns prövotiden som problematisk:
Det första problem jag kom i kontakt med var att en del elever inte
klarade utbildningen. Det var många elever som av olika skäl, också
sociala och ekonomiska, försvann ur skolan. Det fanns prövotid på
en till tre månader […] innan en elev blev definitivt antagen. Jag
upplevde denna prövotid som svår. Eleven var ju alltid i underläge.
Läraren kunde – med rätt eller orätt – hävda att en elev inte passade
för ett yrke.250

Prövotiden som pedagogisk praktik syftade till att hålla hög kvalitet på yrkesarbetet och yrkesarbetarna både i skolan som arbetsplats och för över248
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lämning till en yrkesgemenskap där kvalifikationerna skulle erkännas. Man
kan säga att i prövotiden var blicken riktad mot yrket och det var yrkesutövarens blick. Från skolkuratorns perspektiv blev prövotiden i stället ett hinder
för skolan att fostra individen ur ett annat perspektiv än yrkesgemenskapens.
Eleven skulle istället få hjälp att klara skolan snarare än att klara yrket. Resonemanget om skolkuratorns uttalande kan ses mot bakgrund av hur man i
de allmänna läroplanerna från 1960-talet underströk att yrkesvalet var en
process, snarare än en situation, och att denna process styrdes av utbildning
och de erfarenheter och insikter eleven utvecklade där.251 Skolans uppgift i
det sammanhanget blev att hålla eleven kvar i utbildningen. Utvecklingen
mot längre obligatorisk skolgång förlängde ungdomars tillväxtperiod och
drog ut på vuxenblivandet och inträdet i arbetslivet.252 Här riktades blicken
mot samhället och det var lärarens blick. I kontakten med 9y fick de praktiska ungdomsskolorna ett utökat ansvar för en mer allmän medborgerlig
fostran. Samtidigt kvarstod uppgiften att förse arbetslivet och företagen med
arbetare. Från det sistnämnda perspektivet var det yrkets krav som styrde
och yrkeslärarens uppgift att sålla bort de som inte ansågs lämpliga för det
specifika yrket. Yrkeslärarna fungerade med hjälp av prövotiden som en
portvakt vid ingången till yrket. Yrkeslärarens uppgift var att stänga dörren
in till yrket för de mindre lämpade. Med prövotiden sållades agnarna från
vetet för att hålla uppe kvaliteten i olika yrken (jmf de elitistiska undertonerna i det tidigare citerade lärarprotokollet från 1927). Kuratorerna var, kan
man då omvänt säga, dörrvakter vid skolorna med uppgift att hålla alla elever kvar på utbildningens väg. Yrkesläraren slog vakt om yrket och verkstadskolan som arbetsplats, medan kuratorn slog vakt om utbildning och
skolan som ungdomsplats. ”Med rätt eller orätt” skrev kuratorn om vissa
yrkeslärares beslut och man kan naturligtvis inte utesluta att det funnits lärare som använt sig maktställning på ett personligt vis. Men den frågan kan
också få olika svar beroende på var kriterierna kommer ifrån och vem som
har behörighet att tolka dem. Yrkeslärarens behörighet låg i det yrke han
eller hon representerade och idealt sett var det dessa som gav rätten att avvisa en elev. Kriterierna varierade från yrke till yrke medan skolans utgångspunkt i att alla elever hade rätt till den utbildning de valt var generella. Kuratorns uttalande är emellertid ett tydligt undantag i materialet vilket leder till
uppfattningen att prövotiden inom yrkesskolvärlden generellt var ganska
oproblematisk och ansågs praktisk för urval och bedömning.
En förklaring till att prövotiden trots det togs bort kan paradoxalt nog vara
att man ansåg den vara kvar i en annan form och under ett annat namn. Praktiken blev kvar men inte institutionen. Man kan se detta i en del artiklar där
man så att säga ”prövade” 9y eller grundutbildningskonceptet. Medan det
fortfarande rådde osäkerhet kring vad 9y eller grundutbildning i någon form
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skulle kunna innebära för yrkesutbildningen såg man positivt på ett förberedande år för elever, där de kunde stå på tillväxt för yrkesutbildning och nya
möjligheter för den egentliga yrkesutbildningen att gallra ut eliten för de
kvalificerade yrkesarbetena.253 Man kan också diskutera hur anlagstester i
kombination med en utveckling av yrkesvägledningen mot det så kallade fria
valet gav stöd för omdefinitionen av prövotiden. Användningen och utvecklingen av psykotekniska analyser och tester som verktyg för sållning och
utsortering av sökande till yrkesutbildningen, ger stöd för de principer som
prövotiden vilade på. Samtidigt gör de anspråk på att kunna ersätta yrkeslärarens professionella praktiska bedömning med vetenskapliga metoder. I
TPU är intresset som störst för dessa metoder under perioden från 1920-talet
fram till och med 1950-talet. Men som urvalsinstrument för verkstadsskolor
hade de fortfarande sina förespråkare på 1960-talet. Rent generellt har det
emellertid påpekats att det var under 1960-talet som användningen av tester
för olika verksamheter i samhället ökade markant.254 I så fall skulle den relativa tystnaden i organisationstidskriften och arkivmaterialet kunna tolkas
som att testerna kommit att bli normaliserade. Detta kan relateras till hur det
”fria valet” inom grundskolans studie- och yrkesvägledning framhölls som
en viktig princip vid samma period.255 Väger man samman uppgifterna som
talar om en ambition att öka individens frihet vid val av yrkes- eller studiebana och den samtidigt ökande tillgången till experthjälp, kan man ana att
det handlar om ett sätt att behålla styrningen i ett utbildningssystem på väg
mot en generellt ökande demokratisering av tillgången till högre utbildning.256 Det finns i så fall två processer (normalisering av tester och det fria
valet) som genom sin dynamik hjälpte till att underminera stödet för prövotiden.
Den övergång från yrkesspecifik till branschövergripande utbildning som
diskuterades i utredningarna på 1960-talet, skulle komma att få betydelse för
vilken kompetens som skulle erkännas och hur den skulle auktoriseras. En
branschöverskridande utbildning skulle som grundutbildning förbereda eleven för en senare specialisering mot ett specifikt yrke. Grundutbildning i
denna bemärkelse var ett begrepp som dök upp i TPU på 1950-talet, det beskrevs som nytt och ganska okänt av författaren till artikeln ”Yrkesskolningens grundutbildning”, 1956.257 Utvecklingen av detta koncept för utbildning
kom att få konsekvenser för yrkeslärarna och hur man såg på deras kompetens. Utifrån erfarenheter av 9y som praktisk grundutbildning pekade man, i
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TPU 1959/3 ”Synpunkter på samordningen mellan 9y-utbildningen och den egentliga
yrkesutbildningen”; 1964/4 ”Ettåriga grundkurser i yrkesskolan” s. 244; 1959/1 ”Skall vi
omorganisera vår skolmässiga yrkesutbildning?” s.11; 1964/9 ”Grundutbildning stationsutbildning yrkesvägledning” s. 761.
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Eriksson (1999) s. 77 ff.
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Mattson (1984) s. 38 ff.
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TPU 1956/6 ”Yrkesskolningens grundutbildning” s. 161.
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några artiklar i TPU 1963, särskilt på att alla yrkesspecifika kunskaper inte
skulle bli lika relevanta. Vidare menade man också att i vissa fall skulle det
istället saknas kompetens hos en lärare när grundutbildningen omfattade
moment från ett annat men liknande yrkesområde än det som läraren kom
ifrån.258 I en annan TPU-artikel från 1964 menade man att lärarrollen skulle
komma att formas kring en mycket snävare del av den ursprungliga yrkeskunskapen.259 I den beskrivningen skulle läraren komma att arbeta som specialist på ett delområde (bli ämneslärare) istället för att ansvara för en hel
produktionsprocess. Yrkesläraren skulle då ingå i ett lärarlag som mellan sig
delade utbildningen och de olika momenten som ingick i en produktionsprocess. Detta skiljer sig från den traditionella yrkeslärarrollen där läraren som
verkmästare till större del ingick i den arbetande gemenskapen med eleverna.
Som sådan hade yrkesläraren också ett helhetsansvar för elevens utveckling
till yrkesutövare och inte som ämnesläraren, ansvar för en specifik del. Sannolikt innebar detta en förändring där betygen mer kom till sin rätt och bidrog samtidigt till att prövotiden mer blev en fråga om hur elever uppfattades klara utbildningen, än en period då läraren bedömde ”yrkesutövaren” i
eleven. I den senare bedömningen kunde och skulle yrkesläraren utgå från
sina erfarenheter inom det specifika yrket. Yrkesläraren som yrkesrepresentant kände till kunskapskrav, kvalitativ standard och normsystem. Med en
grundutbildning som byggde på skolans isärhållande logiker föll varje lärares bedömning på mindre enheter och utifrån dessa skulle inte läraren kunna
bedöma elevens förutsättningar för yrket. En möjlig tolkning är att de förändrade kraven på yrkeslärarens kompetens som grundutbildningen bidrog
till, också förde med sig en förändrad roll i den arbetande gemenskapen som
till en viss del begränsades yrkeslärarens synfält. Med det menar jag i vilken
utsträckning yrkesläraren hade möjlighet att skapa sig en uppfattning om
elevens lämplighet som yrkesutövare och yrkesarbetare. Om den möjligheten
begränsades blev även en viktig del av prövotiden svår att infria, det vill
säga bedömningen av yrkesutövaren i eleven.

5.3 Porten ut mot yrket
Så här långt har undersökningen i huvudsak koncentrerats till önskvärda
förutsättningar och förkunskaper vid inträde i yrkesutbildningen. Dessa var
som vi kunde se, nära knutna till tankefiguren arbete. Under utbildningstidens gång skulle de befintliga egenskaperna förädlas och yrkeskunskaper
utvecklas. Hur den här förändringen från elev till yrkesutövare värderades,
dokumenterades och presenterades när det var dags att öppna porten ut mot
258

TPU 1963/1 ”Bör vi övergå till stationsutbildning?” s. 40; se även repliken i 1963/5 ”Bör
vi övergå till stationsutbildning” s. 325.
259
TPU 1964/4 ”Ettåriga grundkurser i yrkesskolan” s. 247.
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arbetslivet belyser också yrkesutbildningens särskilda villkor för bedömning.
Genom att studera de symboler som eleverna fick med sig genom porten kan
man se om de på samma sätt som antagningskriterierna knöt an till tankefiguren arbete och därmed bidrog till att legitimera prövotiden. Särskilt intressant blir det eftersom vi sett att folkskolebetyg inte alltid ansågs kunna
återge eller mäta det yrkesspecifikt viktiga. Problemen med folkskolebetygens symboler var att de mot bakgrund av arbetets krav var svårtolkade eftersom de uppstått ur skolans praktiker. Frågan är hur yrkesutbildningen
omsatte sina kriterier i symboler? Vilka format fick beskrivningen av den
gode arbetaren och den skicklige yrkesutövaren? Folkskolans och läroverkets betyg var väletablerade symboler för skolkunskaper och därför jämförbara valutor, den ena högre värderad än den andra. Yrkesutbildningen behövde symboler för yrkeskunskap vilket gör betyg mindre självklara, särskilt
i en ny skolform som verkstadskolorna.

5.3.1 Gesällbrev, diplom och avgångsbetyg
Även om det i de statliga yrkesskolstadgorna fanns anvisningar om elevens
rätt till omdöme och hur detta skulle utformas efter avslutad utbildning så
ger Tidskrift för praktiska ungdomsskolor emellertid en mer differentierad
bild av bedömningens symboler. Om man bara utgår från stadgorna skulle
man kunna tro att de praktiska yrkesskolorna satte betyg precis som folkskola och läroverk utifrån standardiserade formulär och igenkännbara fraser
som ”med beröm godkänd”.260 Som forum för yrkesutbildningens särskilda
spörsmål användes organisationstidskriften även för att ventilera bedömning
och det är här det visar sig att en del skolor eller en del utbildningar utformade egna former och symboler för yrkeselevernas kunskaper. Från 1950talet blir det till exempel vanligare med artiklar som beskriver hur man i
vissa utbildningar har infört eller vill införa praktiska slutprov. Framförallt
gällde detta verkstadskolor. Slutprov betraktades i den här typen av artiklar
som ett sätt att göra yrkesutbildningar nationellt jämförbara och som ett medel att höja yrkesutbildningens status, vilket kan jämföras med studentexamen. Ett annat exempel på samma tendens var att man i organisationstidskriften började tala om standardiserade prov och nationella betygsnivåer. I
en ledare från 1951 kritiserades yrkesskolstadgorna för att, när det gällde
betygen, lämna stort tolkningsutrymme. Man krävde att KÖY borde agera
för en förbättring. Från myndigheten fick man dock inte något stöd den
gången.261 Praktiken visar intressant nog att man vid de praktiska ungdomsskolorna i flera fall försökte lösa problemet med en enhetlig standard genom
traditionen med gesällbrev även för yrken som inte hade långa hantverks-

260
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SFS 1921:706 § 75; SFS 1941:835 § 20; 1955:503 § 23.
TPU 1951/8 ”KÖY och betygen” s. 189.
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traditioner bakom sig.262 I kortare utbildningar där gesällprov inte var aktuellt
finns ändå exempel på att betyg om inte ersattes, så i alla fall kompletterades
med diplom.263 Diplom var också en typ av dokument som kunde förknippas
med gesällernas gesällbrev.
Gesällbrev var annars vanligt inom olika traditionella hantverksyrken som
till exempel möbelsnickeri och kunde fås efter de fyraåriga utbildningarna.
Det var också vanligast inom de traditionellt manliga yrkesgrenarna men
med tiden började man också utfärda gesällbrev till kvinnliga yrkeselever
inom till exempel damfrisöryrket eller inom klädsömnad.264 Även om artiklar
som tar upp gesällbrev blir vanligare framme vid 1950-talet så ger arkivmaterialet bilden av att åtminstone själva prövningen funnits länge även
inom de kvinnliga utbildningarna. Exemplet nedan är från nämnden för
Stockholms stads verkstads-, lärlings- och yrkesskolor för ateljé- och
hemsömmerskor, så tidigt som 1922 och man talar om lärlingsprövning.
Nämnden beslöt på framställning av gruppföreståndarinnan fru
Sigrid Qvarnström att för bedömande av de avgående elevernas
kunskaper i verkstads- och lärlingsskolorna för hemsömmerskor att
lärlingsprovet i form av klädning skulle anordnas så, att 2 à 3 av
våra förnämsta syateljéer bestämma klädningens modell och tyg,
eleverna sy den, syateljéerna bedöma därpå först det utförda arbetet,
och sedan sätter skolan det slutliga betyget.265

Strukturerna för denna lärlingsprövning visar stora likheter med gesällprövning. Gesällprövningen innebar att man skapade något. Gesällstycket var
utformat av experter inom branschen och bedömdes också av både yrkeslärare och branschfolk. Tittar man på de vackra snickerierna, kläderna eller
varför inte, de dukade borden (i kapitel 7, bilderna 8, 9 och 10 finns några
262

TPU 1945/1 ”Gesällprovet i verkstadsskolan” s. 23; 1949/5 ”Vettigt sagt” s. 147; 1962/3
”Yrkesskolan - det praktiska livets realskola” s. 149; 1962/4 ”Vi önskar likformig utbildning,
prov etappvis, bättre elevurval s. 215; 1962/7 ”Hel avslutningsklass klarade gesällprov” s.
461.
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Diplom delades t.ex. ut i utbildning för tvätteri. Se t.ex. TPU 1944/5 ”Tvättkurser räddar
miljoner” s. 188. I ett program för Stockholms stads lärlings- och yrkesskolors avslutningsceremoni i Blå hallen 1925 var en av programpunkterna utdelning av diplom. LYS, Styrelsens
protokoll 26/5 1925§ 18 bilaga D A1A:13 (SSA).
264
TPU 1959/9 ”Gesällbrev till yrkesskolflicka” s. 365; 1964/1 ”Kvalitet eller kvantitet i den
skolmässiga yrkesutbildningen?” s. 15. En uppgift i LYS, Styrelseprotokoll från 21/11 1944 §
50, A1A:124 (SSA), visar att även damskräddare hade gesällprövningar samt en uppgift i
TPU 1948/3 ”Små citat” s. 92. I artikeln från 1964 framgår också att det var en ganska stor
andel av det totala antalet gesällutnämningar under ett år i Stockholm som utgjordes elever
från yrkesskolor och inte genom hantverkarnas egna utbildningar.
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exempel på elevarbeten) som finns bevarade i form av fotografier, så kan
man inte låta bli att också föreställa sig den skicklige skaparen av dessa ting.
Man lockas att fundera över vad som krävts, inte bara av kunskaper och talang, utan även arbetsinsats och ambition. Tingen vittnade om detta och
tingens kvalitet symboliserades sedan i dokument. Att man gick tillbaka på
gesälltraditionen bör ha haft att göra med att det inom den fanns kriterier inte
bara för arbetsstycket utan även för arbetaren. För bedömningen av en gesäll
togs också hänsyn till hur denne arbetat som elev, vilket intresse och ambition som uppvisats.266 För mästarbrev gällde till exempel att sökande hade
”god vandel”, lång erfarenhet av yrket och förvärvat ”för en självständig
utövare av yrket erforderlig skicklighet och erfarenhet”.267 Man skulle också
ha minst vitsordet godkänd i ämnes- eller yrkeskurs inom kalkylation och
bokföring från statsunderstödd yrkesskola.268 Den här typen av kompetensbevis bestod alltså av en sammanfattande bedömning av arbetets och arbetarens kvalitet. Kanske var det också därför som det praktiska slutprovet krävde flera olika auktoriteter och bedömare.269 Att sy en klänning, att snickra ett
bord, att mura en spis eller laga en måltid var att visa experterna vad man
kunde.
Gesällprövningen var alltså aktuell även i 1950-talets yrkesutbildning och
som praktik hade den levt vidare både med och utan det symboliska dokumentet. När det i organisationstidskriften från 1950-talet aktualiseras som
symbol, beskrevs gesällbrevet som jämförbart med realskolans betyg på
arbetsmarknaden, eller symboliskt som studenternas vita mössa.270 Det blir
en rimlig uppfattning om man med status syftar på symboliskt kapital – ett
kapital starkt knutet till en specifik social struktur och tradition.271 Medan
realskolbetygen knöt an till akademins värdeskalor, knöt gesällbrevet an till
yrkestraditionens värdeskalor. Båda var kvalitetsstämplar men de skiljde sig
helt i vad som definierades som kvalitet. De skulle inte vara möjliga att
växla in de olika symboliska kapitalen som dessa står för på varandras
266

TPU 1945/1 ”Gesällprovet i verkstadsskolan” s. 23. Se även artikeln ”Betyg och prov” i
TPU 1957/5 där yrkesutbildningens särskilda kriterier, behovet att kunna läsa av ett betyg
även för en ”icke skolfackman” (framförallt arbetsgivare) m.m. problematiseras i en diskussion om olika typer av bedömningspraktiker.
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examensvittnen från branschen. LYS, Nämndprotokoll 16/5 1922 § 6 A2A:50 (SSA) se även
senare LYS, Nämndprotokoll 28/3 1941 § 9 bilaga 6 och 7 samt 9/5 1947 § 5, A2A:54 (SSA).
För andra utbildningar se t.ex. LYS, 29/8 1939 § 28 A1A:79 (SSA).
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TPU 1962/2 ”Gesälldebut i Halmstad” s. 70; 1945/1 ”Gesällprovet i verkstadsskolan” s.
23; 1962/6 ”Bättre urvalsmetoder, undervisningsplaner och undervisningsmateriel” s. 369.
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marknader. Det intressanta är att de ”nya” gesällbreven presenterades i TPU
under 1950-talet i ett läge där yrkesutbildningen var på väg in i ett sammanhållet utbildningssystem.
Förslag om slutprov och utvecklingen av gesällprövningar var en utveckling som skiljde sig från en annars uttalad uppfattning om att de praktiska
ungdomsskolornas examensfrihet var deras styrka i jämförelse med läroverkens stränga prövningar.272 Som kvalitetssäkrare för yrket kunde de nya slutproven och gesällprövningarna fungera som komplement till prövotiden.
Dessutom skulle den här typen av symboler bidra till en yrkesutbildningens
egen utbildningshierarki. Möjligheten att ta en högre yrkesexamen skulle
skilja högre yrkesutbildning från lägre yrkesutbildning precis som olika akademiska titlar inom utbildningssystemet. Det fanns redan sedan skråtiden en
hierarkisk ordning mellan olika hantverk men också inom hantverken med
hjälp av olika symboler för kvalitet.273 Även om de hade samma funktion
som akademiska titlar så hade de helt andra läsare, eller uttolkare.
Ett diplom, intyg, gesällbrev, mästarbrev eller en mästarring var symboler
som inte bara skulle kunna tolkas av en arbetsgivare eller en annan yrkesutövare. Det var också ett budskap till allmänheten om kvalitet i produktionen
och i karaktären hos yrkesmannen. De gav viktiga signaler om förtroende för
både varan och tillverkaren. Om mästarbrev kunde man läsa i en TPU-notis
att det var ”avsett som en vägledning för allmänheten. Mästarbrevet bör finnas uppsatt å för allmänheten väl synlig plats”.274 I artikeln ”Minnen från
gesäll- och vandringsår” berättar en äldre yrkeslärare om sina erfarenheter
som skomakargesäll, bland annat nämner han vid två tillfällen hur diplomen
hos mästare ”prytt väggarna” och ”vittnade om hans yrkesskicklighet”.275 Det
finns i detta sammanhang en intressant notering i styrelseprotokollet för
Huddinge skolor för yrkesutbildning där det inkommit en förfrågan från
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Se t.ex. TPU 1959/3 ”Pedagogik, teknik, studievägar och personlighetsdaning” s. 84 och
1960/8 ”Den tredje vägen” s. 427.
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tidigare måttstock för titelns värde och ställning” som det finns en kontinuitet. Annika Ullman
Rektorn: En titel och dess bärare (Stockholm, 1997) s. 22 ff. I kontinuiteten ligger ett igenkännande och erkännande från de grupper man vill nå. Detta i sin tur visar vilken grupp i
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eleverna i verkstadsskolorna om att få tillverka en avgångsring. 1952 kan
man läsa följande:
Från eleverna i heltidsskolorna hade framställts önskemål om att yrkesskolan måtte låta prägla en ring, som eleverna vid avgången från
skolan finge beställa. Yrkesskolstyrelsen beslöt utreda frågan och i
samband därmed även ingå till kommunalnämnden med förfrågan,
huruvida Huddingevapnet finge ingå i motivet till ringens dekor.276

Beslut om ringen med Huddinge vapen togs redan en månad efter denna
förfrågan och i protokoll längre fram finns uppgifter om beställningar från
avgångsklasser. Ringen bör kunna sättas i samband med hur man i modernare yrkesgrenar ville kunna förmedla en kvalitetsstämpel både på arbetaren
och på det arbete som skulle bli utfört. Man kan tolka elevernas förfrågan
om ringen som ett sätt att knyta an både till en hantverkstradition med mästarringar och till en mer modern företeelse som ingenjörsutbildning och ingenjörsringar, båda närliggande för verkstadskolelever. I en av minnesböckerna finns en bild på en ring som beskrivs som en ”kamratring” (bild 1).
Ringen tillkom även här på initiativ från en av eleverna under mitten av
1950-talet och symbolerna på ringen – en skiftnyckel och en skruvmejsel –
talar tydligt om vilken gemenskap det handlar om.277 Att bära den var ett
tecken på värdighet som utbildning vid verkstadsskolan förlänade bäraren.
Den här uppgiften gör också att man kan anta att Huddinges initiativ inte
utgjorde ett unikt fall. Också i TPU uppmärksammades yrkesutbildningens
behov av symboler. I en artikel talar författaren om att ”förkroppa skolan”278
i olika symboliska ting och under ”Vettigt sagt” 1949, slår man ett slag för
att göra yrkesutbildningens avslutningar mer högtidliga, liknande examensfirandet på läroverken.279 För Stockholms stads avgående yrkeselever förefaller den tanken ha omsatts i praktiken. Ett vackert foto från arkivet visar en
högtidlig avslutningsceremoni i stadshusets Blå hallen (bild 2).280 De olika
uppgifterna talar för att det fanns ett behov av och att ansträngningar gjordes
för att bygga ut en egen produktion av symboliskt kapital för yrkesutbild276

FSU, Styrelseprotokoll 20/5 1952 § 68, A4A:1 (HKA).
Henriksén (2008) s. 177. Bilden finns även i boken men uppgifterna är muntlig information från Rolf Johanzon vars initiativ det var att ha en kamratring för skolans elever och som
också designade ringen. Rolf bekräftar också att anledningen till att han fick idén var att ”det
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styrelseprotokoll från den 26/5 1925. Kostandsförslaget var 400 kr vilket i dagens penningvärde skulle motsvara omkring 10 600 kronor. Portalen för historisk statistik,
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ningen. I sin särskilda position mellan arbete och skola kunde man hämta
förebilder ur både skråtradition och akademi.
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Bild 1.”Kamratringen” för eleverna i ESABs verkstadsskola i Laxå.
Källa: Privat ägo Rolf Johanzon i Laxå.

Bild 2. Stockholms stads yrkesskolors pampiga avslutning i Blå hallen (troligen
1920-tal) som kan föra tankarna till en promovering, men det var också här man
utnämnde gesäller (och fortfarande gör).
Källa: Stockholms stadsarkiv.

Genom gesällbrev ansåg man också kunna lösa problemet med ojämn utbildningskvalitet i landets olika skolor för bilmekaniker. Eftersom ett gesällbrev skulle garantera en viss kvalitet följde också krav på själva utbildningen. Kraven för gesällvärdighet fastställdes i första hand av branschen. Med
generella, branschbestämda krav skulle utbildningen få en viss nationell
standard vilket saknades främst inom modernare yrken som inte hade sina
rötter i skråtraditionen. Det var ändå till den traditionen man vände sig för att
sätt att värdera och kvalitetsstämpla ett arbete.281
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TPU 1962/7 ”Hel avslutningsklass klarade gesällprov” s. 461. Se även försök med lärlingsprov inom metallyrken som enligt en artikel i TPU 1960 prövats efter holländsk modell.
TPU 1960/7 ”Synpunkter. Lärlingsprov” s. 395.
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5.3.2 Kundernas förtroende – ett kvitto på karaktär och
kunskaper
Gesällbreven, diplomen och yrkesringen hade en funktion som kvitton på
godkänd kvalitet, något som kunde växlas in mot kundernas förtroende och
status inom yrket. Betraktat på det viset kan man också tala om en för de
praktiska ungdomsskolorna unik och mer implicit bedömning av kunskaper
och egenskaper hos yrkeseleven. Den bedömningen möjliggjordes genom
den produktion som verkstadsskolorna bedrev (och som undersöks i nästa
kapitel). Denna, för en utbildning, unika aspekt av bedömning skapades av
det lokala samhällets insyn i den enskilda skolans verksamhet genom att
undervisningen i stor utsträckning baserades på saluvärdig produktion. Arbete som utfördes i privata hem eller för en lokal företagare synliggjorde inte
bara elevernas kunskaper utan även deras karaktär. Som kriterierna för mästarbrev visade (se s. 109) krävdes sådant som tog tid att bygga upp, som förtroende (”god vandel”) och erfarenhet. Även om eleverna inte aspirerade på
mästarvärdighet eller på att bli egna företagare i början av utbildningen så
hade de ändå möjlighet att, inom denna för allmänheten bekanta tradition,
skaffa erfarenhet och bygga ett förtroende för sin person som yrkesutövare
genom sina arbeten och sina arbetsinsatser. Kundernas förmåga att ”läsa”
eller tolka ett gesällbrev och ställa förväntningar på arbetet gjorde dem också
delaktiga i bedömningen. I en notis om yrkesskicklighet och personlighet
noterade skribenten att ”tillverkaren engagerar sin personlighet för att tillfredsställa den enskilde köparens behov” och att det sker ett ”fruktbärande
samarbete mellan tillverkare och köpare” när ett föremål blir till.282 Detta
förmedlades med hjälp av symboler för kvalitet som hade betydligt längre
tradition i det allmänna medvetandet än betyg. Flera av de författare som
fördjupat sig i hantverkskunnande menar att begreppet kvalitet har en etisk
aspekt.283 Utifrån en sådan beskrivning blir det lättare att förstå vad som menas med att engagera sin personlighet. Det blir en insats i relationen mellan
kunden, den professionella gemenskapen och den enskilde yrkesutövaren
som ska skapa förtroende för kompetensen. Att erbjuda god kvalitet blir en
moralisk handling utifrån specifikt yrkesetiska aspekter. Det är möjligt att
tolka återskapandet av gesällprövning och gesällvärdighet som en återspegling av bedömningskriterier med ett mer komplicerat innehåll, något som
gick utöver kunskapsbedömning, något där yrkesetiken låg inkapslad i kunnandet.

282
283

TPU 1952/2 ”Vettigt sagt” s. 40, citatet finns på s. 41.
Se t.ex. Sennett (2008) och Crawford (2009).
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5.4 Sammanfattande analys: prövotiden som försvann
Prövotiden var en elevprövning på yrkets villkor inbäddad och stöttad av en
bedömningsdiskurs som hade rötterna i tankefiguren arbete. Här ingick
också talet om och bruket av gesällprövning, symboliska ringar, personliga
referenser och till viss del kritiken av skolbetyg. Både sett till den som prövade och den som prövades, på väg in eller på väg ut ur en yrkesutbildning
befann sig tankefigurerna skola och arbetet i rörelse genom olika uttryck. Å
ena sidan i den intellektuella prövningen genom betyg och intelligenstest
med experter i form av lärare och psykologer. Å andra sidan i fysiologiska
och praktiska tester, moraliska prövningar, visuella ”besiktningar” och sociala funktioner som prövades av yrkesrepresentanter i skolstyrelsen och yrkesläraren i sin roll av yrkesföreträdare. Experter på arbete och arbetets krav
respektive experter på skolan och skolans krav utformade kriterier och mätningar på olika sätt.
Yrkesutbildningen var ett nytt fenomen i samhället och dess profil och
status skulle byggas upp från början och mot två håll. Dels mot arbetet (kunder, arbetsgivare och förtroende från yrkeskårer) och dels mot utbildningssystemet i jämförelse med realskola, fackskola och senare gymnasium. De
bestämmelser om bedömning som fanns i yrkeskolstadgorna angav betyg
både som grund för antagning och som symbol för yrkeselevens tillägnade
kunskap. Det som undersökningen framförallt visat var dock att de verksamma inom yrkesutbildningen var upptagna med att finna former som tydligare än betyg som svarade mot vad olika yrken ställde för specifika krav.
Sökandet efter rätt sorts elev kunde vara mycket omsorgsfull och individualiserad i de praktiska ungdomsskolorna. Psykotekniken är ett exempel, men
jag menar särskilt att kombinationen av vetenskapliga metoder, praktiska
erfarenheter och personliga referenser, som på olika vis tillämpades i styrelsens urvalsarbete pekar på ett för de praktiska ungdomsskolorna, unikt engagemang för – och i jämförelse med skolan annorlunda behov, av att finna rätt
elev. Yrkesskolstadgorna gav generösa ramar för yrkesskolstyrelserna att
utveckla sina egna verktyg för bedömning. Det övriga materialet också visar
att man utnyttjade utrymmet. Det tyder på att det fanns ett behov att göra
synligt vad betyg i vanlig bemärkelse utelämnade, gav missvisande information om eller inte kunde tolkas av särskilda målgrupper. Prövotidens legitimitet och användning vilade alltså på ett behov av unik information vilket
dessa olika och på många sätt kompletterande bedömningspraktiker talar för.
Kriterierna utformades kring syftet att klara yrket, att bli en kompetent och
framgångsrik yrkesutövare.
Detta var helt andra utgångspunkter än för den yrkesutbildning som tog
form i utvecklingen av enhetsskolan/grundskolan. Den allmänna skolans
uppdrag utformades snarare för att passa en specifik arbetsmarknad, i en
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specifik samhällsform och inte för ett yrke.284 När kriterierna inom grundskolan utformas för detta mer övergripande syfte fungerar betyg som mätinstrument. Överfört på yrkesutbildningens differentiering och specialiserade
inriktning framstår luckor och inkonsekvenser som tydliga svårigheter för
bedömning. Den lokala förankringen var en viktig förutsättning för möjligheterna att överbrygga de luckor och inkonsekvenser som uppstod genom att
utnyttja personliga kontakter och referenser som också kunde användas i
urvalsprocessen. Centraliseringen av yrkesutbildningens styrning kom att
öka avståndet mellan elever som sökte till en utbildning och de som skulle
avgöra om eleven var lämplig. Det bör ha bidragit till att grundskolebetygen
bereddes plats att ta över där de individuella prövningarna blev allt svårare
att genomföra. Centraliseringen av styrningen bekämpades av yrkesskolvärlden på grund av att man värdesatte de personliga kontakterna och relationerna till det lokala samhället och näringslivet. När det slaget förlorades tappade tankefiguren arbete en viktig position som fick konsekvenser för bedömningspraktikerna i yrkesutbildningen.
En process som inte lika entydigt skapade utrymme för tankefiguren skola
var kravet på enhetliga prov och nationell standard inom yrkesutbildningen.
Kravet kan å ena sidan tolkas som ett avsteg från acceptansen av total differentiering inom systemet med praktiska ungdomsskolor. Det kan ses som ett
närmande till övriga skolformers systemkrav. Å andra sidan var symbolerna
för nationell standard hämtad ur en yrkenas tradition som därmed understryker behovet av en viss differentiering mellan olika yrken.
Skolobligatoriet och anknytningen mot grundskola och gymnasium ställde visserligen krav på anpassning till andra skolformer med andra typer av
bedömnings och urvalsinstrument. Meriterna i ett sammanhållet skolsystem
måste likna varandra för att man ska kunna gå från ett stadie i systemet till
ett annat och inte som i den tidigare praktiska ungdomskolmodellen från en
skolform till en annan. Men mot bakgrund av verkstadsskolan som produktionsenhet finns det också anledning att tro att prövningarna i yrkesutbildningen, särskilt prövotiden, testade och bedömde ett annat lärande och andra
kunskaper än skolan. Det förefaller därför inte som det bara skulle handla
om en administrativ bakgrund till att prövotiden försvann utan även om en
pedagogisk omvandling av verksamheten (från arbete till skolarbete) och
lärandemiljön (från arbetsplats till skola). Man kan till exempel peka på att
det krävs andra förutsättningar för att arbeta i (åldersblandade) lag med olika
uppgifter som ska fogas samman till en produktion, än att i (åldersheterogen)
klassundervisning bli klar med enskilda uppgifter individuellt för det egna
lärandets skull.
En till tankefiguren arbete starkt knuten aspekt var strävan att väva in arbetskapacitet i vid mening i betygs- och urvalskriterier. Efterfrågan på mätningar av kvalitativa egenskaper som punktlighet, noggrannhet, förmåga att
284

Broady (1981) s. 154.
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arbeta i lag och liknande resonerades det om på olika sätt. Prövotid och psykotekniska tester vittnar om denna efterfrågan, liksom den information som
riktades till presumtiva elever i olika informationsblad och prospekt. Den
som passerade in genom porten måste så att säga vara av rätta virket, av det
rätta ”elevmaterialet” för att använda ett tidstypiskt begrepp. På detta hängde
inte bara yrkesutbildningens status utan även skolans möjligheter som produktionsenhet. Det är rimligt att fästa prövotiden särskilt till produktionsverksamheten. Här var yrkesläraren arbetsgivare och traditionsbärare, den
som hade ansvar för både skolans och yrkeskårens anseende. Gesällprövningarnas renässans i både kvinnliga och modernare manliga yrken pekar
mot behovet att visa ett för arbetsgivare (även i bemärkelsen kunder) tolkningsbart dokument som förmedlade förtroende inte bara för produkten utan
även för arbetaren.
Prövotiden var till för att bedöma de så kallade ”utomtekniska” 285 egenskaperna och de yrkesspecifika kunskaperna. Precis som gesällprövningar
och gesällbrev var prövotiden som institution förankrad i arbetet genom
skråtraditionen. Med lite variation utgjorde prövotiden de två första månaderna i en utbildning och detta var samma tid som tidigare var fastställd i
skråstadgan. 286 För de praktiska ungdomsskolorna fanns den inte reglerad i
yrkesskolstadgan men traditionen togs ändå upp av de praktiska ungdomsskolornas styrelser som utgjordes av representanter för arbetet. Det kan innebära att den nya skolformens representanter från arbetet (näringslivet) tog
med sig ett bekant verktyg för att säkra kvalitet både på den utbildning de
representerade och de yrkeskunskaper de skulle tillhandahålla. Verktygets
viktigaste funktion var utgallring.
Prövotiden och de praktiska proven hade en visuell och sammanhållen
grund för bedömning. Både eleven och elevens arbete sågs och prövades
praktiskt genom de ting eleven tillverkade och de handlingar eleven utförde i
produktionen. Det skiljer sig från skolans granskning av elevers kunskaper
som i hög grad sker genom bedömning av skriftliga redovisningar. I skolan
prövas olika kunskaper i regel på samma sätt fast vid åtskilda tillfällen och
platser. Den sammanhållna och visuella bedömningen byggde på ett nära
förhållande mellan å ena sidan yrkesläraren och yrket, å andra sidan yrkesläraren och elevens hela arbetsinsats. När dessa grunder succesivt försvann
genom anpassning mot det utbyggda nationella utbildningssystemet, utvecklingen av grundutbildningsformen, centraliseringen av skolstyrelser och principen om elevens fria val, förlorade prövotiden sin funktion för utgallring
och blev elevens tid för självvärdering. På så sätt inordnad under skolans
logiker blev den istället ett sorteringsverktyg. Elevens möjligheter att välja
om ersatte yrkesutbildningens möjlighet att välja ut.
285

TPU 1945/6 ”Den praktiska skolan inför samhällets kvalitetskrav” s. 201, citatet finns på s.
202.
286
Edgren (1987) s.144.
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Prövotidens förankring i arbetet får också en viss belysning i produktionens ställning som pedagogisk praktik och de nya metodernas intåg. Därför
hänger också prövotidens avveckling eller omförhandlade innehåll samman
med en liknande process för produktionen och för utvecklingen av pedagogiska metoder för lärande i yrkesutbildning. Dessa ska jag närmare studera i
de två följande kapitlen.
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Kapitel 6 Produktionen – från pedagogisk
kärna till pedagogiskt problem

I skolan producerar man text för att lära sig olika saker, i de praktiska ungdomsskolorna producerades ibland hela hus i samma syfte. En uppsats i
historia om Gustav den III och ett hus – till exempel en skolbyggnad – har
viktiga likheter och skillnader relaterade till utbildning. Det handlar om
produktion av ting i båda fallen men tankefigurerna skola och arbete gör att
vi inte betraktar uppsatsskrivande som arbete och inte husbyggande som
skolarbete. I de praktiska ungdomsskolorna och i den tidiga yrkespedagogiska diskursen var avståndet mellan tankefigurerna inte lika långt och man
producerade både uppsatser och hus som del av utbildningen.
Den saluvärdiga produktionen i de praktiska ungdomsskolorna hade en
ekonomisk betydelse för möjligheten att bedriva yrkesutbildning, särskilt i
den dyrare formen verkstadsskolor. För hela systemet var det till en början
av ekonomisk betydelse att en så stor del som möjligt av yrkesutbildningen
bestod av lärlings- och yrkesskolor eftersom hela den praktiska utbildningen
finansierades av arbetsgivare. Men det var inte den enda anledningen till att
man hade produktion i yrkesutbildningen. I det här kapitlet ska jag fördjupa
mig i produktionens pedagogiska innehåll, det vill säga vilka kunskaper,
vilken typ av lärande och vilken utbildningsmiljö som förknippades med
produktion. Omförhandlingen av produktionens pedagogiska innehåll är en
nyckel till hur den succesivt kom att få allt mindre utrymme i den svenska
yrkesutbildningen. För att få en bättre bild av denna omförhandling blir det
nödvändigt att också titta närmare på de nya pedagogiska metoder som succesivt kom att ta över. Det pedagogiska innehållet i dessa var på flera sätt
annorlunda än produktionens och de undersöks vidare i det anslutande kapitlet ”Att lägga lärandet tillrätta”.
Detta kapitel inleds med en övergripande bild av hur produktionsarbete i
utbildningssyfte kunde vara organiserat på olika sätt i olika skolor. Här har
arkivmaterialet varit särskilt rikt på information. Efter detta fördjupar jag
mig kring hur man i organisationstidskriften och utredningarna på olika sätt
ifrågasatte eller gav stöd åt produktionen som pedagogisk praktik. Fyra områden har urskiljts som särskilt viktiga för omförhandlingen av produktionen:
1) dess förhållande till läroplansstyrd utbildning, 2) föreställningar om vilka
kunskaper och vilket lärande som var önskvärt i yrkesutbildningen, 3) föreställningar om arbetsplatsen som utbildningsmiljö, 4) det pedagogiska värdet
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av att göra saker på riktigt. Inom dessa fyra områden fördes argument för
och mot produktion som hämtade legitimitet från tankefigurerna skola respektive arbete.

6.1 Produktionsarbete i utbildningssyfte
I de praktiska ungdomsskolorna utgjorde den praktiska yrkesutbildningen
den största delen av lärotiden.287 I lärlings- och yrkesskolor var det arbetsgivaren som ansvarade för denna del och lärlingen deltog i företagets produktion. Industriskolorna hade för sin undervisning tillgång till företagets produktion.288 De kommunala verkstadsskolorna kunde till exempel fungera som
underleverantör åt större firmor eller ta emot beställningar från privatpersoner. Särskilt tydligt framgår det av arkivmaterialet hur avtal och samarbete
mellan skola och näringsliv upprättades. I ett protokoll från Stockholms
stads lärlings- och yrkesskolor kan man läsa hur skräddarutbildningen fick
stöd av skrädderiidkareföreningen. Till protokollet anmäldes att föreningen
ämnade ”garantera, att skolans produktionsverksamhet bleve tillräckligt
stor.”289 Detta innebar sannolikt att företagen anslutna till föreningen uppmanades att lägga ut arbeten på skolan. I utbildningen för konfektionssömmerskor innebar det till exempel att fabrikanterna skickade tillskurna bitar som
sedan syddes upp av eleverna. Viljan att bidra till utbildningen genom att
garantera tillgång till produktionsarbete och ibland även andra finansiella
stöd pekar på ett stort intresse från näringslivet och ett nära samarbete mellan skola och arbete. Till och med i ett fall där yrkesföreningen var missnöjd
med att skolan tog egna privatkunder avvärjdes konkurrenshotet med att
yrkesföreningen föreslog att skolan i stället skulle få sin produktion från
fabrikanterna.290
287

För de centrala verkstadsskolorna innebar det t.ex. att man av 48 undervisningstimmar
ägnades i snitt 45 åt det praktiska yrkesarbetet. SFS:835 § 6 s. 1690. För lärlingsskolans
elever gällde först ordinarie arbetstid (om inte särskilda avtal hos arbetsgivaren medgav minskad arbetstid för studier) och därefter teoretiska studier om ca 12 timmar/veckan utlagt på
kvällar och helger. SFS:706 § 12 s. 1009.
288
Se t.ex. TPU 1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen. Några kritiska reflexioner”
s. 59; YRBI 1970/8 ”Synpunkter på yrkesstudier i näringslivet och i samband därmed synpunkter på vår nuvarande inskolningsverksamhet i synnerhet” s. 6. Det påpekas också som en
betydande skillnad mellan inbyggda eller decentraliserade verkstadsskolor och verkstadsskolor med egen produktion i TPU 1966/6 ”Produktivt arbetet i yrkesutbildningen och elevernas
ekonomiska förhållanden” s. 447. Se även TPU 1963/1 ”Bör vi övergå till stationsutbildning?” s. 40.
289
LYS, Styrelsens protokoll 11/11 1924 § 22, A1A:6 (SSA), ang. konfektionssömmerskorna
se TPU 1944/3 ”Idel lovord om skolan för konfektionssömmerskor” s. 69.
290
LYS Styrelsens protokoll 11/5 1954 § 39 A1A:223 (SSA). Självklart förekom även problem och missnöje med de kommunala skolornas produktion. Men bilden som undersökningens källmaterial ger är ändå övervägande positiv. I alla fall tyder det mesta på att det fanns en
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6.1.1 Produktion för externt och internt bruk
De praktiska ungdomsskolornas produktion kan beskrivas som extern respektive intern. Som extern produktion kan man räkna all den produktion
som ägde rum med syfte att saluföras. I Stockholm hade den kommunala
yrkesutbildningen till exempel en charkuteributik där eleverna sålde det som
de styckat och tillagat. Restaurangskolorna drev ibland egna restauranger,
eller så kunde det vara fråga om decentraliserad verksamhet och då bedrevs
undervisningen på en privat restaurang i samarbete med kommunens praktiska ungdomsskola som i exemplet med Stockholms stads lärlings- och
yrkesskolors samarbete med restaurang Hasselbacken på Djurgården.291
Intern produktion är en beskrivning av arbete som gjorde praktiska ungdomsskolor i det närmaste självförsörjande vad gäller byggnationer, underhåll och service. Både i TPU och i minnesböckerna finns berättelser om hur
skolor startats genom att eleverna själva fått bygga sina skolor eller elevhem.292 Eleverna utförde underhållsarbete av och materialtillverkning för
skolorna enligt flera exempel i arkiven. El- och VVS-arbeten och inredningar på skolorna blev en del av undervisningen. Det kunde röra sig om ett bord
till lärarrummet eller takarbete på en annan avdelning inom den egna skolorganisationen.293 På Centrala verkstadsskolan i Häggvik tillverkade man till
och med administrativa hjälpmedel. 1962 ”beslöt styrelsen […] att en
ljuskopieringsapparat skulle tillverkas vid skolan för dess egna behov.”294
Arkivmaterialet visar att man i de skolor som valts ut för studien använde sig
av kombinationer av extern och intern produktion. En av anledningarna till
att man kombinerade olika typer av produktion inom samma skolorganisation var att samma skola kunde samla många yrken med olika förutsättningar
för egen produktion.
ganska omfattande acceptans för detta sätt att bedriva utbildning och att förekommande konflikter löstes lokalt, utan att påverka grundsynen att skolorna kunde och även skulle ha produktion. För exempel på bra och mindre bra samarbeten se t.ex. Larsson (red) (1991) s. 34;
FSU, Styrelseprotokoll 3/11 1955 A4A:1 (HKA); TPU 1944/9 Lärlingsutbildningens främjande s. 315;1952/ 8 ”Två diskussionsinlägg” s. 180; 1967/6 ”Synpunkter” s. 433, LYS
Nämndprotokoll 31/1 1944 § 8 A2A:54 (SSA); FS, Styrelseprotokoll 22/1 1957 § 73 A1A:4
(HKA).
291
TPU 1955/8 ”Växelutbildning vid Stockholms stads yrkesskolor” s. 221; Larsson (red)
(1991) s. 35 ff.
292
TPU 1945/4 ”Östanåpojkarna byggde själva sitt elevhem” s. 113; TPU 1952/9 ”Centrala
verkstadsskolan i Karlskrona invigd” s. 215; se även minnesboken över Centrala verkstadsskolan i Karlskrona, Hansson m.fl. (red) (1996) s. 11 f.
293
TPU 1945/4 ”Östanåpojkarna byggde själva sitt elevhem” s. 113, TPU 1952/9 ”Centrala
verkstadsskolan i Karlskrona invigd” Exempel på interna beställningar i arkivmaterialet t.ex.
LYS, Styrelseprotokoll 13/4 1926 § 30 A1A:31; LYS, Styrelseprotokoll 21/9 § 27 A1A:20
(SSA); FS, styrelseprotokoll 27/8 1957 § 96; 8/5 1958 § 143 A1A:4 (HKA), se även CVH,
G6:1-5 Saluprodukter 1956-57 (LAS). I denna bokföring finns många exempel på interna
arbeten.
294
CVH, Styrelseprotokoll 12/11 1962 § 20, A1:3 (LAS).
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För hushållsskolorna kunde tillgången till externa kunder variera och det
kunde då bli fråga om att komplettera eller kombinera extern och intern produktion. I vissa utbildningar kunde det handla om intern produktion i form
av ansvar och drift för skolans matbespisning.295 Restaurangskolor och hushållsskolor hade olika målgrupper. I hushållsskolan fick deltagarna en allsidig och tidsenlig utbildning i hemmets skötsel och man vände sig till både
hemmafruar och kvinnor som tänkt sig en anställning som hembiträde. Matlagning förekom alltså även i hushållskolorna till stor del och dessa kunde ha
så kallade beställningskök vilket möjliggjorde en viss extern produktion. Där
kunde privatpersoner och sällskap göra beställningar av både bröd, bakverk
och mat.296 Inom den husliga utbildningen bedrevs undervisning i barnavård.
Även dessa hade ibland sin egen produktion av tjänster som i Kiruna där
föräldrar kunde ”lämna in sina barn på ett dagis där personalen […] bestod
av flickor under utbildning.”297

6.1.2 Växelklasser – en sluss mellan produktion och skola
Som exempel på en särskild typ av extern produktion ska nämnas växelklasserna. Växelklasser förekom inom verkstadsskolorna och var en form av
utbildning där eleverna arbetade växelvis på företag och i skolans verkstad.
Den här utbildningsformen utvecklades i Stockholms stads lärlings- och
yrkesskolor redan på 1920-talet men kom att bli vanlig över hela landet.
Vanligtvis sträckte sig perioderna över några månader och under denna tid
var produktionen extern i dubbel bemärkelse.298 En variant av praktiken med
växelklasser var även det man kallade att ”låna” ut elever till olika företag då
det behövde extra hjälp i sin produktion.299
Initiativet till de första växelklasserna (eller cirkulationsundervisning som
det hette i början) verkar ha kommit från näringslivet, i alla fall om man ser
till en protokollanteckning från 1926. Enligt denna var det Sveriges verkstadsförening som föreslog att eleverna, vid bland annat verkstadsskolan för
mekaniker i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor, skulle kunna ha
”träningsperioder” ute i produktionen. Under dessa träningsperioder skulle
”ett flitpenningbelopp motsvarande 40 öre i timmen kunna betalas eleverna”.300 Utvecklingen av dessa träningsperioder kom att bli en etablerad prak295

CVH, Styrelseprotokoll 23/7 1947 § 1, A1:1 (LAS) och Elveström (red) (1995) s. 19.
TPU 1940/2 ”Matlagningsundervisning” s. 37; 1945/2 ”Varför en dröm?” s. 60.
297
Bendix (2003) s. 23.
298
TPU 1951/2 ”Växelutbildningen” s. 25; 1953/4 ”Allt svårare att placera ungdomen” s. 94;
1944/9 ”Lärlingsutbildningens främjande, yrkesskolorna och näringslivet” s. 315; 1959/8
”Växelutbildning och duplicering” s. 301;SOU 1954:11 s. 208 ff.
299
TPU 1957/1 ”O.W. Andersson – åskans broder- en av de stora inom yrkesskolvärlden” s.
12; SOU 1954:11 s. 208; Skaraborgs läns Centrala verkstadsskola i Tidaholm 1938-1973
(2006) s. 34.
300
LYS, Styrelsens protokoll 12/1 1926 § 19 Bilaga E A1A:16 (SSA).
296

122

tik på flera praktiska ungdomsskolor, främst inom industri och verkstadsutbildningar, men även handelsutbildningar kom att införa växelklasser.301
Skolan var huvudman för den praktiska utbildningen även då den skedde i
produktionen och företagaren som tog emot en elev hade att följa den utbildningsplan som fanns för respektive utbildning.302 I det första Stockholmsförsöket var perioderna fem och en halv månad och den första var inne på skolan. Längre fram etablerades för vissa verkstadsyrken en praxis med undervisning hela första året på skolan och tio till elva veckors perioder ute på
arbetsplatser under resterande årskurser.303 I stort och smått, internt och externt, utfördes produktionsarbete ofta i verkstadsskolorna, men även ute i
företag genom olika former av samarbete mellan skola och näringsliv.

6.1.3 Tillverkning från grunden var grunden
Det finns speciella exempel som visar på hur djupt produktionen satt i verksamheten och hur man utnyttjade varje tillfälle att integrera nya moment i
undervisningen. I exemplet med eleverna i Huddinge som önskade prägla en
examensring (se kap 5) föreföll det i det närmaste självklart att ringen skulle
tillverkas av skolan och inte beställas utifrån. I beslutet om ringen sägs nämligen samtidigt följande:
Yrkesskolstyrelsen beslöt, att sedan kommunalnämndens medgivande ang. användning av Huddinge sockenvapen i ringens ornament erhållits, låta tillverka nämnda pressverktyg.304

Det var alltså inte fråga om att beställa ringar, man beställde material och
tillverkade även verktyget som man sedan skulle göra ringarna med, vilket
framgår av kostnadsberäkningen.305 Vid byggandet av Östanå elevhem framgår det att man inte heller här köpte alla verktygen, utan här hade eleverna
även fått tillverka den maskin som behövdes för att göra takläkten. Byggandet av elevhemmet var en del i utbildningen för alla de yrkeskategorier som
var nödvändiga för byggandet och inredandet av ett hus – till och med verktygsmakarna som annars kanske förbises när man associerar till vilka som
bygger hus. Byggandet av skolor och elevhem visar att behovet av produktion som en del av utbildningen hade bred förankring.
301

Från 1929 inledde Stockholm stads lärlings- och yrkesskolor försök med perioder av utbildning hos handlare i expeditskolan. Detta föll väl ut och utbildningsformen med perioder
inne på skolan och ute i affärer behölls även om det inte kallades växelklasser till en början.
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Den externa produktionen krävde ett nära förhållande mellan ortens praktiska ungdomsskolor och näringslivet. Det betydde att det inte bara var tankefiguren arbete som stod (verkstads-) skolan nära – i det pedagogiska tänkandet. Det betydde också att arbetet och skolan bokstavligen stod nära
varandra eftersom flera verkstadskolor var en integrerad del av den lokala
näringslivsstrukturen och ekonomin. De hade egna kunder och det var fullt
möjligt att passera en verkstadskola utan att veta att det var just en skola, de
var på många sätt arbetsplatser. Till skillnad från läroverken som med imponerande arkitektur stack ut i samhället var yrkesskolorna integrerade i lokalsamhället. Det var vanligt med så kallade paviljongsystem vilket innebar att
skolans lokaler fanns utspridda på orten. Det kunde vara en utmaning att
finna lämpliga lokaler för så många olika behov och man behövde också
vara där jobben fanns. Möjligheten att titta in på ett företag utan att för den
skull bli medveten om att några av arbetarna där i själva verket var (växelklass-) elever kan också beskriva hur integrerad skolans verksamhet var i
näringslivet.

Bild 3. Verkstadsskola för murare 1925 –”klassrummet” ute i samhället.
Skolans verksamhet var både synlig och integrerad i det lokala samhället.
Källa: Stockholms stadsarkiv.

6.1.4 En viktig kontaktyta mellan skola och näringsliv
Den externa produktionen gjorde verkstadsskolorna till små företag medan
yrkesskolstadgorna gjorde dem till skolor. Styrelsen, vars ledamöter huvudsakligen kom från näringslivet, skulle fungera både som företagsledning och
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skoladministration. Styrelsens arbete med att lägga scheman, skapa normer
och rutiner för antagning och betygssättning och samtidigt teckna avtal med
näringsliv, utforma ersättningsnormer och prissätta arbeten ställde krav på
dubbla kompetenser som gjorde ledamöternas arbete unikt i skolvärlden.
Detta arbete krävde god förankring i det lokala samhället. Hur det kommer
till uttryck och vad det kunde innebära finns det exempel på i allt material,
från utredningar till minnesböcker. Det visar att det fanns en dynamik mellan
skola och arbete där produktionen var både en förutsättning och ett resultat.
Det fanns en ekonomisk aspekt som spelade in i produktionens betydelse
för skolorna. De knappa statsbidragen gjorde att produktionen blev betydelsefull eftersom den täckte materialkostnaderna. Även den interna produktionen hade ekonomisk betydelse eftersom den höll arbetskostnaden nere.
Hur oproblematiskt det var att låta eleverna bygga sina egna skolor kan man
kanske få ett hum om genom en anmärkning i Verkstadskolutredningen från
1938 där man konstaterar att:
I ovan nämnda beräkningar rörande engångskostnader har icke någon som helst hänsyn tagits till de kostnadsbesparingar, som kunna
uppstå genom elevernas vid en central verkstadsskola egna arbeten
för skolans utbyggande […]. De verkliga kostnaderna för en central
verkstadsskolas upprättande torde med hänsyn till dylika besparingsmöjligheter ofta kunna stanna vid väsentligt lägre belopp än de
ovan angivna.306

Men ekonomin måste betraktas som en kompletterande del av den strukturella förutsättningen för att ha produktion i verkstadsskolan. I samma utredning talas det om vikten av styrelsens nätverkande arbete i det lokala samhället för att undervisningen genom produktionsarbete ska kunna nå en godkänd kvalitet.
För avyttringen av den säljbara produktionen i form av arbeten inom
eller utom skolverkstäderna, som för vinnande av effektivitet i
undervisningen bör förekomma vid centrala verkstadsskolor, är det
av vidare värde att nära kontakter erhållas med industriföretagare
och hantverkare, men nämnda syfte torde delvis kunna vinnas även
genom att förbindelser knytas med en talrikare befolkning på landsbygden i skolans närhet eller i städerna däromkring.307

Här framhålls sambandet produktionen – undervisning, till skillnad från det
tidigare citatet, som visar mer av sambandet produktion – skolans ekonomiska förutsättningar. Det var både den pedagogiska grundtanken om att
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praktiskt arbete lärs i praktiken och de ekonomiska strukturerna gemensamt
som stöttade produktionens ställning i yrkesutbildningen.
Det finns ytterligare en aspekt av produktionen som gjorde den viktig för
utbildningen av andra skäl än de rent ekonomiska. Produktion och växelklasser fungerade som informationsslussar mellan skola och arbete. De gav skolan kontinuerlig uppdatering om nya maskiner, produkter, material och arbetsmetoder. Man kan till och med säga att det förde med sig ett krav på
skolan att hela tiden följa med utvecklingen. Samtidigt gav det företag och
privatkunder en insyn i skolans arbete, något som ansågs bidra till att hålla
höga kvalitetskrav på utbildningen.308
När det på 1950-talet beslutades om en ny struktur på kommunal nivå för
att kunna administrera den nya enhetsskolan väckte det stora reaktioner i
organisationstidskriften. Inom kommunerna skulle det enligt förslaget bara
finnas en skolstyrelse och de kommunala praktiska ungdomsskolorna skulle
inordnas i denna gemensamma styrelse. Ett av huvudargumenten från yrkesutbildningens sida mot beslutet att omorganisera de kommunala skolstyrelserna var just att yrkesskolorna riskerade att förlora sina goda kontaktytor
med näringslivet. Många befarade att det samarbete som byggts upp under
lång tid skulle komma att hotas eller i alla fall betydligt försvåras, om yrkesskolornas styrelser skulle uppgå i en gemensam central styrelse för kommunens alla utbildningar.309 Reaktionen visar att man värnade det som den unika
kontaktytan skola – arbete gav. Den hade i många fall en lång historia och
var beroende av personliga kontakter i ett nära samarbete.310
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6.2 Produktionens pedagogiska innehåll
I de följande avsnitten fördjupar jag mig kring aspekter som påverkade produktionens förändrade ställning som pedagogisk praktik. Här fokuseras de
pedagogiska argument som stärkte produktionens ställning och de som
gjorde den problematisk. Förenklat kan man tala om två sorters utmaningar.
För det första brottades yrkesutbildningen med produktionens förhållande till
kodifierad utbildning, det vill säga utbildning definierad genom läroplaner
som fastställer ett visst innehåll och en viss tidsram.311 För det andra uppstod
motsättningar mellan föreställningar om olika sorters lärande och olika sorters kunskaper. Problem med produktionen som relaterade till läroplansstyrd
utbildning dyker upp tidigare i undersökningsperioden än problem relaterade
till lärande och kunskaper som framträder tydligare först under 1950-talet.
Denna senare aspekt blir också tydligare i ljuset av de pedagogiska metoder
som utvecklas snabbt från 1950-talet och som fördjupas i nästa kapitel.

6.2.1 Produktionens styrning – ett första problem
Även om produktion var motiverat som pedagogisk praktik genom föreställningen att praktiska yrkeskunskaper tillägnades bäst på plats i arbetet så
uppstod en särskild typ av problem i mötet med den läroplansstyrda utbildningen. Fram till 1950-talet var tilltron till produktionens avgörande roll för
yrkesutbildningens kvalitet förankrad på alla nivåer, även den politiska.312
När produktionen problematiserades under denna period handlade det främst
om hur man skulle få tillgång till den och hur man skulle kunna anpassa
tillgången på produktion så att utbildningen blev allsidig.
Fram till 1950-talet värdesattes produktionen högt i den yrkespedagogiska
diskursen. Särskilt i samband med tal om verkstadsskolorna hamnade produktionen i fokus. Av artiklar i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor och i
Verkstadsskoleutredningen från 1938 framgår att tillgång till produktion
ansågs avgörande för att utbildningen, särskilt i verkstadsskolor, skulle
kunna uppnå en viss kvalitet. Det ansågs nödvändigt att ha produktion i
verkstadsskolorna bland annat för att kunna hävda att utbildningen här var
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Med kodifierad utbildning menar jag det ordnade vetande som under 1900-talet i allt högre
utsträckning kom att kopplas ihop med kvalificering för arbetsmarknaden och därmed också
kom att betyda en relation mellan specificerat kunskapsinnehåll och meritering. Definitionen
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lika bra som lärlingsutbildningen.313 Det var produktionens villkor snarare än
produktionens pedagogiska innehåll som gav upphov till kritik i under den
här delen av undersökningsperioden. Produktionens villkor, tillgång och
efterfrågan, fungerade som en styrning av yrkesutbildningens kunskapsinnehåll på ett sätt som inte gick att kontrollera för utbildningsanordnarna.
Mot bakgrund av en läroplansstyrd utbildning kunde en helt produktionsbaserad undervisning riskera att lämna luckor i det förutbestämda innehållet
i utbildningen. Samtidigt som produktionens kvalitativa värde framhölls
fanns också reservationer mot för mycket produktionsarbete – i alla fall för
mycket av samma slags produktionsarbeten.314 Om produktionsarbetet ledde
till alltför ensidiga arbetsuppgifter behövde man ta ställning till olika åtgärder. Kritiken av lärlingsutbildningens praktiska del (anställningen hos ett
företag/mästare) grundades på samma argument. Många lärlingar blev hänvisade till en liten del av ett yrkes arbetsområden delvis beroende på graden
av specialisering inom företaget.315 Denna problematik är i huvudsak relaterad till den kodifierade utbildningen som ryms i tankfiguren skola och inte
med ett ifrågasättande av de kunskaper och det lärande som arbete hade att
erbjuda. Det handlade om utbildningskvalitet och inte kunskapskvalitet. Med
utbildningsbegreppet menar jag föreställningen om sammansatta och fastställda kunskapspaket bestående av speciellt utvalda ämnen i en viss ordningsföljd. Hit hör också en föreställning om jämförbarhet. Utbildningar
upplagda efter utbildningsplaner ska vara möjliga att jämföra både i tid och i
rum. Utbildning som koncept i den här betydelsen är formad av läroplanstänkandet. Läroplanen ska garantera att eleven får inte bara kunskaper utan
en standardiserad utbildning, att utbildningen kan upprepas år efter år och att
elever får samma mängd och typ av kunskaper oberoende av vilken skola
eleven gått i. Det är viktigt, inte minst för hur skolans meritsystem är uppbyggt och hur det i allt högre grad kopplats samman med arbetsmarknaden.
Utvecklingen har lämnat bakom sig möjligheten att, som i fallet med den
arbetssökande sågfilaren i föregående kapitel, visa sina kunskaper genom att
göra. I stället visar man sina kunskaper genom ett skrivet dokument som ska
symbolisera en specificerad kunskapsmassa. För de praktiska ungdomsskolorna betydde tillgången till produktion att produktionen som pedagogisk
praktik ibland hamnade i motsättning till föreställningen om läroplansstyrd
utbildning som garant för ett visst kunskapsstoff och meritvärde.
Några av de första att beskriva den här typen av problem så som de relaterade till en särskild utbildning var hushållslärarinnorna och då särskilt i sam313

TPU 1931/1 ”Yrkesskolfunderingar” s. 14; 1931/ 7-8 ”Verkstadsskoleidén vinner vidgad
tillämpning” s. 185; 1932/9 ”Produktivt arbete i verkstadskurserna” s. 289; 1934/2 ”Råd och
upplysningar rörande tillämpningen av gällande bestämmelser angående verkstadsskolor”
s. 35.
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band med de så kallade husmoderskolorna. Redan på 1940-talet kunde man
läsa följande kritiska anmärkning:
Man fortsätter att undervisa i skorp- och pepparkaksbakning och
tillagning av sådan mat, som folk vill beställa och köpa, fast man är
fullt medveten om att utbildning i hemyrket kräver något annat och
vida mer.316

Vad ”vida mer” kunde innebära får man en bild av om man tittar på de ettåriga husmoderskolornas utbildningsplaner eller läser artikeln ”Husmoderskolans uppgift och utformning” från 1961. I beskrivningarna visar det sig att
det i utbildningen ingick många olika typer av matlagning (finare-, diet- och
småbarnsmat t.ex.) tvätt, inredning, sömnad med mera. I denna artikel var
man, liksom i artikeln från 1940-talet, också kritisk till den produktion som
vissa husliga utbildningar hänvisats till, som till exempel att sköta skolans
bespisning, tvätt och personalfika. Det räckte inte på långt när för att täcka in
det som undervisningsplanerna angav.317 Husmoderskolorna ingick i området
husliga utbildningen, men utbildningar inom detta område kunde se mycket
olika ut. Från utbildningar som riktade sig till blivande ekonomiföreståndare
och arbetare i storkök till det lilla privata hushållet.318 För en viss typ av huslig utbildning kunde alltså produktionen innebära en begränsning, för andra
var det en förutsättning. I artikeln sägs emellertid inget om att produktionen
borde tas bort. Detta visar tydligt att det kunde innebära svårigheter att skapa
konsensus om produktionens grad av nödvändighet bara inom samma utbildningsområde. Framförallt blir det ett problem om man diskuterar produktionen i förhållande till yrkesutbildningen, till skillnad från i relation till
yrkesutbildningarna. Detta blir också tydligt genom att artiklarna oftast behandlar produktion utifrån en specifik utbildning. Kritiken är ett tecken på
att man uppfattade ett problem med produktionen och att detta skapades av
läroplaner. Samtidigt visar olika förslag på lösningar att det var själva motsättningen mellan två styrningsmekanismer som var problematisk. Lösningarna som presenterades syftade till att anpassa produktionen till läroplanerna,
inte till att ta bort den eftersom den värdesattes för sitt pedagogiska innehåll.
Den ojämna tillgången på produktionsarbete var ett problem som kanske i
första hand var märkbart i vissa kommunala verkstadsskolor. För de större
industriskolorna var problemet inte att få tillgång till produktiva arbetsuppgifter, de hämtades ur den egna tillverkningen. Däremot finns exempel på att
316
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man lade ner lite extra på administrationen av dessa uppgifter för att ordna
produktionen i enlighet med fastställda undervisningsplaner. I SKFs industriskola hade man en planeringsavdelning som skötte urvalet och fördelningen av pedagogiskt lämpliga arbeten som företagets olika avdelningar
beställde av sin egen skola.319 För de kommunala skolorna kunde det vara
svårare att anpassa produktionen till utbildningsplanerna men idéer som
liknade SKFs planeringsavdelning presenterades i olika varianter både i utredningarna och i organisationstidskriften. I den sistnämnda föreslogs till
exempel att:
Anskaffandet av arbetsobjekt bör av arbetsbesparande skäl skötas
centralt av kunniga personer som kan välja objekt och analysera
dem så att de innehåller de moment som vår utbildning ska omfatta.320

Citatet är från 1964 och idén om ett centralt anskaffande av pedagogiskt
utvalda produktionsarbeten återkommer i yrkesutbildningsberedningens
betänkande 1966:
Ur den stora mängd legoarbeten som nu lägges ut på underleverantörer synes det finnas möjlighet att utvälja ett antal ur utbildningssynpunkt lämpliga sortiment och fördela dessa på yrkesavdelningar i
samhällets skolor.321

I delbetänkandet 1967 ser man fördelar med en planering av produktionsarbeten som skulle skötas av ”en uppsättning planeringstekniker och utbildningsexperter” men samtidigt menar man att en rikstäckande sådan central
skulle bli alltför omfattande.322 Ett annat sätt att lösa ensidigheten, presenterat i TPU och utprövat av en yrkeslärare, var ett slags journalsystem. Genom
bokföring av moment som tränats och uppgifter som genomförts för varje
enskild elev sammanställdes en bild av vilken typ av arbete som kunde
lämpa sig att ta in. Utifrån detta avgjorde yrkesläraren om en kund kunde få
ett jobb gjort eller inte och om det passade att göra jobbet vid ett senare tillfälle och så vidare. Citatet nedan visar inte bara den konkreta lösningen utan
pekar också på vikten av verkstadsskolornas förankring i det lokala näringslivet.
En och annan bilägare, som man träffar ute på ”ströget” eller vid
julkalasen frågar: ”Har ni mycket arbete på bilavdelningen?” […]
319
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”Jag frågar”, säger bilägaren, ”för jag vill ha lite hjälp med min bil”.
Är det då ett arbetsobjekt, som jag vet, att vi har intresse och nytta
utav, antecknas han på väntelistan, så att vi kan ta in arbetet vid
lämplig tidpunkt.323

För att skapa utrymme för en allsidigare utbildning men fortfarande behålla
möjligheten till produktionsarbete anställdes ibland assistenter som extra
arbetskraft för att hålla arbetet flytande. Både i Stockholm stads lärlings- och
yrkesskolor och i Huddinge skolor för yrkesutbildning anställdes assistenter
för till exempel huslig utbildning, charkutbildning och verkstadsutbildningar,
detta både tidigt och sent i undersökningsperioden.324 Anställningen av assistenter var ett sätt att reglera arbetsbördan i förhållande till utbildningsuppdraget.
I försöken att anpassa produktionen till läroplanerna framträder olika
aspekter av vad man uppfattade som dess kvalitativa bidrag till yrkesutbildning och vilket pedagogiskt innehåll som den företrädde. Produktionens
kvalitativa bidrag till undervisningen bekräftas också av dokument som användes i utbildningen, som i denna inledande text i 1922 års utbildningsplan
för mekaniker:
För befordrande av lärjungarnas uppfattning av arbetets natur tillverkas i lämplig utsträckning såsom tillämpning saluvärdiga arbeten.325

I uttrycket ”arbetets natur” kan man urskilja två aspekter av hur det talades
om produktionens pedagogiska innehåll i yrkesskolvärlden. Den ena
aspekten kan kopplas till de yrkesspecifika kunskaperna som varje enskilt
yrke kräver. Den andra aspekten har att göra med att arbeta, det vill säga
”arbetandets natur” (krav, ansvar m.m.). Vikten av att ha produktion i utbildningen var länge relaterat till kunskapernas kvalitet, att lära sig ett yrke
på ett kvalitativt sätt krävde att man utförde arbeten ”på riktigt”. Lärandet
låg integrerat i arbetet, eller man kanske till och med kan säga i själva arbetandet. I verkstadskolutredningen från 1938 framgår att man såg en kvalitativ skillnad i kunskaperna man förvärvade på olika sätt.
För vinnande av en verklig yrkesutbildning måste dock lärjungen
även syssla med vanligt produktivt arbete. Endast därigenom lär han
sig yrket.326
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Om ”verklig yrkesutbildning” anspelar på en kvalitativ skillnad i jämförelse
med yrkesutbildning som bara bestod av teori eller träningsmoment utanför
produktionen så bidrog produktionen med den viktigaste undervisningen.
Den tidiga kritiken kan tolkas som att man uppfattade produktionens
strukturella villkor (kundernas beställningar) som begränsande för utbildningen. Det blev ett kvantitativt problem i meningen antalet utbildningsmoment som utgjorde en utbildning. Produktionens kvalitativa värde, i meningen vilken typ av kunskaper och lärande produktionen kunde ge (om den
var omväxlande), var ännu under 1920-, 1930- och 1940-talet inte ett problem. Även om produktionens kvalitativa värde från 1950-talet i allt högre
utsträckning kom att utmanas så fanns det fortfarande i slutet av 1960-talet
exempel på hur föreställningen om produktionens kvalitativa värde skapade
förslag som skulle möjliggöra produktion i yrkesutbildningen. I slutet av
1960-talet hade produktionen generellt kommit att minska i yrkesutbildningen. Det är därför intressant att uppmärksamma det förslag som lades fram i
en TPU-artikel så sent som 1969 och som syftade till att möjliggöra återinförande av produktionsarbete. Här återintroducerades idén om att anställa assistenter för att kunna ta in produktionsarbeten till skolans verkstad så att utbildningen skulle bli kvalitativt bättre. Ett av huvudargumenten var att ”produktiva arbetsuppgifte[r] bryter skolans problemfria mönster och ställer elevens verkliga arbetsförmåga på prov”.327
Det föreföll länge som om produktionen trots allt skulle kunna fått fortsatt
stöd som pedagogisk praktik om den kunde styras av skolans snarare än arbetets logiker. Det förutsatte emellertid att dess pedagogiska innehåll, det
vill säga det lärande och de kunskaper den bidrog till, var något som värdesattes. Försöken att ordna produktionen och möta de utmaningar som två
motsatta styrprinciper utgjorde för yrkesutbildningen kan tolkas som ett uttryck för att man uppfattade särskilda pedagogiska kvaliteter i produktionen.

6.2.2 Produktionen som osystematisk – det andra problemet
Under hand växte det också fram en mer djupgående kritik som inte hade att
göra med frågan om tillgång och efterfrågan på arbete. Kritiken handlade i
stället om det lärande som produktionen uppfattades erbjuda. Denna problematisering byggde på föreställningar om det systematiska lärandets primat.
Från 1950-talet ökade ifrågasättandet av produktionen som metod för lärande. I förhållande till ett systematiskt tillrättalagt lärande blev produktionen uppfattad som osystematisk och okontrollerbar.
I 1938 års Verkstadskolutredning var produktionens pedagogiska värde
en grundläggande utgångspunkt. I riksdagen förespråkade en liten falang
liberaler visserligen en skolförlagd praktisk utbildning redan på 1930-talet,
327
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men detta var de ensamma om fram till 1940-talet och det är heller inte säkert att deras förslag innebar en skola utan produktion. Övriga partier framhöll fortfarande arbetsplatsen som den kvalitativt bästa skolan att inhämta
praktiska kunskaper. På 1950-talet skedde en omsvängning på den politiska
nivån.328 Det innebar dock inte som vi kunnat konstatera i föregående avsnitt
att uppfattningen om produktionens värde för lärande och kunskaper försvann helt, varken i utredningarna eller i organisationstidskriften. En utveckling mot avveckling av produktionen blir dock tydligare från den här
tiden.
Förändringen blir tydlig i en jämförelse mellan formuleringar i Verkstadskoleutredningen 1938 och Yrkesutbildningsberedningen 1967. I Verkstadsskoleutredningen hette det att man i skolverkstaden behövde ha produktion för ”vinnande av effektivitet i undervisningen” 329 och för att för
”vinnande av en verklig yrkesutbildning.”330 I Yrkesutbildningsberedningen
1967 däremot hävdade man att den traditionella upplärningen inom hantverket och den framväxande industrin i huvudsak var osystematisk:
Den oorganiserade upplärning, som här beskrivs, hade dock sina
avgjorda nackdelar. Yrkeskunnandet uppbyggdes till stor del på
upprepade erfarenheter, vilka kunde uppträda slumpvis med långa
uppehåll emellan. Därför blev den tid det tog att uppnå en godtagbar
yrkesskicklighet mycket varierande och under alla omständigheter
lång.331

I det senare betänkandet framställs produktionsarbetet som ineffektivt för
lärande. Man ansåg att man fick ut för lite effekt och att utbildningarna generellt borde kunna kortas. Därmed var produktionen inte rätt metod för lärande, det effektiva lärandet.
Vad som kan ha bidragit till att man började se problem med produktionen kan sökas i ett ökande isärhållande av att lära och att arbeta. I tidiga beskrivningar i organisationstidskriften finns en sammanflätande logik som
underbygger pedagogiska argument för produktion. Det ansågs till exempel
att betydelsen av ”ordning, iakttagelseförmåga […]materialkännedom” framträdde tydligare för eleven under produktionsförhållanden än de kunde göra i
en skolmiljö med endast övningsarbete.332 Dessutom framhölls att eleverna i
produktionen kunde öva ”förmågan att tänka själv” och utveckla en ”lust att
skapa vackra saker”.333 Förutom kompetenser som kreativitet och problem328
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lösningsförmåga betonades det praktiska arbetets sammanflätning av teori
och praktik som särskilt väsentligt. I arbetet kunde läraren undvika ”svävande föreläsningar om fundamentala principer” som författaren till artikeln
”Fantasier om yrkesutbildningen” uttryckte det.334 Författaren menade att det
”praktiska arbetet kan bli den kärna, omkring vilken även den teoretiska
undervisningen bygges upp i intimt sammanhang”.335 Föreställningen om
sammanflätning i motsats till isärhållning är tydlig här på 1930-talet. I mitten
av 1940-talet förorsakade olika uppfattningar om förhållandet teori-praktik
en het debatt i TPU. Här stod olika föreställningar mot varandra om vilken
art av teori som det praktiska arbetet krävde och hur förhållandet teoripraktik egentligen var beskaffat.336 Föreställningen om behovet av att komplettera den särskilda, isärhållna, teorin med en sammanflätad, levde kvar i
det nya gymnasiet. I en minnesteckning berättar en hushållslärarinna hur hon
använde gemensamma måltider med eleverna till att hålla ”förtäckta teorilektioner”, vilket kan tolkas som att behovet av teorins sammanflätning med
praktiska, taktila moment fortfarande upplevdes som nödvändigt.337 I resonemangen kan man uppfatta föreställningen att teorin utvecklas i praktiken
och genom dess dialog, vilket gör produktionen viktig för teorin.
Senare och med en annan utgångspunkt för lärande av teoretiska kunskaper kom produktionen istället att uppfattas som ett hinder för teoristudier.
I organisationstidskriften 1951 kunde man till exempel läsa följande om
skolundervisning och produktionsarbete:
Eleverna får lära sig yrkets grunder skolmässigt dvs. utan slarv och
hast, grundligt innötande. De får sedan i 3-månaders skift arbeta ute
på verkstäder och lära sig arbeta intensivt i ett arbetslag […]. Stimulerad av ”verkstadsluften” och den egna inkomsten återgår han därefter till skolan för att påbygga sitt yrkesvetande ytterligare […] 338

Här är det tydligt att skolans undervisning uppfattas som det grundläggande,
att det var där eleven tillägnade sig kunskaper som sedan tränades ute i arbetslivet. Idén fanns redan representerad i några av TPUs artiklar under
1920-talet där förhållandet mellan övningsserier och produktionsarbete
framstår som lärande respektive träning. Men i de tidiga resonemangen
kring förhållandet mellan övningsserier och produktion framgår också att de
var komplementära på ett sätt som gav produktionen den starkare ställningen. Användandet av övningsobjekt hade betydelse som länk till produktionen
334
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snarare än som ersättning för den. Övningsobjekten ledde fram till en fas i
lärandet där produktionen skulle ta vid, de ansågs inte kunna ersätta produktionen i utbildningen – det var en föreställning som kom senare.
Yrkesskoldirektören för Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor –
Konrad Andersson – hade på 1920-talet argumenterat för att produktionen
skulle fungera som kvalitetsmätare på den undervisning som utgått från övningsserier.
Kunna lärlingarna någorlunda snabbt och med tillräcklig yrkesmässig säkerhet och noggrannhet utföra de för dem förelagda arbetsuppgifterna och därtill så väl, att yrkesmännen kunna godkänna
dem, då har undervisningen på det stadiet [arbetet med övningsserier] varit god och yrkesläraren kan med gott samvete fortsätta ännu
ett stycke längre.339

I Anderssons anförande framgick det tydligt att kundernas belåtenhet och
klagomål fungerade som utvärdering av undervisningen och alltså bidrog till
en sorts formativ bedömning. Samma idé dyker upp i en artikel så sent som
1966 vilket knyter ett särskilt och värdesatt lärande till produktionens villkor.340 Under 1950- och 1960-talet finns flera artiklar som visar att trots att
man betraktade övningsserier och produktion som olika typer av lärande så
fungerade de inte uteslutande, snarare kompletterande, ur inlärningssynpunkt. Vad som var ännu viktigare var att man betraktade detta förhållande
som viktigt inom utbildningen vilket innebar att utbildning innefattar produktion.341 Jämfört med hur förhållandet skolarbete/undervisning senare
skulle komma att framställas i yrkesutbildning från 1971 års linjegymnasium
blir det tydligt att ordningen består men att avståndet ökat. Med det nya linjegymnasiet skulle tankefigurerna, skola respektive arbete, komma att operera var för sig. I en jämförelse med den äldre modellen menade man att
linjegymnasiet skulle vara yrkesförberedande och att arbetslivet sedan skulle
stå för färdigutbildningen. 342 Övning och kunskapsbildning förknippades
med skolan och träning med arbetet utanför och efter skola och utbildning.
Därmed stannade övningsserierna i skolan och produktionen i arbetet.
Problemen med produktionen som pedagogisk praktik fördjupades av
uppfattningen att lärandet i produktionen saknade förutsättningar att vara
systematisk. En tydlig ordningsföljd och ett tydliggörande av vad som var
339
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teoretiska respektive praktiska kunskaper låg inbäddat i uppfattningen om
vad som utmärkte det systematiska lärandet. Utifrån denna uppfattning blev
produktionens kvalitativa bidrag mer komplicerat att hantera.
Produktionsarbetets uppgift var förutom träning också att bidra med motivation och autenticitet som skulle sporra eleven att fördjupa sina kunskaper
i skolan när eleven var tillbaka. Så även om produktionen alltså fortfarande
på 1950-talet ansågs vara en nödvändig del av utbildningen så förefaller
betydelsen ha glidit från att vara kunskapande till att vara färdighetstränande.
Det vill säga, förväntan om att eleverna skulle lära sig nya saker i arbetet
sjönk. I arbetet förväntades eleverna uppnå snabbhet snarare än nya insikter i
yrkeskunnandet. Arbetet kom att bli ett komplement till skolundervisningen
och inte tvärtom, vilket var grunden för inrättandet av praktiska ungdomsskolor 1918. Arbetet skulle som det uttrycktes i en TPU-artikel från 1962,
”ge eleven, vad skolan inte kan ge, nämligen arbetsmiljön, kontakt med arbetskamrater och förmän, arbetslivets rytm osv.” 343 Här understryks att skolan är en annorlunda utformad social miljö men det implicerar också att det
är i den miljön man lär. Det vill säga i skolan lärde man sig yrket och i arbetslivet lärde man sig dess normer.
När produktionen ifrågasattes från ett inlärningsperspektiv tömdes arbetets verksamhet på legitimt lärande. Detta möjliggjordes genom att den pedagogiska diskursen i det fallet sammankopplades med tankefiguren skola. I
1960-talets utredningar beskrivs arbetet, i den strängaste kritiken, i det
närmaste som kontraproduktivt för lärande.344 I alla fall som något helt annat.
Man kan göra en intressant jämförelse mellan två rubriker i TPU som skiljs
åt av 22 år. 1945 kunde man läsa: ”Östanåpojkarna byggde själva sitt elevhem”,345 medan man 1967 uttryckte sig så här: ”Ska skolan producera byggnadsarbetare eller byggnader?”346 Produktion och lärande skiljs åt i den pedagogiska diskursen över tid men att detta fortfarande under 1960-talet inte
är omomtvistat kan man ana när en skribent i sin kritik mot produktionen i
skolan menar att han ”tänder en brandfackla” och ”efterlyser debatt” om
produktionen i yrkesutbildningen, som enligt hans mening är något annat än
undervisning.347 Ett annat exempel är en fråga under rubriken Synpunkter
från 1962 om inte ”pedagogiken i alltför hög utsträckning offras på produktionens altare?”348 I stället för produktion som pedagogik underströks allt
tydligare en motsättning mellan produktion och pedagogik framemot 1960talet.
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Hela undersökningsperioden kan uppvisa argument för och emot produktion antingen som en utbildnings- eller lärandefråga. Det vill säga i det första
fallet en fråga om vilka delar som ska ingå i utbildningen för att den ska
kunna göra anspråk på att vara meriterande. I det andra fallet en fråga om på
vilket sätt lärandet skulle ordnas, vad som skulle läras före det andra. Den,
för produktionens ställning som pedagogisk praktik, allvarligaste kritiken
kom från de talare som utgick från ett lärandeperspektiv tydligt förankrat i
tankefiguren skola. Där skiljdes lärandet från arbetandet på ett särskilt påtagligt sätt. I uppdelningen och isärhållandet ansågs ett effektivare lärande
kunna uppnås. Samtidigt fortsatte andra att föra fram argument som förefaller understryka just det osystematiska i produktionen som pedagogiskt värdefullt. Det osystematiska, och därmed ibland oförutsedda, ställde andra
krav och gav upphov till andra färdigheter som inte formades i det tillrättalagda lärandet som enklast utformas i skolan. Arbetsplatsen innebär utifrån
olika aspekter därför antingen möjligheter eller problem.

6.3 Arbetsplatsen som problematisk utbildningsmiljö
För skolan ligger det en utmaning i att spegla verkligheten i syfte att förbereda för den. På olika sätt hanteras den genom att anpassa verkligheten till
skolan – till exempel ta in verkligheten i skolan eller göra övningar autentiska. Yrkesutbildningen i de praktiska ungdomsskolorna hade stora möjligheter att göra arbetet inte bara autentiskt eller skapa övningar som återspeglade en framtida verklighet. Många gånger var arbetet just arbete på riktigt.
För de praktiska ungdomsskolorna finns det en poäng i att göra en distinktion mellan att skapa autenticitet och att göra på riktigt. Möjligheten att göra
den distinktionen påverkade flera frågor som berörde produktionen som
pedagogisk praktik. Frågan om var lärandet ska ske rör sig mellan de pedagogiska möjligheter och begränsningar som antingen skapa autenticitet eller
göra på riktigt erbjuder. De olika svar frågan får ger uttryck för hur man
balanserar mellan två miljöer – skolan och den verklighet som skolan ska
utbilda för. Som utbildningsmiljö hade arbetsplatsen länge en stark ställning
i yrkesutbildningen eftersom man tillskrev verkliga förhållanden ett pedagogiskt värdefullt innehåll. Inrättandet av verkstadsskolor är, kanske något
paradoxalt, ett uttryck för detta. De skulle fungera som arbetsplats för de
som inte fått lärlingsplats i ett företag och produktionen gjorde verkstadsskolan delvis till ett företag. När verkstadsskolorna genom produktionen var
både skola och arbetsplats definierades lärarens roll genom en balans mellan
två lärandetraditioner och uppgifter formulerade från två utbildningsmiljöer.
I ett föredrag av yrkesskoldirektör Konrad Andersson 1924, framträder en
föreställning om att verkstadsskolläraren förväntades växla mellan de olika
rollerna. Andersson skiljde mellan undervisning med övningsserier då ”yrkesläraren enbart är lärare” och perioderna med produktion då ”även läraren
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arbetar med”.349 Skolans produktion gjorde att läraren hade en roll också som
yrkesman och arbetsledare. De pedagogiska aspekterna i detta låg i att yrkesläraren därmed fungerade som förebild och som sådan gav eleven motivation.350 Till detta kan man också lägga en idé om lärande genom deltagande,
för att låna en modern beskrivning av ett pedagogiskt grepp. 351 Det ansågs att
eleven genom själva deltagandet, det vill säga genom att befinna sig i, se,
höra och göra olika aktiviteter, även de som kan uppfattas som mer perifera
men kopplade till yrket, skulle lära sig mer. Den föreställningen ger en mer
inkluderande läroplan än vad som uttryckligen formulerats i text – en mer
eller mindre dold läroplan. Det kan man ana i följande citat från TPU 1928:
Verkstadens skötsel bör ske fullt öppet inför elevernas ögon, så att
allt skrivnings-, räknings- och ritningsarbete och all kalkylation
o.dyl. framstår som naturligt och självklart för dem. 352

Citatet avslöjar en del av produktionens kunskapsinnehåll och specifika lärande och arbetsplatsen blir här central som utbildningsmiljö. När det gäller
kunskapsinnehållet i produktionen var det alltså inte bara tillverkningen av
saker eller utförandet av tjänster som var produktionens viktiga bidrag. Företagande stod kanske inte på schemat, eller togs upp i undervisningsplanerna
under det namnet. Men också produktionen ansågs bidra med annars teoretiska kunskapsområden som ”skrivnings- räknings- och ritningsarbete”. När
dessa teoretiska kunskaper omsattes i praktiken ”fullt öppet inför elevernas
ögon” så att de framstod som ”naturligt och självklart för dem” visar man
också att man räknade med ett visuellt och sammanhangsanknutet lärande.
Ännu tydligare blir detta i foton på verkstadskolemiljöer från 1920- och
1930-tal. På bild 4, från skräddarutbildningen i Stockholms stads lärlingsoch yrkesskolor, ser man mäster på kontoret som är placerat i mitten med
öppna gångar mellan rummet där lärlingarna arbetar och rummet där de färdiga beställningarna väntar. Här fanns kontaktytor för elever och kunder, för
kunder och mäster och möjligheter för eleverna att följa mästers arbete som
företagare. Ett sätt att skapa ytor för möjligheten att se och lära var de inglasade kontoren centralt placerade i verkstaden som kan ses på bild 5. Här
finns utrymme för olika tolkningar. Glasburen kan tjäna dubbla syften. Dels
gör det administration och kundrelationer synliga för eleverna, dels gör den
eleverna synliga för läraren även då han behöver lämna verkstadsgolvet. Det
kan också tilläggas att eleverna också blir synliga för kunderna när de kom349
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mer till verkstadskolan för att göra eller hämta beställningar. Oavsett vilket
syfte glasburen fick så var den med största sannolikhet hämtad från tidens
fabriksmiljö, alltså en praktik utvecklad från arbetets rotsystem. Produktionen bidrog under alla omständigheter till att skapa dessa miljöer. Produktionen som undervisningsmetod gjorde skolan till en arbetsplats för både lärare
och elever. Undervisningen i den allmänna skolan och skolans kunskapsinnehåll har skapat andra miljöer, med väggar och korridorer som markerar var
olika kunskaper hör hemma.

Bild 4. Interiör, verkstadskolan för skräddare i Stockholm, troligen 1920/1930-tal.
Mäster centralt placerad i arbete inför öppna dörrar.
Källa: Stockholms stadsarkiv.

Bild 5. Det inglasade kontoret synliggjorde för alla.
Källa: Stockholms stadsarkiv.
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Inkapslat i talet om skolans produktion eller växelklasser låg en föreställning
om att verkligheten bidrar med något kvalitativt annorlunda. Detta var något
som opererade både i negativa och positiva uppfattningar om arbetsplatsen
som utbildningsmiljö, både när den var verkstadsskolan som arbetsplats eller
ett företag.
Det motstånd mot arbetsplatsen som utbildningsmiljö som det från 1950talet och framåt gavs uttryck för i organisationstidskriften och i utredningarna, byggde på att det ansågs finnas begränsat, om ens något, pedagogiskt
värde i att göra saker ”på riktigt”. I vissa fall ansågs det direkt skadligt för
eleverna och för deras lärande. Man hävdade att tempot och ansvaret för att
färdigställa produkter skulle hämma eleverna, liksom att bli jämförd med
utlärda arbetare. Både självförtroendet och inlärningen ansågs förlora på att
eleven utförde produktivt arbete och särskilt om det skedde i en miljö där det
fanns utlärda arbetare att jämföra sig med, det vill säga på arbetsplatser. 353
Därmed kom både lärlingsutbildningens och växelklassernas pedagogiska
grund att undermineras. Skolan utmålades som en trygg plats och därför som
den bästa utbildningsmiljön. I en skola utan produktion kunde eleverna i
lugn och ro göra sina misstag utan att något stod och föll med detta. Utan
produktion blev skolan inte heller en arbetsplats. I dessa resonemang underströks att lärarens roll i undervisningen var ledsagaren som styrde undervisningen efter elevens behov. Detta i kontrast till hur arbetsplatsens mäster
ledde arbetet. Där utgångspunkten var skolan som utbildningsmiljö blev
lärarens uppgift, elevernas förberedelse inför verkligheten. Där utbildningsmiljön var arbetet (och då syftar jag både på lärlingsutbildning och verkstadsskolor med produktion) var lärarens uppgift även att representera och
leda verkligheten. I verkstadsskolor med produktion, där gränsen mellan
skola och arbetsplats kunde vara otydlig var det de båda arbetsuppgifterna
som definierade lärarens roll.

6.3.1 Verkligheten som pedagogisk tillgång eller pedagogiskt
bekymmer
I utredningarna från 1950- och 1960-talet framträder tydligare än tidigare att
skola och arbetsplats befolkas av olika sorters människor och att detta börjar
uppfattas som problem. Rollerna i de olika utbildningsmiljöerna skola och
arbetsplats tydliggörs i olika motsättningar. Under denna period tar man,
särskilt i utredningarna, avstamp i och understryker skolans traditionella
uppdelning mellan teori och praktik. Detta bidrar till att skillnaderna mellan
arbetsplatsen och skolan som utbildningsmiljöer hamnar i fokus. Skola och
verkliga förhållanden står i ett komplicerat förhållande till varandra. Bidra353

TPU 1955/2 ”Börja i ett bottenläge” s. 49.
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gande till detta är motsättningar mellan olika uppfattningar om elever och
arbetare samt mellan skolarbete och arbete.
I vilken grad verkstadsskolorna var isolerade från arbetslivet var föremål
för diskussion. En artikel i TPU redan 1940 tog upp, och vände sig mot, den
kritik mot verkstadsskolorna som menade att de inte var tillräckligt verklighetstrogna miljöer för yrkesutbildning. Enligt kritiken ansågs de inte kunna
förbereda eleverna på det tempo och den miljö som väntade dem på arbetsplatserna. Artikelförfattaren avvisade dock anklagelserna, intressant nog inte
genom att utpeka verkligheten som opassande miljö för lärande, utan att
kritiken inte var med sanningen överensstämmande. Istället framhöll han att
verkstadsskolorna faktiskt kunde jämföras med företagens verkstäder.
Vad rytmen och atmosfären beträffar, så liknar våra verkstadsskolor
i så hög grad industriens arbetsplatser, att någon skillnad i det väsentliga inte kan påvisas.354

Verkstadsmiljöerna var av många slag och av olika moderniseringsgrad.
Beroende på typen av verkstadsskolemiljö eller verkstadsmiljö ute på företagen förfaller argumenten för och emot arbetsplatsen som utbildningsmiljö
peka åt olika håll. Många uttalade sig om skillnaden mellan skolan som
miljö och arbetsplatsen. En del var kritiska till den dåliga miljön i företagens
verkstäder medan andra såg pedagogiska vinster, som till exempel en av
styrelsemedlemmarna i Huddinge skolor för yrkesutbildning. 1951 hävdade
en Linus Carlsson:
[…] att eleverna i en yrkesskola även böra få tillfälle att pröva på de
oangenäma arbetsmomenten, så som arbete i dragiga lokaler o.d., så
att de ej upptäcker dessa först när de träda ut i livet och i desillusion
lämna sitt yrke.355

Långtifrån alla verkstadsskolor kunde visa upp moderna verkstadsmiljöer,
motsatsen var det vanligaste fram till den stora statliga satsningen som gjordes i mitten av 1950-talet. Många av skolorna uppvisade snarare stora likheter i lokalarrangemang med verkstadslokaler i näringslivet. Stora skolor
med många avdelningar organiserade sin verksamhet i paviljongsystem med
mer eller mindre ändamålsenliga lokaler utspridda i olika kvarter.356 Men
poängen i kritiken kan tolkas som en pedagogisk rekommendation förankrad
354

TPU 1940/6 ”Är påståendet att verkstadsskolorna i sin nuvarande form icke kunna giva
tillfredsställande yrkesutbildning åt lärlingen inom industri och hantverk berättigat?” s.139,
citatet finns på s. 141.
355
FSU, Styrelseprotokoll 1/12 1951 § 2, A4A:1 (HKA).
356
TPU 1941/5 ”Erfarenheter från ett kvarts sekel i yrkesundervisningens tjänst” s.137;
1958/6 ”Södertälje yrkesskola – ett alltför bra provisorium” s. 184; LYS, Nämnprotokoll 2/4
1927 § 2, A2A:51 (SSA); Elveström (1995) s. 25.
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i arbetets tankefigur där krav på fysisk uthållighet är mer framträdande än i
skolans tankefigur. Skolan gjorde eleverna en otjänst om den inte också innehöll åtminstone en försmak av den verklighet som väntade. Ofta underströks behovet av att eleverna fick ”andas verkstadsluft” och gjorde de inte
detta på en arbetsplats så kunde verkstadsskolorna genom sin produktion ge
eleverna denna erfarenhet som syftade till att fostra både kropp och själ.
Vikten av de fysiologiska och karaktärologiska egenskaperna såg vi redan i
föregående kapitel och här kan vi konstatera att produktion ansågs vara den
pedagogiska metod och arbetsplatsen den utbildningsmiljö med vilken man
kunde hjälpa eleverna att utveckla dessa färdigheter och egenskaper. Produktionen gjorde skolan till den arbetsplats eleverna behövde för sin utbildning.
Idéer om produktionens bidrag till utveckling av nödvändiga kunskaper
och egenskaper kan vara svårtolkade eftersom de ofta rör sig kring ganska
svårdefinierade och sällan explicitgjorda krav. Några viktiga områden har
ändå tydliggjorts genom undersökningen. Hit kan vi räkna fostran till ansvar,
fysisk utveckling, problemlösningsförmåga och sociala färdigheter, taktil
kunskap och motivation. Kritiken som framfördes i en notis i TPU 1947 kan
tolkas som en kritik av hur skolan som utbildningsmiljö uppfattades som
problematisk för utvecklingen av individens självuppfattning – en enligt
författaren viktig aspekt av social fostran för arbetet. Skolans utbildningsmiljö ansågs främja en inåtvänd ambition medan arbetet krävde en ambition
att verka för kollektivet. Av nedanstående citat framgår hur tankefigurerna
skola och arbete också befolkas av olika roller.
Målet för skolorganisatörers och lärarkårens ansträngningar är elevens andliga utveckling. All undervisningsmateriel, alla laborationer
och seminarier äro tillkomna för honom, och det omsorgsfullt utarbetade skolprogrammet sörjer för att hans vetande berikas enligt beprövade metoder läxa efter läxa, timma efter timma, termin efter
termin samtidigt som hans ande göres mottagligare för kunskaper av
skilda discipliner. […] [I] platssökningsögonblicket [är det ej] fråga
om, vad jag vill göra och ytterligare lära, utan om var och hur jag
helt anspråkslöst kan ställa mig i en saks tjänst. Från detta ögonblick
måste skolans ”jag”-ståndpunkt försvinna för att giva plats åt näringslivets ”ni”- eller ”vi”- ståndpunkt […]357

Här kan man inte bara urskilja uppfattningen att skola och arbete krävde
olika roller. Man kan också se att rollen som arbetare inbegrep ett mer svårdefinierat yrkeskunnande som bara kunde förvärvas i den miljö som utgjordes av arbetslivet, inte bara arbetsplatsen. Min tolkning av ”jagståndpunkten” i förhållande till ”ni- eller vi-ståndpunkten” är att det handlar
357

TPU 1947/5 ”Vettigt sagt” s. 163.

142

om olika typer av ansvar. Skolan ansågs fostra den ena typen där ansvar
närmast handlar om den egna prestationen i förhållande till det egna betyget
och det egna lärandet medan arbetet fostrade till ett mer kollektivt ansvar för
produktionen och inför kunderna. Med denna tolkning av citatet uppfattades
skolan rent av ha en negativ inverkan på förvärvandet av nödvändiga yrkesförmågor. Den negativa påverkan hade dubbla orsaker. Den faktiska avsaknaden av verkliga förhållanden var en. Men även skolans sätt att utforma
miljön ansågs i citatet skapa hinder för utträdet i arbetslivet. Kommentarer i
senare artiklar, som att eleverna från skolmiljön kom ut i arbetslivet med för
hög uppfattning om sig själva, kan också kopplas till detta.358
Kring produktionen i verkstadsskolan arbetade man i arbetslag, de mer
oerfarna med lättare uppgifter och de som kunde mer med de svårare bitarna.
Det är en förenklad bild men den syftar till att visa på att det var den färdiga
produkten och ansvaret mot kunden som sysselsatte olika elever på olika vis,
inte endast det lärande som krävdes för att bidra med sin del. Lärandet var
integrerat i arbetandet. Det kunde ha föregåtts av träning på övningsstycken
men just i produktionen fanns potential att utveckla ”ni- eller viståndpunkten”. Det möjliggjordes när kundens beställning var kopplad till
bedömningen av den egna prestationen. Om inte laget lyckades var det svårare att framhäva sin egen prestation.
Arbete som är orienterat mot en efterfrågan ställer krav på tempo för att
hålla leveranstider och det ställer krav på förmågan att ingå i en arbetsprocess där den egna insatsen var avgörande för nästa steg. Det i sin tur kunde
leda till argument för att eleverna behövde känna ansvar för sin arbetsinsats,
lära sig arbetsgemenskap och social ordning.359 Men det verkliga arbetet som
den egna produktionen eller växelklasserna kunde bidra med hade också,
enligt sina förespråkare, en viktig funktion på det kognitiva planet. Den uppfattningen blir tydligast i uttalanden som vänder sig mot för stor användning
av så kallade övningsobjekt:
Den produktiva arbetsuppgiften bryter skolans problemfria mönster
och ställer elevens verkliga arbetsförmåga på prov.[…] Den arbetsuppgift som ska utföras är en nyhet för alla, inga kända lösningar

358

Se t.ex. TPU 1957/2 ”Allroundutbildning eller specialisering? Tempoarbete redan i skolan? s. 40.
359
Ett tidigt exempel på uttryck för detta var ett kontrakt som eleverna vid en av Bergslagets
praktiska ungdomsskolor fick skriva på innan de började vid skolan. Här understryks ansvar,
att hålla ordning på verktyg, att efterleva sociala normer som att vara redo på att hjälpa till
m.m. TPU 1929/9 ”En ny industriskola. En ny länk i Bergslagets praktiska ungdomskolor” s.
279. Ett senare exempel finns i artikeln ”Utbildningsbygget – utbildning och produktion” i
TPU 1966/4 s. 265.
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finns till hands längre – eleven måste ta ställning till något helt
nytt.360

Här föreställs skola och arbete ställa olika krav på problemlösningsförmåga
och kreativt tänkande. Skolans ”problemfria mönster” står i kontrast till den
oberäkneliga tillvaron i arbetet. Verkligheten framstår som betydligt mer
komplicerad än skolan. Idealet och kraven på att anpassa lärandet och kunskaperna till föreställningar om arbetets natur speglas inte bara i kritiken av
övningsobjekt utan även i den omsorg man lade ner på att på olika sätt försöka återspegla det verkliga arbetet och arbetsmiljön i de utbildningar som
saknade möjlighet till egen produktion. Ett exempel på detta var de övningsbutiker som skolorna för handel byggde upp, vilka i sig skulle bidra till autenticitet (möte med kunder, skyltning m.m.). Mest intressant i sammanhanget är nog de så kallade ”övningsvarorna”.361 Övningsvaror var varor som
såg ut som och helt kändes som riktiga varor, till exempel ett paket mjöl eller
en liter mjölk. Dessa ställdes upp på hyllorna i övningsbutiken som var en
replika av en handelsbod uppbyggd inne i skolan, gärna situerad i närheten
av en teorisal så man kunde växla mellan teori och praktik.362
Vad vi i skolorna är intresserade av bland dessa varutyper är emballaget och enstaka paket och burkar av resp. varuslag för studium av
innehållet. De tomma emballagen är i de flesta fall tillfredsställande
men bör fyllas med innehåll av mera hållbart slag såsom träklossar,
sand eller vatten, som ger förpackningen samma vikt som om paketet resp. burken vore fylld med kuranta produkter. Om det vid försäljningsspel, skyltnings- eller uppackningsövningar arbetas med
endast emballaget, är det risk för att eleverna inte får den känsla och
respekt för varorna som yrket kräver. 363

I detta exempel handlade försöket att skapa autenticitet om att återskapa en
verklighet som ställde krav på ett taktilt lärande vilket kunde ge ”känsla och
respekt” för varorna. Men det finns andra exempel där man emellertid inte är
lika uttalad om målet med att föra in verkligheten i utbildningen. En artikel i
TPU från 1941 tog särskilt upp problemet med barnvårdarinneutbildningar
eller husliga utbildningar i barnavård ”där det levande barnet fattas”.364 Det
sägs alltså inget om vad som särskilt skulle uppnås i form av kunskaper eller
färdigheter i artikeln. Det tas förgivet att en utbildning med riktiga barn är
360
YRBI 1969/4 ”Yrkesutbildningen anpassad till skolan eller arbetslivet?” s. 27, citatet finns
på s. 28.
361
Se t.ex. TPU 1942/7 ” Teori och praktik i handelsundervisningen” s. 146; 1952/5 ”Övningsvaror i detaljhandelsskolan” s. 127
362
TPU 1942/7” Teori och praktik i handelsundervisningen” s. 146.
363
TPU 1952/5 ”Övningsvaror i detaljhandelsskolan” 127, citatet finns på s. 129.
364
TPU 1941/9 ”Barnavårdsundervisningen i våra skolor” 9/41 s. 274
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bättre än en utan och förefaller därmed knyta an till en allmän föreställning. I
ett annat intressant och kanske ovanligt exempel kan vi få en bättre bild av
vilka kunskaper eller färdigheter som efterstävades och bara kunde tillägnas
genom verkliga situationer. Det är taget från en artikel i TPU från 1953 som
beskriver hur man tänkte sig den husliga utbildningen i 9y. För att det praktiska tillämpningsprovet skulle förlänas en viss realism uppmuntrades eleverna att ta med sina småsyskon till provet. På så sätt skulle arbetssituationen i hemmet bli mer autentisk. Det man testade kanske kan beskrivas som
stresstålighet, simultanförmåga och problemlösningsförmåga, förmågor som
skötseln av ett hem och en familj ansågs kräva.365 Det förefaller inte helt
främmande att jämföra med behovet i industriutbildningar att få känna rytmen och atmosfären i den arbetsmiljö som utbildningen förberedde för. Produktionen och dess arbetsmiljö var en integration av utbildningen med verkligheten och där den inte kunde åstadkommas försökte man alltså ersätta
verkligheten med att efterlikna den så långt det gick – med simulerad verklighet till exempel i form av ”rätt” tyngd på varor och syskon som störde
koncentrationen vid städning och matlagning. Behovet av att lösa bristen på
verklighet eller strävan efter autenticitet, tillsammans med talet om verkstadsluft, problemlösningsförmågan och sociala färdigheter gav arbete på
riktigt, ute i verkligheten en stark ställning i den yrkespedagogiska diskursen. Produktion länkade skola och verklighet på ett sätt som inkluderade fler
kunskaper än själva tillverkningen av föremål eller utförandet av en tjänst.
Det såg vi exempel på i citatet från 1928 om hur verkstadens skötsel skulle
”ske fullt öppet inför elevernas ögon”.366 Det är en helt annan kunskapssyn
26 år senare som vi möter i ett citat nedan från TPU. Här talades det om
vinsten med att centralt anskaffa arbetsobjekt eftersom det ger en mer renodlad lärarroll.
Läraren friställs från att vara arbetsanskaffare, försäljare, kundmottagare, konstruktör m.m. och kan helt ägna sig åt undervisning. 367

Produktionen är i artikeln fortfarande viktig men den förefaller ha förlorat en
tidigare viktig dimension. ”Mervärdet” av produktionen, det vill säga kunskap eller kännedom om dess sociala villkor och administration, erkänns inte
i den här typen av uttalanden, som ändå stöttar produktion i skolans undervisning. Produktionen förefaller dränerad på en viss del av de verkliga förhållanden som den kunde bidra med. Ett sätt att beskriva det är att produk365

TPU 1953/3 ”Studieplaner för enhetsskolans klass 9 Y och för första årskursen i yrkesskolan” s.66, citatet finns på s. 73.
366
TPU 1928/2 ”Verkstadsskolor och verkstadskurser” s. 46.
367
TPU 1964/9 ”Centralt anskaffade och analyserade arbetsobjekt för verkstadsmekanikerutbildning” s. 752, citatet finns på s. 753. Se även 1966/5 ”Det produktiva arbetet och yrkesutbildningen” s. 322.
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tionens anpassning till skolan i det här fallet gick till genom att välja ut vilka
verkliga förhållanden den skulle representera. Ett viktigt syfte var dess upplevda förmåga att bidra med motivation för lärandet och utbildningen. Motivationsaspekten kopplades till produktionens representation av verkligheten.
En TPU-artikel från 1932 belyser hur produktionen innebär verkliga förhållanden som höjer motivationen:
[Det] gäller […] att väcka elevernas håg och intresse för arbetet, och
det är en gammal erfarenhet, att de ungas intresse för ett arbete blir
större, om de veta, att de deltaga i förfärdigandet av nyttiga ting, än
om de utföra sina bestämda övningsserier, som sedan ej komma till
någon användning.368

Till och med produktionens kritiker hade svårt att bortse från ”en gammal
erfarenhet” som denna. Kritikerna erkände den positiva pedagogiska egenskapen av arbete ”på riktigt” men man ansåg ändå att man skulle kunna nå
tillräckligt goda resultat med rätt övningsobjekt. Med rätt stegring i svårighetsgraden skulle eleven sporras av sina egna kunskapsframgångar. Även
andra faktorer som att lärarens uppmärksamhet (vilken förutsattes öka utan
produktion) framhölls också som motivationshöjande.369

6.3.2 Arbetsplatsen som pedagogisk tillgång eller pedagogiskt
problem
När arbetsplatsen som utbildningsmiljö jämfördes med skolan som utbildningsmiljö kom man ibland att tala om verkliga förhållandens pedagogiska
möjligheter och begränsningar. Anhängare av arbetsplatsen som utbildningsmiljö framhöll som vi såg tidigare, hur verkstadsluften kunde bidra till
en slags karaktärsfostran. Arbetsplatsen, oavsett om den var en verkstads368

TPU 1932/9 ”Produktivt arbete i verkstadskurserna” s. 289 f. Det finns också en minnesanteckning från verkstadsskolan i Tidaholm som tyder på att möjligheten för professionella att
bedöma elevernas arbete hade betydelse för motivationen. En före detta verkstadskolelev
minns att eleverna:
”tillverkade bänkhakar åt Hellidens vattenpassfabrik, kanske inte så roligt men det gav flera
olika arbetsmoment […] och varje gång vi levererade en sändning fick vi fick vi beröm av
personalen för fint arbete. Det stärkte självkänslan.” Skaraborgs läns Centrala verkstadsskola
i Tidaholm 1938-1973 (2006) s. 60.
369
TPU 1954/8 ”9y måste föregås av forskning” s. 211; 1966/6 ”Mellan (minst) två stolar”
s. 417. Carrards metod ansåg att ”aktiviteten i sig själv, arbetsrörelsens inövning, är tillräcklig
för att ge arbetsglädje och arbetslust” s. 435. Se även 1955/8 ”Automatisering eller insikt”
s. 244 I denna artikel utnyttjas t.ex. ett tävlingsmoment som motivationsfaktor. Ett annat tips
var att döpa om övningsbitar till träningsbitar. Träningsbitar hade för eleverna ”bättre klang
än övning” och det berodde enligt artikelförfattaren på att det förde tankarna till idrottsmannens aktivitet som var träning. TPU 1956/3 ”Försöksverksamheten vid Stockholms stads
yrkesskolor” s. 59 citatet finns på s.61.
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skola i funktionen arbetsplats eller ett företag, var också en utbildningsmiljö
för social fostran. Här överfördes normer för yrket specifikt men också för
arbetandet i sig, det vill säga i fråga om en mer generell arbetsmoral, som vi
såg exempel på i föregående kapitel. Skolan som institution upplevdes ha ett
särskilt ansvar här i förhållande till företagens arbetsplatser.
Skolans disciplinerande funktion skapades till viss del som ett värn mot
samhällets omoral.370 När det gällde yrkesutbildningen fick disciplineringsfrågan en särskild koppling till föreställningar om arbetet som moraliskt
fostrande eller moraliskt fördärvande. Förenklat kan man säga att själva arbetet ansågs fostra unga människor till olika moraliska dygder som ansvar
och samarbete, samtidigt arbetsplatsen ansågs vara en olämplig miljö för
moralisk fostran. Arbetsplatsens moraliska problem kunde till exempel
handla om normerna kring tid.
De vuxnas arbetsmoral måste i många fall förbättras. Hur skall den
arme yrkesläraren kunna hålla eleverna kvar på bygget till arbetstidens slut, när lyset fimpas en kvart tidigare […] 371

Här kan man urskilja en motsättning mellan de två sociala arenor som var
viktiga för yrkesutbildningen. I ett annat exempel från en TPU- artikel framhölls att ”’arbetskamraternas’ mindre trevliga inverkan” och ”svårigheten att
finna lämpliga faddrar” gjorde arbetsplatsen mindre lämplig som utbildningsmiljö. De olika miljöernas sociala roller underströks. Ordet ”arbetskamrater” är satt inom parentes och man söker ”faddrar”, inte arbetsledare
eller ens handledare. Den ”arme yrkesläraren” som i det tidigare citatet beklagades för att ha svårigheter med att upprätthålla byggelevernas tidsmoral
när de var ute på bygget ger intryck av att avvika från normen på arbetsplatsen. Kritiken av arbetsplatsen är samtidigt en kritik av verkliga förhållanden.
Skolan som disciplinerande institution hade i uppdrag att motverka dessa
verkliga förhållanden.372 Eleverna uppfattades möta olika sociala miljöer
vilket ibland hamnade i konflikt med strävan att anpassa skolan efter verkliga förhållanden för att skola in eleven i en yrkesroll. I en intressant kommentar från en artikel i TPU 1960, förefaller arbetet i skolan ställa högre
krav på arbetsmoral än yrkesarbetet. Artikelförfattaren karaktäriserar elevernas arbete ute på företag som ”avkopplingen från den skolmässiga läxläs370

Mattson (1984); Sandin (1986). Se även hur man i 1946 års skolkommission uttrycker som
en av det nya skolsystemets uppgifter att fostra medborgare som samarabetar och inte drivs av
karriärism. SOU 1948:27 s. 4.
371
TPU 1967/4 ”Byggnadsutbildning i Hälsingland” s. 245, citatet finns på s. 247, [kursiv i
original]. Se även TPU 1962/4 ”Växtvärk?” s. 193 och TPU 1963/1 ”Yrkesarbete eller yrkesteknik?” s. 1, om ”demoraliserande struntjobb” ute på arbetsplatserna och en argumentation
för att eleverna inne på verkstadsskolan skulle arbeta hårdare än de gjorde ute på arbetaplatserna.
372
Hedman (2001); Lindell (1999).
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ningen och studietekniken”. Det här ansågs också ge upphov till problem i
skolundervisningen genom att skapa ett ”påföljande startmotstånd i skolans
teori- eller verkstadslokal […]”.373 I dessa olika exempel tonar skolarbete och
skolan som utbildningsmiljö fram som ideal istället för arbetet och arbetsplatsen. De uppfattade skillnaderna blev till motsättningar. Skolan stod för
en (högre)moral och arbetsplatsen för en annan, skolarbetet krävde en disciplin som inte uppfattas förekomma i arbetet. I 1954 års utredning, kapitlet
om pedagogiska frågor för yrkesutbildningen understryker man skolans fostrande uppdrag på följande vis:
Av grundläggande betydelse är också förefintligheten av vad man
kallar arbetsmoral eller arbetsdisciplin, varmed avses bland annat
punktlighet, noggrannhet, ordning på arbetsplatsen, samarbete med
kamrater, förhållandet till över- och underordnade.374

Denna uppfattning var grundlagd redan i de första yrkesskolstadgarna, i kriterierna för urval och bedömning, och relateras återkommande både i minneböcker och i organisationstidskriftens artiklar. Vad som däremot framträder
tydligare under den senare perioden är misstron mot arbetsplatsen som lämplig miljö för utvecklande av dessa egenskaper, istället för att som i tidigare
artiklar framstå som dess förutsättning.
Det fanns flera frågor som på olika sätt utmanade verklighetens och skolans samsyn. En begränsad men ändå återkommande knäckfråga var frågan
om noggrannhet. I vissa artiklar i organisationstidskriften framhålls att skolan lägger ner för mycket tid på att göra noggrant och att arbetet kräver en
kunskap eller snarare insikt om när man ska vara noggrann och när produktionen i stället kräver snabbhet framför noggrannhet.375 Det var emellertid just
detta som enligt andra gjorde arbetsplatsen olämplig ur kunskapssynpunkt.
Till exempel menade en yrkeslärare att eleverna under praktikperioderna
”fått se exempel på hur man går genvägar (och hur man slarvar) på ett sätt
som inte tillåts i skolan.” 376 Två normer, rätt slarv eller inget slarv alls, indikerar två skilda saker. Slarv på rätt sätt blir en fråga om kompetens medan
inget slarv alls kan bli en fråga om moral. Dessa skillnader ger effekter för
hur skola och arbetsplats som utbildningsmiljö kan fungera som varandras
motsatser istället för varandras komplement.

373

TPU 1960/9 ”Anvisningsblad och växelutbildning” s. 511, citatet finns på s. 513, [kursiv i
original]
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SOU 1954:11 s. 194.
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Se t.ex. TPU 4/43 ”Kvalitet och snabbhet i elevarbetet” s. 69; 1955/8 ”Automatisering eller
insikt” s. 224.
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TPU 1960/9 ”Anvisningsblad och växelutbildning” s. 511, citatet finns på s. 514.
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6.3.3 Motsättningar till följd av olika rutiner och olika roller
Produktionen var det inslag i verkstadsskolorna som i viss utsträckning
gjorde dem till arbetsplatser. Det är produktionens villkor som strukturerar
vad som görs och hur ute på en arbetsplats. I skolan är det andra villkor som
strukturerar vad som görs och hur. Arbetsplatsen och skolan som olika utbildningsmiljöer har potentiella motsättningar inbyggda i olika rutiner, roller
och relationer. Från 1950-talet kom dessa allt oftare att aktualiseras i organisationstidskriften. Men redan tidigare finner man exempel på att dessa utgjorde problem som hanterades i de praktiska ungdomsskolorna.
Vid Stockholms stads lärlings- och yrkesskolors inledande försök med
växelklasser på 1920-talet identifierades problem med arbetsplatsen som
ledde till att man ändrade periodiseringen. Enligt styrelseprotokoll diskuterades både längden och ordningen på utbildningsperioderna ute på företagen
ur ett pedagogiskt perspektiv. Till exempel kortades intervallerna till tre
månader för att komma tillrätta med problemet att vissa elever blev kvar på
företaget som anställda istället för att komma tillbaka och fullgöra utbildningen.377 Lockelsen som ett arbete eller en arbetsplats utgjorde för elever
skulle kunna beskrivas som ett skolinternt problem. Hos Yrkesskolsakkunniga 1954, dyker även andra skolinterna aspekter upp som grund för kritik av
arbetsplatsen som utbildningsmiljö. Till utbildningen i skolan hörde teoriundervisning och elevernas erfarenhet av arbetslivet ansågs skapa problem för
detta skolspecifika inslag. Problemet ansågs vara att:
Teoriundervisningen kan i regel icke knytas till företagspraktiken på
samma sätt som till yrkesarbetet i skolan. I en del fall upphör teoriundervisningen helt under praktikperioden i företaget, och man får
räkna med att eleverna lätt glömmer sina före praktiktiden nyförvärvade kunskaper; en avsevärd del av teoritimmarna får användas till
repetition efter återkomsten till skolan.378

I exemplet framträder skolans ordnande principer där teorin har sin plats och
sin tid åtskild från praktiken. Tidigare i undersökningsperioden är det vanligare att finna exempel där i stället produktionen ordnar eller får inflytande
över den här typen av skolans ordning. I styrelseprotokoll från Stockholms
stads lärlings- och yrkesskolor samt i minnesteckningar finns uppgifter som
visar att arbetet istället tilläts styra inte bara över teoriundervisning utan även
över schemaläggning och terminernas start- och slutdatum för vissa verkstadsskolor.379 I de fallen kan man säga att verkstadsskolornas drag av ar377

LYS, Styrelsens protokoll 12/1 1926 § 19, bilaga E A1A:16; Styrelsens protokoll 11/10
1927 § 21, bilaga D A1A:20 (SSA).
378
SOU 1954:11 s. 209.
379
Se t.ex. LYS, Styrelsens protokoll 12/2 1929 § 21 A1A:27; 10/5 1932 § 41 A1A:36; 20/8
1957 § 39, bilaga O A1A:261 (SSA); Elveström (1995) s. 14.
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betsplats var mer framträdande och utbildningen styrd av de förhållanden
som råder på en arbetsplats. När skolorna frångick eller i de fall där de inte
hade produktion som gjorde dem till arbetsplatser uppstod vissa kontraster
när man skulle växla mellan miljöer. Under de perioder utbildning var förlagd ute på arbetsplatser innebar det därför att helt nya rutiner styrde. Precis
som man försökte anpassa produktionen till undervisningsplanerna och
undervisningen i skolan fanns det förslag om anpassning av teoriundervisning till arbete ute på arbetsplatsen. Här är ett exempel från en artikel i TPU
1967:
Det går att läsa en del av teorin när vädret är sådant att yrkesarbete
inte kan förekomma på arbetsplatsen. Om så skall kunna ske, måste
det finnas tillgång till lokal på arbetsplatsen som lämpar sig för
detta. Har skolan tillgång till mobil undervisningslokal, kan man lättare genomföra en sådan sak. 380

Här är lösningen en anpassning av skolarbetet till arbetsplatsens rutiner men
exemplet är dock inte typiskt för den här perioden. Vanligare var att problemet med teoriundervisningen skapade argument för mer skolförlagd yrkesutbildning. I grunden uppstod problemet genom föreställningen om teorins
och praktikens isärhållande. Denna föreställning kom att tränga undan föreställningen om teorins och praktikens sammanflätning som kom till uttryck i
tidigare artiklar i organisationstidskriften.381 I särhållandet av teori och praktik fick konsekvenser för synen på arbetsplatsen som utbildningsmiljö. När
teorin tydligt urskiljs från praktiken får den heller inget utrymme inom arbetsplatsens strukturer och rutiner eftersom den då, det vill säga när den
lösgjorts från det praktiska arbetet, kräver särskilda rum och särskilda tider
som inte överensstämmer med arbetets rum och tid.
Ytterligare problematiseringar av skolan och arbetsplatsens rutiner uppstod ur själva skiftet mellan utbildningsmiljöer och hade sin grund i de olika
sociala strukturerna som skola och arbete har. Det kan belysas med ett exempel från Yrkesutbildningssakkunniga 1954. Där menade man att:
De olika miljöerna i skolverkstad och på arbetsplats kan medverka
till uppkomsten av olika beteendemönster, som ger anledning till
störningar i det personliga förhållandet mellan lärare och elever. 382

Vad citatet beskriver är att elevens identitet som elev hamnade i motsatsställning till en möjlig identitet som blivande yrkesarbetare. Citatet under380

TPU 1967/4 ”Byggnadsutbildning – utbildningsbyggen” s. 241, citatet finns på s. 243.
Se t.ex. den tidigare nämnda artikeln i TPU 1936/8-9 ”Fantasier om yrkesutbildning”
s. 193, där man talade om det praktiska arbetet som kärnan kring vilken teorin skulle komma
att utformas.
382
SOU 1954:11 s. 210.
381
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stryker också yrkeslärarens identitet som lärare istället för yrkesarbetare. I
tankefiguren skola är en lärares kompetensområde och arbetsuppgift i första
hand lärande. I yrkeslärarens dubbla identitet som yrkesutövande arbetsledare och lärare kom tyngdpunkten att hamna på det senare och den pedagogiska uppgiften att undervisa. Problemet med att byta mellan arbetsplats och
skola var att skiftet försvårade undervisning, det vill säga det lärande som är
situerat i skolan. Ur mötet mellan ett lärande situerat i arbetet och dess sammanflätande logik och ett lärande situerat i skolan och dess isärhållande logik uppstod den här typen av konflikter. När eleverna växlade mellan två
utbildningsmiljöer som representerade olika sätt att lära skapades rollkonflikter. En möjlig tolkning är att den här typen av problem bör ha uppfattats
olika inom de praktiska ungdomsskolorna beroende på vilken ställning produktionen hade. I skolor särskilt under 1960-talet där arbetsinstruktioner och
övningsobjekt började ersätta produktion, bör det varit vanligare med rollkonflikter i skiftet mellan skola och arbetsplats än i verkstadsskolor som
fortfarande hade en betydande produktion eller i de inbyggda skolorna till
exempel. Eftersom produktionen i verkstadsskolorna gjorde skolan till arbetsplats blev skillnaderna mellan skola och arbete inte lika tydliga. Med
produktionen närvarande blev yrkesläraren tydligare i sin roll som yrkesman,
vilket bland annat speglas i bruket av tilltalet ”mäster” som flera artiklar i
TPU vittnar om. De kriterier för bedömning av elevmaterial till skolorna
som diskuterades i förra kapitlet ger också stöd för att denna mästerroll och
dess betydelse som yrkesreproducerande förebild. Idéer om att låta yrkesmän
komma till skolan istället för, eller som komplement till, att elever gick ut till
företagen fanns redan på 1920-talet. Då kunde besökande yrkesutövande
gesäller tjäna som kunskapskällor och förebilder.
Eleverna erhålla genom gesällernas föredöme jämförelsepunkter och
märka sitt eget arbetes svagheter och brister samt inse sin egen ringa
produktionsförmåga. Tävlingsmomentet, vars vikt igår antyddes,
kommer här att ingå på ett fullt naturligt sätt.383

Jämförandet med de som var skickligare uppfattades 1928, sett ur ett pedagogiskt perspektiv, som motiverande och inspirerande. Från 1940-talet finns
däremot artiklar som istället menar att jämförandet skulle hämma både inspiration och motivation och därmed lärandet. Det skulle enligt dessa istället ge
upphov till missmod och ”det-spelar-ingen-roll-känsla.”384
383

TPU 1925/4 ”Utbildning i verkstadsskola eller i den produktiva verkstaden” s. 103; 1928/2
”Verkstadsskolor och verkstadskurser” s. 47.
384
TPU 1941/3 ”Yrkesundervisningen” s. 88; 1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen.
Några kritiska reflexioner” s.59. Se även t.ex. TPU 1955/2 ”Börja i ett bottenläge” s. 49 där
man uttrycker sig på följande sätt: ”Arbetsresultatet jämföres med den skicklige yrkesutövarens, vilket kan medföra olust och utbildningshämningar.” s. 49.
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Den typen av argument gav stöd för lärarens roll och arbetsuppgift som den
definieras genom skolans tankefigur. I skolan förväntas eleven inte jämföra
sitt arbete med lärarens, eleven har inte och ska inte utveckla någon del i
lärarens professionella gemenskap. Det fanns motsägelsefulla uttalanden om
yrkesmän som föredömen. Närvaron av utlärda yrkesmän i utbildningen
kunde framställas både som positivt och negativt ur pedagogiskt perspektiv.
Vad som utgjorde skillnaden hade att göra med vad som skulle läras och
vilka normer de företrädde. En positiv inställning till yrkesutövare som föredömen kan till viss del förklaras med skolans möjligheter att välja vilken
representation av verkliga förhållanden som skulle in i yrkesutbildningen.
Detta kan vara en möjlig anledning till att den positiva förebilden fortfarande
i slutet av 1960-talet lever kvar sida vid sida med en mer renodlad lärarroll.
Så sent som 1969 föreslogs i organisationstidskriften att verkstadsskolorna,
skulle anställa yrkesmän som skulle möjliggöra en viss produktion i skolan:
Dessa yrkesmän skulle fungera som prototyper för hur man arbetar
och beter sig i industrin. […] Eleverna kan tänkas få upp ögonen för
vad man fordrar av en färdig yrkesman. En del kommer troligen att
få inspiration till att försöka nå upp till motsvarande färdigheter. 385

Vad som menades med en ”prototyp” var en utvald (och av skolan godkänd)
representant från produktionen som kom till skolan. Det handlade inte om
elever som möter produktionens representanter oförmedlat vilket vi såg i
anklagelserna om arbetsplatsers omoral. Det förefaller därför som att arbetsplatsen som miljö uppfattades som ett större pedagogiskt problem än själva
produktionen. Precis som det fanns förslag som syftade till att styra produktionen för skolans behov kan man tolka citatet som att man på liknande sätt
anpassade kontakten med arbetarna genom urval som passade skolan.

6.4 Sammanfattande analys: produktionen som försvann
Sammanfattningsvis kan man se att produktionens roll i de praktiska ungdomsskolorna omförhandlades under perioden 1920 till 1971. Omförhandlingen utvecklades till stor del genom problematiseringen av produktionen i
förhållande till läroplansstyrd utbildning och i förhållande till systematiskt
lärande. Produktionen var från början en väletablerad och utbredd pedagogisk praktik som utformades genom en variation av interna och externa arbeten. Den hade erkända pedagogiska fördelar som att skapa motivation, autenticitet och särskilda färdigheter. Särskilt lyftes problemlösningsförmåga och
sociala färdigheter fram som exempel. Att detta pedagogiska innehåll var
385

YRBI 1969/4 ”Yrkesutbildningen anpassad till skolan eller arbetslivet?” s. 27, citatet finns
på s. 28.
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betydelsefullt framgår av de många olika praktiska lösningar som presenterades för att anpassa produktionen till läroplanen i stället för att ta bort produktionen. En särskilt viktig motsättning mellan produktion och läroplansstyrd utbildning och som hanterades, hade att göra med motsättningen mellan differentiering och likriktning. Produktionens villkor i form av tillgång
och efterfrågan skapade ojämna förhållanden mellan skolor, mellan utbildningar och inom utbildningar eftersom tillgången på arbete kunde variera år
från år. Det är samma typ av motsättning som också aktualiserades i bedömningsfrågor. Möjligheten att kunna jämföra utbildningar både mellan skolor
runt om i landet men också från ett år till ett annat är en viktig funktion läroplaner har. En annan motsättning mellan produktionens villkor och styrningen av utbildningen var i vilken ordning olika moment skulle komma. I en
utbildning styrd av produktion var det inte alltid möjligt att lära ut utbildningens moment i den ordning som läroplanen föreskrev. Det vill säga om
läroplanen föreskrev konservering en viss vecka och kunderna beställde bröd
var det produktionen som styrde och inte utbildningsanordnarna.
Att produktionen var värdefull innebar inte att den var helt oproblematisk.
Det fanns en reell spänning mellan produktion och skolpedagogik, men
dessa spänningar bedömdes samtidigt som hanterliga. Några av de presenterade lösningarna på dessa motsättningar baserades på någon form av centralisering, granskning och fördelning av inkommande produktionsarbeten. Det
faktum att man strävade efter att förena produktionen med läroplanerna är ett
exempel på att produktionen tillskrevs ett stort värde. Något som bidrog till
detta var att produktionen gav utbildning under verkliga förhållanden. Det
fanns flera exempel på insatser som gjordes för att eftersträva så verkliga
förhållanden som möjligt särskilt då tillgång till produktion saknades. Genom att närmare granska hur man talade kring behovet av verkliga förhållanden visade det sig att verkligheten förde med sig en särskild form av problematik och att den inte odelat uppfattades som positiv i pedagogisk bemärkelse. Försöken att återskapa verkliga förhållanden blir därmed inte enbart
ett uttryck som ger stöd åt produktionen som pedagogisk praktik. Verkliga
förhållanden, särskilt då man talade om arbetsplatsen, befanns ha flera nackdelar ur lärandesynpunkt. Det gav ett ostrukturerat lärande som var svårt att
kontrollera. Elevens lärande kunde, som några menade, hindras av mindervärdighetskomplex orsakade av jämförelse med utlärda yrkesutövare, det
kunde också komma att störas av de olika rutiner och olika sociala normer
som skola och arbetsplats representerade. I den typen av argument framstod
verkliga förhållanden och därmed produktionen som ett hinder för lärande.
Försöken att återskapa verkligheten, att skapa autenticitet i utbildningen utan
produktion framstår i det sammanhanget som ett sätt att komma ifrån produktionen i stället för att närma sig den.
Det skulle vara möjligt att tala om de olika motsättningarna i termer av
produktionen som ett utbildningsproblem respektive lärandeproblem. Som
ett utbildningsproblem handlade det främst om hur produktionen skulle
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kunna bidra eller försvåra genomförandet av ett specifikt innehåll. Som ett
lärandeproblem handlade det i stället om möjligheterna att skapa ett lärande
som var möjligt att kontrollera och mäta. Med det vill jag understryka att
olika motsättningar när det gällde produktionen som pedagogisk praktik
hade olika förutsättningar att lösas. När det framstod som ett utbildningsproblem, det vill säga i relation till läroplansstyrning av utbildningens innehåll
och ordning, presenterades tekniska eller administrativt praktiska lösningar.
När det däremot handlade om produktionens förhållande till möjligheterna
att lära så stod två olika sätt att lära mot varandra – lära som i skolan eller
lära som i arbetet. Motiven att ersätta produktionen för att åstadkomma ett
annat lärande grundade sig på en föreställning om vilken typ av lärande som
var mest effektivt. Detta aktualiserades särskilt under en expansiv period av
yrkesutbildningen som tog fart från 1950-talet. Uppfattningen om att man
lärde snabbare och bättre i skolan utan produktion fick stöd med utvecklingen av pedagogiska metoder och material vilka utmanade produktionen som
pedagogisk praktik. I följande kapitel fördjupar jag mig i denna metodologiska utveckling och dess betydelse för produktionens ställning i yrkesutbildningen.
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Kapitel 7 Att lägga lärandet tillrätta

Det föregående kapitlet beskrev hur synen på produktion som pedagogisk
praktik kraftigt förändrades under undersökningsperioden. Det här kapitlet
vill fördjupa diskussionen om hur denna omvandling egentligen blev möjlig.
Utgångspunkten är att produktionen fick en ändrad innebörd till följd av att
nya teknologier för lärande utvecklades, som syftade till att lägga lärandet
tillrätta. 386 I form av pedagogiska system kom dessa på många sätt att ersätta produktionen som metod för lärande. Genom att undersöka vilka egenskaper dessa pedagogiska system hade går det göra begripligt hur de kunde
ersätta produktionen som metod för lärande. Som vi kommer se präglades
dessa teknologier, som ursprungligen hämtades från industrin, av en hög
grad av systematik, vilket innebar att produktionen kom att framstå som än
mer osystematisk och underlägsen ur pedagogisk synvinkel. Debatter och
beskrivningar i organisationstidskriften avslöjar att de nya pedagogiska systemen inte bara representerade krav på ett annat lärande, de visar också att
en ny sorts lärande skapade en ny sorts kunskaper. I strävan att lägga lärandet tillrätta blottlades motsättningar mellan uppfattningar om vad det nya
lärandet hade att erbjuda i fråga om kunskaper. Motsättningarna kan tolkas
mot bakgrund av hur de olika logikerna sammanflätning och isärhållande
leder till olika typer av kunskaper och hur man mot bakgrund av tankefiguren skola eller arbete motiverar dessa. En annan skillnad av betydelse är hur
lärandet i arbete karaktäriseras av att man ”läser av” vad som görs till skillnad från skolans lärande som karaktäriseras av att man ”läser in” det man
ska kunna från text. Kapitlet inleds med en utveckling av vad som menas
med dessa två olika sätt att lära och hur de formas enligt logikerna sammanflätning respektive isärhållning. Resonemangen syftar till att ge en djupare
förståelse för de motsättningar mellan arbete och skola vad gäller lärande
och som aktualiserades genom utvecklingen av de pedagogiska systemen.
Efter detta följer en beskrivning av några centrala pedagogiska system som
utvecklades inom industrin, vars mönster färgade av sig på utvecklingen och
användningen av pedagogiska material. Pedagogiska material presenteras
sedan i ett eget avsnitt. Kapitlet tar också upp de vinster som användandet av
metoder och material förespeglade.
386

Frasen är insprierad av Yvonne Hirdmans beskrivning av den sociala ingenjörskonstens
ambition att lägga livet tillrätta genom rationalitet baserad på en särkild föreställning om
vetenskaplighet. Hirdman (2010).
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7.1 Läsa av eller läsa in
Metoder för lärande är naturligtvis inte förbehållet skolan men lärandet i
arbetet eller i yrkesblivandet är annorlunda strukturerat än lärandet i skolan
och inte lika uttalat. Skillnaden skulle kunna karaktäriseras som att man lär i
arbetet genom att ”läsa av” och i skolan genom att ”läsa in” eller ”läsa sig
till”. ”Läser av” gör den lärande i arbetet genom att befinna sig och delta i
situationer där kunskap utnyttjas. Man läser av ”mäster”, man läser av resultatet (det egna och andras), man läser av reaktionen (på det man gör) och så
vidare och justerar sina kunskaper; taktila, intellektuella och sociala därefter.
Här bidrar inte bara mäster utan även den epistemologiska gemenskapen
som yrkesgemenskapen, arbetskamraterna utgör. Även människor i den
epistemologiska gemenskapens ytterkant, kunderna, finns där som referens
för den lärande att bedöma sin insats med.387 I skolan läser man i stället in
text och lyssnar till tal som ofta tar formen av instruktioner. Det egna talandet är ofta begränsat till svar på lärarens frågor och tar mera sällan formen av
dialog eller samtal med läraren eller andra elever, över uppgiften eller som
del av verksamheten. Till viss del därför att läraren, i undervisningsmiljön,
ensam äger kunskapen till skillnad från arbetets epistemologiska gemenskap.
I skolan är det inte situationen och läraren som eleven läser av, i alla fall inte
i syfte att utöka ämneskunskaperna. Det är snarare så att eleven läser av läraren och situationen för att lära sig om skolan och dess inre funktioner än för
att lära sig till exempel matematik.388 Att ”läsa av och att ”läsa in” är metoder som inte bara kräver sina särskilda sammanhang, det genererar också
olika typer av kunskap.
I skolans tradition har kunskaper organiserats av läroplaner och lärandet
organiserats med hjälp av undervisningsmetoder. I arbetet har lärandet och
kunskapsinnehållet ett mer dynamiskt förhållande genom sin förankring i
samma sammanhang. Läroplaner (kunskapsinnehållet) och pedagogik (lärandemetoder) har mer åtskilda ursprung i samhällspolitiska och vetenskapliga sammanhang. I TPU från 1940-talet och framåt samt i utredningarna
särskilt under 1960-talet framträder skillnader som synes bygga på detta
förhållande. När detta aktualiserades i den yrkespedagogiska diskursen fick
387

Lave & Wenger (1991); Nielsen och Kvale (2000); Sennett (2008); Richard Daly ”Communicating the nonverbal knowledge of working life: making visible the invisible” i Weil
m.fl. (red) (2009); Andersson Gustafsson (2002).
388
Broady (1981). T.ex. menar Broady att mycket av det som gestaltas i klassrummet av
läraren är rutiner och strukturer för att upprätthålla maktrelationer vilket till stor del handlar
hur man om går i skolan. s. 135 ff. Resonemanget kring skillnaderna mellan att läsa av och
läsa in syftar till att fånga, synliggöra och beskriva något av arbetets och skolans olikartade
lärande. Självklart finns gränsöverskridanden vissa aspekter. T.ex. använder man även i arbetet texter för lärande i form av instruktioner och manualer. Det bör emellertid påpekas att
texterna och läsandet i arbetet skiljer på flera sätt från skolans, vilket Viveca Lindberg uppmärksammat genom att visa hur texter och läsande är socialt förankrade. Lindberg (2003,
2007).
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det också konsekvenser för produktionens värde som pedagogisk praktik.
När isärhållandet av lärande och kunskapsinnehåll blir tydligare, det vill säga
när man började tala om särskilda pedagogiska metoder som kunde appliceras på vilket kunskapsinnehåll som helst, från maskinskrivning till klänningssömnad, kan produktionen börja betraktas som ett oorganiserat lärande.
I förlängningen innebar det att det som skedde i produktionen inte erkändes
som lärande eller i alla fall inte som ett effektivt lärande. Lärande genom att
”läsa av” kom på olika sätt att utmanas av det metodiska lärandet genom att
”läsa in”. I den processen skapades pedagogiska möjligheter att ta bort produktionen från yrkesutbildningen.

7.2 Industrins metoder för yrkesutbildning
Utvecklingen av yrkesutbildningen i Sverige under 1900-talet hämtade inspiration från många platser i världen. De största influenserna när det gäller
pedagogiska metoder kom från Tyskland, Österrike och USA. Tidiga influenser kom även från Holland. I Tidskrift för praktiska ungdomsskolor och i
utredningarna behandlades den pedagogiska utvecklingen inom yrkesutbildning, både genom presentationer av utländska initiativ och av svenska. De
svenska bidragen till utvecklingen av metoder och pedagogiskt material tog
fart under 1950-talet och var i de flesta fall vidareutvecklingar och anpassningar av utländska förlagor. Mycket av detta arbete initierades av ingenjörer
och industripsykologer vid de stora svenska industrierna, som hade egna
verkstadsskolor. Men även yrkeslärare och andra aktörer knutna till de
kommunala skolorna kom att bidra till utvecklingen av pedagogiska metoder.
En tidig och för inrättandet av praktiska ungdomsskolor viktig inspiratör
var det tyska skolrådet George Kerschensteiner. Framförallt hade
Kerschensteiner betydelse för att det praktiska arbetet blev en utbildningsfråga och fick sin egen skolform i och med de praktiska ungdomsskolorna. 389
Den pedagogik som fick Kerschensteiners signum var den så kallade arbets389

Den internationellt jämförande forskningen om yrkesutbildning ger närmast intrycket att
Kerschensteiners tankar främst haft betydelse för själva inrättandet av ett statsfinansierat
yrkesutbildningssystem än för den metodutveckling som skedde. Se t.ex. Greinert WolfDietrich “The German philosophy of vocational education” i Linda Clarke & Christopher
Winch (red) Vocational education: International approaches, developments and systems.
Referenser till Kerschensteiner i mitt material är också oftast relaterat till den betydelse han
haft för just lärlings- och yrkesskolans tillkomst. Översättningar av hans texter förekom i de
första numren av TPU. Texterna förefaller ha fått stå för sig själva eftersom det inte finns
några efterföljande kommentarer så någon ”metoddiskussion” förekommer inte som kan
avslöja hur eller om Kerschensteiners pedagogik påverkade det praktiska yrkeslärandet. TPU
1920/1 ”Yrkesutbildning och medborgerlig fostran genom de praktiska ungdomsskolorna” s.
3; 1920/2 ”Yrkesutbildning och medborgerlig fostran genom de praktiska ungdomsskolorna”
s. 33.
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skolepedagogiken eller aktivitetspedagogiken.390 Grundtanken var ett lärande
genom erfarenhet stött av skolans undervisning om arbetet. Det var också så
lärlingsutbildningen utformades. Det finns också en koppling till fortsättningsskolan, en förlängning av folkskolan som skulle utformas så att den
skulle fungera förberedande för arbete och vidare yrkesutbildning. 391 Däremot finns det i mitt material ingen beskrivning av specifika metoder som
grundar sig på Kerschersteiners idéer och som skulle ha utövats i de praktiska ungdomsskolorna. Kerschensteiners idéer att låta elever arbeta praktiskt
i skolan bör som pedagogisk tanke varit mer innovativ för folkskolan. Yrkeslärandet hade alltid varit förknippat med att arbeta praktiskt och bygga upp
kunskaper genom erfarenhet.
Mer uttalat ordnade pedagogiska metoder, eller vad som kom att kallas
”systematisk utbildning”, baserades snarare på grundtankar inom den så
kallade scientific management, som syftade till att effektivisera industriarbete. Applicerat på pedagogik innebar det ett tillrättaläggande av arbetsmoment för syftet att lära rätt och snabbt. Redan på 1920-talet började pedagogiska system med detta syfte att utvecklas utomlands. Utvecklingen i Sverige tog fart från 1940- och 1950-talet och byggde dels på dessa tidiga ansatser men också på senare internationell utveckling av metoder och material.
En kort presentation av scientific management och de så kallade arbetsanalyserna är emellertid nödvändig för en bättre förståelse av metoderna och
materialens utformning och syften.

7.2.1 Rationalisering och pedagogisering
De pedagogiska systemens utveckling beskriver samtidigt en pedagogisering
av arbetet och en rationalisering av lärandet.392 Det var två sammanbundna
390

För detta hämtade han bland annat inspiration från John Dewey om vikten att utveckla
kunskaper genom egna erfarenheter. Om sambandet mellan Kerchensteiner och John Dewey
se t.ex. Philipp Gonon The quest for modern vocational education – George Kerschensteiner
between Dewey, Weber and Simmel (Bern, 2009)
391
1911 föreläste Kerschensteiner i Sverige på ett möte arrangerat av Pedagogiska sällskapet i
Stockholm. Även om temat för föreläsningarna var ”yrkesskolefrågan” så förefaller fokus ha
legat på fortsättningsskolan som låg i stöpsleven samtidigt med reformen om praktiska ungdomsskolor. I folkskolan hade man redan börjat anpassa pedagogiken i viss mån efter
Kerschensteiners pedagogiska idéer genom att införa mer praktiska moment i undervisningen.
Se Yrkesskolefrågan belyst genom uttalanden av Doktor Kerschensteiner m.fl. (Stockholm
1911). Kerschensteiners koppling till Sverige var inte begränsat till detta besök eller översättningar av hans skrifter till svenska. Det förefaller som många svenska yrkeslärare varit i
Tyskland för sin egen utbildning och kommit i kontakt med Kerschensteiners syften samt
innehåll och organisation av lärlings- och verkstadsskolor. Stocksolms stad inrättande sin
organisation av yrkesutbildning efter det tyska systemet. Se SOU 1954:11 s. 196.
392
Andra som använt begreppet pedagogisering för att beskriva ett ökat fokus på utbildningssatsningar är t.ex. Marc Depaepe, Frederik Herman, Melanie Surmont, Angelo van Gorp &
Frank Simon, ”About Pedagogization. From the perspective of the history of education.”
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processer som tog avstamp i det som hände inom industrin genom rationaliseringen av arbetet och i hur man allt mer kom att betrakta arbetet som en
aktivitet utan egen lärandepotential. Med det senare menas en föreställning
om att man genom pedagogiska metoder kunde tillföra arbetet en lärande
funktion.
En startpunkt för utvecklingen är uppkomsten av scientific management
som utvecklades under 1910-talet i USA. Frederick W. Taylor är det namn
som i första hand brukar nämnas i sammanhanget. Hans arbete syftade till att
effektivisera arbetet på verkstäder och i arbetsorganisationer genom att
närma sig olika processer och moment med vetenskapliga tekniker. Dessa
tekniker var i första hand arbetsanalys och systematisering. Karaktäristiskt
för Taylors arbete, och det som kom att plockas upp av olika efterföljare, var
det empiriska närstudiet av olika arbetsprocesser och arbetsmoment samt det
systematiska omordnandet av urskiljda delmoment för att minska tids- och
arbetskraftsåtgången. Taylors arbete syftade till att effektivisera verkstadsarbete och arbetsorganisationer.393 I spåret av scientific management och dess
tillrättaläggande av arbetsprocesser, utvecklades en pedagogisk uppföljare.
Den så kallade TWI (training within industry) var en metod som utvecklades
på 1940-talet, också den för det amerikanska verkstadsgolvet. TWI inriktades däremot direkt mot att effektivisera lärandet av arbetsprocesser och kom
att få betydelse för utvecklingen av pedagogiskt material inom yrkesutbildningen eftersom dess uppdelning av arbetsoperationer i nyckelpunkter var
lätt att överföra till skriftligt material.394
Det empiriska närstudiet och tillrättaläggandet och de grundläggande
idéerna för arbetets effektivisering, kom som historikern De Geer beskriver
det, att ”[frigöras] ur sin ursprungliga hemvist i verkstadsindustrins praktik
[och] normeras som en mer självständig ’vetenskap’ […]” 395 och målet var
ökad effektivitet. Detta förhållningssätt och metodutövande kom att omfatta
många samhällsområden och integreras i det politiska tänkandet och handlandet.396 Även pedagogiken kom att omfattas av detta vetenskapsideal som i
stor utsträckning representerades av sitt tillvägagångssätt. Särskilt arbetsanalyserna ansågs avgörande för att kunna utforma ett systematiskt lärande och
pedagogiskt material som skulle underlätta detta lärande. Redan på 1920talet utvecklades pedagogiska system för lärande av praktiska kunskaper i
industrin som byggde på arbetsanalyser. Några av dessa presenterades senare
i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor, vissa av dem finns det i både arkivEducational research: Educalization of social problems. (Leuven 2008); Agnieszka Bron,
“Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik.” i Anna Forsell (red) Boken om pedagogerna. (Stockholm 2011); Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala närverk i svensk medborgarbildning 1812-1828. (Stockholm 2011).
393
De Geer (1978) 71 ff.
394
Nilsson (1981) s. 294 f.
395
De Geer (1978) s. 241 Ibid. s. 244 f.
396
Hirdman (2010); Eriksson (1999).
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material och artiklar belägg för att de tillämpats, andra kan man så att säga
finna spår av. Yrkesutbildningsberedningen kom 1967 att ta upp både de
pedagogiska föregångarna och arbetsanalyser som en betydande förutsättning för utvecklingen av yrkesutbildningen. I kapitlet om pedagogiska och
metodiska frågor finns en redogörelse för hur analysarbetet för pedagogiska
metoder var utformat. Det beskrivs som uppdelat i tre faser på följande sätt:
Analysen startar med ingående studier direkt på arbetsplatserna
[…]. Dessa fältstudier bedrives under relativt lång tid […]. Resultatet av detta arbete utgör en yrkesanalys som upptar de huvudmoment som ingår i yrket. I samband härmed kartläggs också graden
av specialisering dvs. hur många och vilka huvudmoment som normalt utföres av en anställd.
Huvudmomenten uppdelas i ett antal arbetsmoment. Genom studier
av dessa försöker man fastställa vilka kunskaper och färdigheter
som är nödvändiga för att på bästa sätt utföra varje moment. Denna
fas kallas arbetsanalys.
Materialet från yrkes- och arbetsanalyserna blir slutligen föremål för
pedagogisk analys, där man bl.a. sammanför de grundläggande
momenten […] och i övrigt anger den ordningsföljd som från inlärningssynpunkt är den mest lämpliga. Härefter utarbetas läroplaner
samt framtages läromedel. 397

Yrkesutbildningsberedningens rekommendation var att denna arbetsgång
framledes borde bli normativ för yrkesutbildningens pedagogiska utvecklingsarbete.398 Med det bidrog man till att stärka pedagogiseringen av arbetet,
det vill säga tillrättaläggandet av arbetsuppgifter och moment för lärandet.399
På detta sätt skulle yrkeslärandet rationaliseras och bli effektivt.
397

SOU 1967:48 s. 48
Ibid s. 49
399
Yrkesutbildningsberedningens intresse för arbetsanalyser och instruktioner har vissa likheter med den s.k. utbildningsteknologin. YB tillsattes med anledning av skolkommissionens
arbete och hade särskilt till uppgift att utreda frågor specifikt för yrkesutbildningen. Utbildningsteknologin brukar tillskrivas sociologen B.F. Skinner. Skinner och utbildningsteknologin
fick ett visst inflytande som medel att hantera de pedagogiska utmaningar som skolkommissionen såg framför sig vid utbyggnaden av den obligatoriska enhets-/grundskolan. Utbildningsteknologin utvecklades ur beteendevetenskapen och experimentalpsykologin liksom
psykotekniken och anlagstesterna. Här finns alltså tydliga beröringspunkter mellan skolans
intresse för utbildningsteknologiska lösningar och det sätt man kom att tillämpa arbetsanalyser för tillrättaläggande av yrkesinlärning. Framförallt genomsyras både utbildningsteknologi och yrkespedagogiska metoder under denna tid av att lärande inte uppstår i vilka situationer som helst. För att maximera lärande krävs att just dessa situationer skapas och att lärandet på olika sätt triggas i gång av noga utformade material, ibland tekniska apparater. Sambandet mellan YBs syn på den pedagogiska utformningen baserad på arbetsanalyser och
skolkommissionens intresse för utbildningsteknologi bör noteras även om man i YB inte talar
398
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Begreppet systematisk utbildning och arbetsanalys förekommer alltså tidigt i organisationstidskriften och i Verkstadsskoleutredningen men det är i
huvudsak från 1940-talet som talet om systematisk utbildning tar fart i allt
fler artiklar. Ett av de så kallade pedagogiska system som utvecklats redan
på 1920-talet beskrivs utförligt först 1952 i artikeln ”Carrards metod i yrkesundervisningen: Några kritiska reflexioner”. Det beskrevs som ett pedagogiskt system för inlärning av praktiska yrkeskunskaper.400 Till grund för
undervisningen enligt detta system låg arbetsanalyser. Artikelförfattaren
beskrev hur man genom att ”uppdela varje arbetsmoment i dess mindre delar
och infoga dessa delar systematiskt i pedagogiskt stegrad svårighetsgrad”
skulle åstadkomma ett effektivt lärande.401
Tillrättaläggandet som princip i de pedagogiska systemen handlade om
den rätta ordningen. En annan viktig princip var att systemen skulle inbegripa klassiska pedagogiska grundprinciper. Med dessa avsågs: 1) noggrann
kännedom om eleverna som skulle ge möjlighet till individualisering av
undervisningen, 2) åskådlighet, med vilket menades att läraren gjorde före
och eleverna efter och att en förklaring alltid skulle medfölja en handling, 3)
att man ”genomgår blott en ny sak åt gången” och att varje delmoment tränades var för sig tills eleven kunde det, innan eleven fick lära sig nästa moment, 4) att läraren noggrant skulle se till att inte felinlärning skedde vad
gällde rörelser och handgrepp, 5) noggrannhet skulle gå före tempo, 6) intresse för arbetet skulle hållas uppe genom att göra arbetet omväxlande, öka
svårighetsgraden succesivt och genom tävlan med andra elever.402 Det går
inte att med ledning av mitt empiriska material, säga hur utbredd användningen av just Carrards system var, bara att det tillämpades inom de praktiska ungdomsskolorna och i viss utsträckning i försöksverksamheten med
9y. I den ovan nämnda artikeln från 1952 i TPU, framgår att systemet tilllämpades till viss del inom Bofors industriskola, enligt utsago: ” 1/3 av det
schweiziska systemet och 2/3 egna erfarenheter.”403 Men även andra artiklar
ger anledning att tro att Carrards system i alla fall hade ett visst om än inte
helt oomtvistat, inflytande på metodikutvecklingen i svensk yrkesutbildning.404
explicit om undervisningsteknologi. Inte heller i TPU är begreppet särskilt vanligt förekommande. Här talas det också främst om arbetsanalyser och instruktioner. De yrkespedagogiska
metoderna föregick utbildningsteknologin men deras storhetstid sammanfaller under 1940–
1960-talet.
400
SOU 1954:11 s. 434 och TPU 1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen Några kritiska reflexioner” s. 59
401
TPU 1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen Några kritiska reflexioner” s. 59,
citatet finns på s. 61.
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Ibid.
403
Ibid. 60.
404
Carrard nämns vid några tillfällen som grund till olika sätt att organisera undervisningen
både i industriskolor och i försöksverksamheten. Se t.ex. TPU 1952/4 ”Hur skall jag undervisa? Ny undervisningslära utkommen” s. 75; 1954/7 ”Svar på fyra frågor – och en till” s.
161

I Carrards system lades det stor vikt vid att lära in rätt rörelsemönster. Detta
krav går igen i flera artiklar som inte alltid hänvisar till någon namngiven
metod. 405 Det fanns emellertid en metod som särskilt riktade in sig på detta
och som presenterades i TPU 1968, den så kallade MTM – Methods-time
mesurement.406 Metoden bygger på två viktiga föreställningar som går igen i
tal som syftar till att effektivisera inlärning. Det ena är att allt arbete kan
beskrivas i tio grundrörelser, till exempel ”flytta”, ”sträcka”, ”anbringa
tryck”, ”gripa” och ”inpassa”.407 Det andra var att man med utgångspunkt i
dessa grundrörelser kunde göra arbetsanalyser med fokus på den tid det tog
att utföra dessa rörelser. Med hjälp av den informationen kunde sedan lärandet ges vissa tidsramar. Tidsåtgången för lärandet av olika moment gav standardmått som kunde användas att beräkna hur långt ett övningsmoment
skulle vara och i förlängningen hur lång en utbildning skulle bli. Föreställningar om ”de rätta rörelserna” kunde också ta formen av utbildningsteknologiska apparater. Det konstruerades till exempel ett hjälpmedel som
skulle lära eleven rätt ”rörelser” och ”tryck” i momentet filning som diskuterades i en TPU-artikel från 1954. Där fanns en bild på apparaten i fråga och

175; 1954/8 ”9y måste föregås av forskning” s. 211. Hänvisningar till Carrard finns också i
Stockholms stads lärlings- och yrkesskolors arkiv. I ett protokoll 1954, noteras att man inlett
pedagogisk försöksverksamhet som byggde på Carrards metod i avdelningar för mekaniker,
sömmerskor och kontorspersonal. LYS, Styrelsens protokoll 14/9 1954 § 27, bilaga L,
A1A:225 (SSA). Det finns en koppling mellan artikeln från 1952 och försöket i Stockholm
1954. Artikeln var ett referat från en studieresa till Bofors industriskola som en representant
från Stockholms stads lärlings- och yrkesskolstyrelse deltagit i. Kritik förekom också av olika
styrka se t.ex. TPU 1954/1 ”SÖ och 9y s. 3; 1955/6 ”Två år i 9y av yrkeslärare Herbert Phil,
Timrå” s. 155 och 1968/9 ”48 miljoner studerande i Sovjet Minst 10 års utbildning planeras”
s. 812.
405
En utveckling av system Carrard gjordes av holländske Berenschot, vilken nämns i några
artiklar av TPU och i Yrkesskolberedningen. Här var rörelsemönster också en viktig komponent. Betoningen på rörelser är också tydlig en artikel om konfektionsindustrins bidrag till
systematisering av lärandet. TPU 1959/2 ”Den systematiska yrkesutbildningen inom konfektion och textil” s. 39.
406
Metoden bör dock ha haft en längre historia i Sverige eftersom det enligt artikeln, sedan
1955 funnits ett sällskap i Sverige med syftet att främja användingen av MTM i yrkesutbildning. TPU 1968/7 ”Behov av intensivinlärning i rationell arbetsteknik” s. 654. Lennart Nilsson hävdar dock att ”MTM system inte direkt tillämpats i undervisningssammanhang”, men
att detta effektivitetskriterium krävs för att kunna förstå hur den yrkestekniska undervisningen
kom att utvecklas. Han definierar detta kriterium som ”maximering av kvantum producerat
per tidsenhet under given precisionsgrad”. Som ”producerat” kan man då mena lärande och
kunskaper. Nilsson menar dock att MTMs grundläggande föreställningar om att kunna kalkylera lärandets tid fick stor betydelse för utformningen av både metoder och det nya utbildningssystemet generellt. Nilsson (1981) s. 293.
407
TPU 1968/7 ”Behov av intensivinlärning i rationell arbetsteknik” s. 654. I en artikel från
1959 talade man om ”hundratals små handrörelser” som man genom arbetsanalyser kunde
”lösa upp […] i de olika arbetsoperationerna”, i detta fall inom konfektionsindustrin. TPU
1959/2 ”Den systematiserade yrkesutbildningen inom konfektion och textil” s. 39.
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bildtexten förklarade att det var ”en särskild apparat [för att] korrigera felaktiga rörelser.”408
Åskådlighet som pedagogisk grundprincip återkom i flera metodresonemang som fördes i organisationstidskriften. Den förekommer bland annat i
en artikel om det tyska AUFBAU systemet, men här förekommer även principen om steg-för-steg-uppdelning av olika moment eller processer som
skulle läras ut. Det intressanta med den beskrivna metoden är för det första
föreställningen om att lärandet underlättas om eleven inte har några förkunskaper om det som ska hända. Rättare sagt om eleven inte på egen hand har
tillägnat sig en föreställning om slutprodukten eller, som det beskrevs i en
senare artikel, att eleverna skulle vara ”osmittade” av egna föreställningar.409
För det andra är det ett tydligt exempel där läraren föreställs konstruera lärandet. Läraren startade med ett tomt bord framför sig och tog bara fram
eller beskrev i ord och bild ett moment i taget tills hela processen var fullt
genomgången och synlig för eleverna. För detta fanns detaljerade instruk
tioner för läraren. Det fanns också varianter på dessa instruktioner som
vände sig till elever för arbete främst i grupp.410 Den visuella aspekten till
trots vill jag ändå beskriva detta som lärande genom att läsa in snarare än
genom att läsa av. Det har att göra med styrningen, den medvetna begränsningen av elevens möjligheter att ”gå fel väg” för att sedan utvärdera och
justera.
Den här undervisningsmetoden kunde med fördel användas i klassrum
snarare än på verkstadsgolvet. Det tidigare beskrivna – Carrard med efterföljare – var anpassade för verkstadsgolvet och i högre grad till att relationen
mellan lärare och elev var direkt. Läraren skulle uttryckligen i Carrards system utöva ”noggrann övervakning” och passa på att rörelser och användning av verktyg lärdes in rätt från början. Tillsammans med MTMs fokus på
rörelser och standardtider för inlärning kan man ana en förändring mot ökad
kontroll av, vad som trots allt fortfarande var, lärandet genom erfarenhet.
Pedagogiseringen av yrkeslärandet tilltar under undersökningsperioden. Tidigt förespråkas ett komplement till det praktiska erfarenhetslärandet med
teori. Med de pedagogiska systemens utveckling sker en ökande styrning av
hur och i vilken ordning erfarenheterna ska göras. De detaljerade studierna
av rörelser och tillrättaläggandet och kontrollen av dessa var en styrning av
kroppen utifrån. Till och med principen om åskådlighet som stöder ett visuellt lärande innebar en styrning av intrycken utifrån. Learning by doing kom
mer och mer att utformas som learning by doing right.
408

TPU 1954/8 ”9y måste föregås av forskning” s. 211, citatet finns på s. 215.
YRBI 1969/8 ”Pedagogisk effektivitetsverksamhet” s. 30, citatet finns på s. 31.
410
I Domnarvets industriskola lät man sig inspireras av AUFBAU systemet och utarbetade en
egen variant av denna som just siktade in sig på elevernas egenarbete och för detta krävdes ett
särskilt pedagogiskt material i text, bild och utvalda ting. TPU 1956/2 ”’AUFBAU’ – undervisning enligt Phywe, Göttingen”
409
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7.3 Pedagogiskt material
Det finns i varje skola en mängd ting vars syfte är att främja lärande. En
närmare granskning av pedagogiskt material kan ge mycket information om
hur detta främjande ska gå till. Användandet av pedagogiskt material sker i
system av relationer, pedagogiska idéer och utifrån tids- och kulturbundna
kunskapskoder.411 En undersökning av användandet kan därför spegla skillnader och likheter mellan olika utbildningar och olika tider. I yrkesutbildning förekommer en större kvantitet av material och en större variation av
material än i den allmänna skolan. I de tidiga verkstadsskolorna och ute i
lärlingsutbildningen på företag glider syftet med en del material mellan pedagogik och produktion. En del material inom de praktiska ungdomsskolorna hade dock ett tydligt pedagogiskt syfte: modeller ordnade i övningsserier, arbetsinstruktioner och stationssystem. Dessa pedagogiska material
hade olika karaktär. Övningsserier bestod av modeller, arbetsinstruktioner av
text och stationsutbildning var ett rumsligt arrangemang av olika sorters
material. Utvecklingen och användandet av dessa undersöks här för att se
hur de pedagogiska idéerna materialiserades och hur användandet av dessa
utmanade produktionen som pedagogisk metod.

7.3.1 Övningsserier
Övningsserier kan enklast beskrivas som ett antal övningsstycken, med eller
utan bruks- eller saluvärde, som arrangerats i en pedagogisk ordning från
lättare till svårare. Övningsserier kallades även för ”modellserier” vilket
kanske är ett bättre begrepp som understryker att det pedagogiska materialet,
läromedlet var ett ting, ett tredimensionellt objekt. Eleven skulle med hjälp
av modellen, eventuella ritningar och hjälp från läraren, skapa ett likadant
objekt. Syftet med ett objekt som ingick i serien kunde vara att lära sig ett
handgrepp, ett verktyg eller ett arbetsmoment som ingick i färdigställandet
av ett helt föremål, eller i en arbetsprocess som skulle bemästras. Tydligast
kanske det illustreras av de bitar som föreställer lister, ramar eller speglar
som eleverna i snickaravdelningarna i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor tillverkade som övning för att sedan kunna gå vidare och tillverka
hela karmar, foder till fönster och dörrar eller möbler (se bild 6). Man kan
lätt föreställa sig vad tillverkning av dessa bitar förde med sig vad gäller
hantering av olika verktyg och maskiner, materialkännedom (olika träslag)
och träning i att följa ritningar och modeller. Ett annat exempel var murarnas
övningsobjekt (bild 7) som tydligt visar att det handlade om att lära olika
tekniker, mönster och dimensioner för olika typer av mureriarbeten. Dessa
exempel är från 1920-talet och exempel på övningsobjekt utan bruks- eller
411

Martin Lawn, ”A pedagogy for the public: the place of objects, observation, mechanical
production and cupboards” i Lawn & Grosvenor (2005).
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saluvärde. På ett annat fotografi (bild 8) kan man se hur bleck- och plåtslagareleverna tillverkat bruksföremål efter ritningar men att det är övningsobjekt kan man kanske sluta sig till eftersom de förefaller vara föremål på en
utställning. Exempel på övningsobjekt utan bruks- eller saluvärde är dock
inte särskilt vanliga i arkivets fotosamling, vilket naturligtvis kan bero på en
rad olika omständigheter. En av dessa skulle kunna vara att den här typen av
övningsobjekt ansågs vara mindre representativt för hur utbildningen gick
till. Övningsobjekt utan bruks- eller saluvärde förefaller ha betraktats mera
som ett nödvändigt ont. Det finns flera uppgifter, både tidigt och sent i organisationstidskriften, som understryker vikten av att eleverna som undervisning fick tillverka bruksföremål av pedagogiska skäl.412 Till dessa hörde
kanske i första hand möjligheten att skapa motivation, men också kunskapsrelaterade argument för att tillverka ting går att urskilja särskilt i TPUs artiklar om produktionens pedagogiska betydelse (se kap 7). Det kan tilläggas att
bilderna på övningsobjekt med bruks- eller saluvärde är betydligt vanligare i
arkivets fotosamling än de rena övningsbitarna och några exempel visas i
bilderna 9, 10 och 11.

412

TPU 2/35 ”Motsvarar yrkesutbildningen teknikens krav?” s. 21; 8/48 ”En yrkesskola ur
minnet” s. 177; ”Försöksverksamheten; 3/56 ”Försöksverksamheten i Stockholms stads yrkesskolor” s. 59; 6/66 ”Produktivt arbete i yrkesutbildningen och elevernas ekonomiska förhållanden” s. 447.
165

Bild 6. Övningsbitar i verkstadsskolan för snickare.
Källa: Stockholms stadsarkiv.
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Bild 7. Bågar/valv, pyramider och mönster i övningsbitarna i verkstadsskolan för
murare.
Källa: Stockholms stadsarkiv.

Bild 8. Övningsobjekt med bruksvärde från verkstadsskolan för bleck- och
plåtslagare på verkstadsskolans utställning.
Källa: Stockholms stadsarkiv.
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Bild 9. Arbeten från verkstadsskolan för hemsömmerskor.
Källa: Stockholms stadsarkiv.

Bild 10. Kaffebord i en serveringskurs.
Källa: Stockholms stadsarkiv.
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Bild 11. Arbeten från verkstadsskolan för möbelsnickare.
Källa: Stockholms stadsarkiv
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Utbildningshistoriskt kanske mer kända övningsobjekt och övningsserier än
de praktiska ungdomsskolornas, är Otto Salomons och Hulda Lundins pedagogiska modellserier för slöjdundervisning, både i trä och textil.413 Salomon
var verksam redan under det senare 1800-talet och Lundin under det tidiga
1900-talet. Deras pedagogiska arbete var alltså känt vid tiden för de praktiska ungdomskolorna. Modell- eller övningsserier uppstod ur tanken att
systematisera undervisningen i praktiska kunskaper. Metoden bestod i stort
sett bara av grundprincipen att gå från det enkla till det komplicerade i tillverkning av olika ting. För Salomon hade slöjdandet även ett fostrande och
hälsofrämjande innehåll och tidigt utformade han sina pedagogiska instruktioner och modellserier för att de skulle lära ut rätt kroppsställning och rätt
rörelser i arbetet för att minska förslitningar på kroppen. Noggrannhet skulle
läras in bland annat för disciplinerande syfte. Betydelsen av dessa föremål
och tillverkningen av dem, arrangerade i serier hade därför ett pedagogiskt
innehåll som gick långt utöver inhämtande av nödvändiga praktiska kunskaper.414 Anpassningen till klassundervisning var särskilt viktig för Lundins
arbete i folkskolan. Hennes modellserier syftade till att alla folkskolans
flickor som deltog i slöjdundervisningen skulle ”lära sig samma handgrepp i
samma ordningsföljd”.415
Det pedagogiska innehållet utöver inhämtandet av för ett yrke praktiska
kunskaper är det emellertid ganska tyst om i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor när det talas om övningsserier. Även om övningsserier förekom
i de praktiska ungdomsskolorna och kan ha inspirerats av dessa föregångare
så fanns det skillnader i grundläggande förhållanden mellan skolformerna
som gav övningsserier i de praktiska ungdomsskolorna andra syften och
annat innehåll. Den tidiga utformningen av utbildningar i åldersblandade
avdelningar inom yrkesutbildningen, gjorde att den homogena undervisningen inte bör ha varit det främsta syftet med övningsserier. En annan skillnad
var att folkskolans alster från slöjdundervisningen inte avsåg att säljas. För
de praktiska ungdomsskolorna ingick produktionen av föremål (oavsett om
den åstadkommits genom planlagda övningsserier eller ej) i ett ekonomiskt
413

Hans Thorbjörnsson, Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken. (Helsingborg 1990);
Trotzig (1992).
414
Det understryks ofta att Salomons pedagogik och intresse för just slöjd uppstod i en samhällsprocess där industrialisering och urbaninsering hotade att tränga ut det domestika hantverket. Slöjdundervisning fick därmed ett konserverande syfte närmast att sätta i samband
med ett i övrigt ökande intresse för det folkliga och hembygdsromantik som nationens hjärta.
Den pedagogiska slöjden hade, enligt Lazaro Moreno Herrara, i första hand ett bildningsvärde
(”educative value”). Lázaro Moreno Herrera Craft education in the cultural struggle Part VII
Cuban sloyd History and educational research on developing creativity Four articles (Åbo,
1997) s. 26. Den här betydelsen är viktig för att skilja de tidiga övningsserierna i de praktiska
ungdomsskolorna från slöjdundervisningen. Samtidigt visar det också på tidiga tendenser i det
praktiska lärandets närhet som skiljer ut lärandet ur skapandet i en föreställning byggd på en
isärhållande logik.
415
Trotzig (1992) s. 50
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sammanhang där försäljning bidrog till materialkostnaderna för undervisningen.
En intressant uppgift om övningsserier för guldsmeder i Stockholm pekar
mot att det fanns fler skillnader mellan skolans och yrkesutbildningens övningsserier. Enligt ett styrelseprotokoll från 1926 hade styrelsen utlyst en
tävling bland lokala konstnärer och vinnaren fick i uppdrag att skapa modellserier för utbildningen till guldsmed.416 Det var i det här fallet alltså inte pedagoger som utformade övningsobjekt och planerade dem i övningsserie,
utan yrkesutövare i hantverkets närhet. Ytterligare en anmärkning i protokollet drar uppmärksamheten till yrkesutbildningens speciella förutsättningar
och den handlar om materialet. Guld var dyrt att misslyckas i men inom yrkesutbildningen måste man komma ihåg att det fanns en mängd olika sorters
material och därmed skiftande materialkostnader som bör ha påverkat användingen av övningsobjekt och övningsserier. Tegel var troligen ett förhållandevis billigt material men det syddes i allt från bomull till siden och päls,
och det snickrades i både furu och mahogny. Plåt, koppar och mässing var
material eleverna arbetade i inom plåt och smide medan hushållsutbildningar
och charkuteri använde olika råvaror för livsmedel.
Övningsobjektens utveckling kan betraktas som ett uttryck för en ökande
pedagogisering av det praktiska lärandet. I den mån de var ting skapade enbart för lärande är detta tydligt. Det finns en skillnad i hur de tidiga övningsobjekten kopplades till de ting som skulle tillverkas i produktionen och de
övningsobjekt som senare alltmer kom att kopplas till själva lärandet och
lärandets administration. Den funktionen fanns uttalad redan hos Salomon
och Lundin för slöjden i folkskolan. De yrkespedagogiska metoderna stöttade denna pedagogisering. De kunde fungera som instruktioner eller mallar
för vilka övningsobjekt som skulle användas och på vilket sätt de skulle användas. Metoderna understök (liksom Salomon och Lundin i sina skrivna
instruktioner) noggrannhet, rätta rörelser, kroppsställningar och hur vissa
moment föregick andra enligt en tydlig pedagogisk princip. Det är troligt att
det fick betydelse för utformningen och användningen av övningsobjekt.
Detta innebar en skillnad jämfört med om övningsobjekten var anpassade till
en kommande produktion av en viss typ.
Framme vid 1960-talet aktualiserades flera skolspecifika aspekter i samband med övningsobjekten. I Yrkesutbildningsberedningens uppdrag ingick
att undersöka hur de praktiska ungdomsskolorna skulle kunna inordnas i ett
sammanhållet utbildningssystem tillsammans med grundskola och gymnasium. Det ligger nära tillhands att sätta aktualiseringen av övningsobjektens
skolspecifika aspekter i samband med denna uppgift där likheter mellan
skolformer hade stor betydelse. Det skulle kunna betyda att övningsobjekten
främst blev aktuella i syfte att lära ut praktiska kunskaper genom klassrumsundervisning och som praktiskt komplement till den isärhållna teoriunder416

LYS, Styrelsens protokoll 11/1 1924 § 20, A1A:10; 9/3 1926 § 19 A1A:16 (SSA).
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visningen som är specifik för skolan. Övningsobjekten som tidigare var anpassade till produktionen och yrkesestetiska krav kom allt mer att kopplas
till skolans former för lärande. Förändringen är märkbar vid de tillfällen
produktionen kritiseras och jämförs med övningsobjektens fördelar i en
skolmiljö. En sammanfattning av fördelarna, enligt Yrkesutbildningsberedningen, med så kallade interna övningsobjekt (objekt som inte skulle säljas
eller ingå i produktion, vilka istället benämns externa arbetsobjekt) kan listas
på följande sätt:
x Objekten har utformats för att ge bästa möjliga inlärningseffekt och
har därför pedagogiska fördelar som man inte kan uppnå annat än i
undantagsfall med externa objekt.
x Interna arbetsobjekt kan samordnas med instruktions- och arbetsblad.
x Objekten är anpassade till läroplanerna och är därför också möjliga
att använda för bedömning och uppföljning av elevernas resultat.417
Detta kan jämföras med en helt annan inställning till övningsobjekt som man
kan se exempel på i artikeln ”Produktivt arbete i verkstadskurserna” i TPU
1932. Här framhåller författaren att genom gott samarbete mellan skola och
näringsliv ”bortfaller en anledning till övningsbitarnas existens”418, vilket var
eftersträvansvärt då han tidigare konstaterat att:
[…] det är en gammal erfarenhet att, de ungas intresse för ett arbete
blir större, om det veta, att de deltaga i förfärdigandet av nyttiga
ting, än om de utföra sina bestämda övningsserier, som sedan ej
komma till någon användning.419

Även nackdelarna med interna övningsobjekt noterades av Yrkesutbildningsberedningen, men bland dessa var det i stort sett endast en som kan
betraktas som en nackdel för lärandet:
x De ger däremot inte samma motivation som att göra ”riktiga” saker.
x De interna arbetsobjekten medför kostnader eftersom de inte kan
avsättas på marknaden.
x Det är svårt att hålla övningsobjekten aktuella.420
Motivationen blev automatiskt en knäckfråga när man avlägsnade lärandet
från verkligheten och som vi såg i förra kapitlet gjordes det stora ansträng417

SOU 1967:48 s. 63 f.
TPU 1932/9 ”Produktivt arbete i verkstadskurserna” s. 289, citatet finns på s.291.
419
Ibid s. 289.
420
SOU 1967:48 s. 64.
418
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ningar att skapa autenticitet där tillgång till produktion och verkliga förhållanden saknades. På samma sätt följde motivationsproblematiken med utvecklingen av övningsobjekt. Svårigheten att hålla övningsobjekt aktuella
var dels en fråga om vilka kunskaper som yrkesutbildningen skulle kunna
tillhandahålla, dels en fråga om hur näringslivets utveckling skulle nå yrkesutbildningen, alltså vilka vägar efterfrågan på kunskaper skulle ta. I det föregående kapitlet blev det tydligt att produktionen var en av dessa kunskapskanaler, eller slussar mellan skola och arbete. Yrkesutbildningsberedningen
efterlyste i stället omfattande satsningar på arbetsanalyser som visserligen
skulle bedrivas i nära samarbete med näringslivet för möjligheten att skapa
aktuella pedagogiska övningsobjekt.421 Arbetsanalyser sköts in mellan arbetet
och skolarbetet som en separat verksamhet till skillnad från produktionen
som en del av skolornas verksamhet. Det arbetsanalytiska arbetet involverade andra grupper i kommunikationen av yrkesutvecklingen och andra
grupper som tolkade vad som skulle föras in i utbildningen.
Ytterligare en nackdel med interna arbetsobjekt för Yrkesutbildningsberedningen fram 1967:
Då eleven lämnar grundutbildningsstadiet och skall börja kombinera
och tillämpa färdigheter i autentiska arbetssituationer framstår de interna arbetsobjektens fördelar som mindre påtagliga. 422

Dessvärre lämnade Yrkesutbildningsberedningen inte någon närmare beskrivning av vad man menade med detta. Vad som däremot framgår i organisationstidskriften och i minnesskildringar är hur interna arbetsobjekt (övningsobjekt som utformats som delar av ett helt eller utanför sitt sammanhang) inte gav det lärande och de kunskaper som krävdes för yrkeslivet.423
Möjligen kan det vara en ledtråd till vad Yrkesutbildningsberedningen menade. Det i sin tur kan vara en ledtråd till att två olika synsätt utvecklats som
kom att stå i motsättning till varandra. Å ena sidan föreställningen om metoden som överordnad innehållet. Detta satte fokus på lärandet i första hand
genom antagandet att rätt lärande ledde till rätt kunskaper. Å andra sidan
fokus på vilka kunskaper som skulle utvecklas och antagandet att har man
åstadkommit något så har man också lärt rätt. Med den första utgångspunkten blev övningsobjekt utan bruksvärde inte bara möjligt utan kunde till och
med vara att föredra vilket följande citat ur organisationstidskriften illustrerar:
När man lär genom att tillverka arbetsstycken (t.ex. genom en pedagogisk serie) blir transfern till ett arbetsmoment på ett obekant ar421

SOU 1967:48 s. 48 ff.
SOU 1967:48 s. 64.
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betsobjekt låg, därför att eleven ofta ser arbetsobjektet och ej arbetsmetoden som mål. Arbetsinstruktionen har därför frikopplats
från specifika arbetsuppgifter. […] Utbildningen höjs till en nivå där
man lär generellt användbara arbetsmetoder […] 424

Igenkännbara ting skulle alltså enligt detta synsätt i det närmaste förhindra
elevens lärande genom distraktion (en tanke redan presenterad i artikeln om
AUFBAU-metoden 1956 se s. 161 f.). Elevens fokus skulle riktas mot metoden och inte innehållet eller produkten. Genom pedagogiseringen av tillverkningen förlorar tinget sin ursprungliga innebörd vilket också kan illustreras av följande citat ur TPU:
[…] tillverkningen måste läggas upp så att den verkligen ger önskad
utbildning. Om eleven ska tillverka ett bord, kan det lätt bli så att
han gör bordet med vilka metoder som helst; det väsentliga är att
bordet blir färdigt. Om bordet vore det primära i utbildningen, skulle
det naturligtvis vara likgiltigt hur han gör det, men det kan också bli
medlet och sättas in i ett utbildningssammanhang. 425

Mål och medel förefaller nästan byta plats i strävan efter ”önskad utbildning”. När artikelförfattaren betonar ordet ”önskad” är det implicerat att det
finns något som oönskad utbildning. En möjlig tolkning är att den oönskade
utbildningen handlar om en process utan styrning. Mellan raderna kan man
dessutom läsa att produktion inte skapar lärande även om det är eleven som
utfört arbetet. I citatet är det lärarens pedagogiska och inte i första hand yrkesmässiga kunskaper som efterfrågas. När tillverkning av ett bord inte i
första hand syftar till att det ska bli ett bord utan till att lära eleven rätt metoder för att göra ett bord blir bordet lätt utbytbart. Man kan tala om två typer
av perspektiv på tillverkning av ting i yrkesutbildningen som hade olika
företrädare i organisationstidskriften. Övningsobjekt (med eller utan bruksvärde) och produktionsarbete kunde diskuteras utifrån ”metodperspektivet”
eller utifrån ”målperspektivet”. Utifrån målperspektivet är övningsobjekt
första steget på väg mot produktionen, det innehåller också en yrkesestetiskt
kvalitativ aspekt som märktes i exemplet där konstnärer fick i uppdrag att
utforma övningsserier. Hit kan man också räkna traditionen med gesällprov
där tingets kvalitet är kvitto på erövrade kunskaper och färdigheter. I metodperspektivet har vägen till kunskaperna fått företräde. Här är det viktigare
hur bordet tillverkas än att det ger uttryck för kunskaper om en estetiskt tilltalande och användbar möbel. Metodens primat framhävde det kontrollerade
lärandet som viktigast i utbildningen. I Yrkesutbildningsberedningen pro424

YRBI 1969/8 ”VF-modell för systematisk utbildning” s. 41.
TPU 1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik” s. 377, citatet finns på s. 397, [kursiv i
original]. Se även artikeln ”Lär metodiskt!” i TPU 1957/3 s. 59.
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blematiserades till exempel verkstadsskolornas reparationsarbeten utifrån
detta.
I den mån man i skolverkstaden skall utföra reparationsarbeten, är
det oftast omöjligt för läraren att genomföra en helt systematisk utbildning. Ofta dyker det under arbetets gång upp oförutsedda moment, som inte alls hör hemma i det skede av utbildningen där eleverna befinner sig. Om man i en teleavdelning tar emot radio- och
Tv-apparater för reparation, vet man i regel inte vad det är för fel
förrän man åtagit sig arbetet. […] Undervisningen i sådana avdelningar […] blir irrationell och ineffektiv. 426

Det var det oförutsedda som enligt detta citat gjorde utbildningen ”irrationell
och ineffektiv”. För att vara effektiv i citatets mening borde man lära i rätt
ordning. Förmåga att hantera det oförutsedda var inte något som skulle läras
under utbildningstiden. Den systematiska utbildning som åsyftas i stängde
dörren för kunderna (företagen och privatpersonerna). Tillverkningen i skolverkstaden fokuserades på tillverkning av lärande och man blir hänvisad till
övningsobjekt.
Utvecklingen av abstrakta övningsobjekt och övningsserier som inte hade
något bruks- eller saluvärde var liksom pedagogiska systemens utveckling
beroende av arbetsanalyserna. Möjligheten att ställa handgrepp och rörelser i
fokus krävde en metod som kunde separera innehållet, eller slutprodukten
från tillverkningsprocessen. Ser man på de tidiga övningsobjekten, till exempel de på bilderna 7, 8 och 11 från 1920- och 1930-talet, förefaller formen
och slutprodukten ha varit utgångspunkt. Det krävde mer av elevens förmåga
att läsa av och tolka bilder än de objekt som senare kom att tillverkas utifrån
textbaserade arbetsinstruktioner.

7.3.2 Arbetsinstruktioner
Det pedagogiska material som kom att kallas arbetsinstruktioner utvecklades
i varianter som vände sig antingen till läraren eller till eleven. Utförande av
övningsobjekt med hjälp av skrivna arbetsinstruktioner skulle komma att
bilda grund för olika pedagogiska omorienteringar i de praktiska ungdomsskolorna. I de tidigare pedagogiska systemen var den nära kontakten mellan
lärare och elev fortfarande betydande. Ledningen av varje moment utfördes
av läraren, instruktionerna var åskådliga eller muntliga i huvudsak. Övningsserier var i dessa fall de materiella läromedel man använde sig av för det
första stadiet av inlärning av nya moment. Samma grundläggande tänkande
skulle under 1940-talet också komma att gestaltas i textbaserade pedagogiska hjälpmedel som inte krävde samma kontakt mellan elev och lärare.
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Utvecklingen av skrivna arbetsinstruktioner inspirerades till en början av
det amerikanska TWI-systemet men kom att få en svensk vidareutveckling
genom i första hand ingenjören Ivan Carlsson på AB Flygmotor i Trollhättan. Verkstadsföreningen var en annan aktör som tidigt började sammanställa arbetsinstruktioner utifrån olika arbetsanalyser.427 1955 gjorde Carlsson
en kort presentation för TPUs läsare av vilken typ av pedagogiskt material
arbetsinstruktioner var. Carlsson skiljde mellan: arbetsinstruktioner som gav
anvisning om hur en arbetsoperation skulle utföras; informationsblad som
gav överblick och sammanfattade vissa fakta; uppgiftsblad som genom frågor styrde eleverna ”mot en viss slutsats och för kontroll av inlärda kunskaper”.428 Sammanfattar man fördelarna enligt Carlssons beskrivning handlade
de om att: tydliggöra utbildningens innehåll och därmed utbildningens mål,
ge alla elever samma fakta, individualisera genom att eleven kunde gå fram i
egen takt, ge mer tid över för läraren att hjälpa de elever som var i behov av
mer hjälp. Korta instruktioner var att föredra i kravet på omväxling och därmed undvika ”överdrivet långa muntliga instruktioner, omsägningar och
onödigt prat”.429 Talandet eller samtalandet fick litet eller inget värde i Carlssons framställning. Inte heller reflektionen eller det självständiga lärandet
fick någon framskjuten plats när syftet med skrivna instruktioner var att lotsa
eleven från en punkt till en annan fram till ett givet svar. Just detta kom dock
att kritiseras för att göra eleverna passiva eller som en artikelförfattare uttryckte det: ”ett överdrivet användande av arbetsinstruktioner gör eleven
alltför beroende av något att ’hålla i handen’”.430 I en annan artikel menades
att det var ”en betänklig brist i yrkesutbildningen” att verkstadsskoleleven
”saknar förmåga till eget initiativ”.431 Man kan säga att artikeln talar om de
olikartade språkliga miljöer som verkstadsskolan och arbetsplatsen utgjorde.
I jämförelse med skolan kunde arbetsplatsens ”ordergivning [vara] oklar och
virrig […]ett nytt obegripligt språk för den som har sina erfarenheter från
verkstadsskolan.”432 Arbetsinstruktionerna bidrog därför också till att göra
undervisningen mindre autentisk, det vill säga att följa arbetsinstruktioner till
punkt och pricka ”innebär en konstlad situation” och att ”just frånvaron av
arbetsinstruktioner är den första förutsättningen för skapandet av ett realistiskt arbetsförhållande.433
Flera av de fördelar som räknades upp i Carlssons artikel speglar några
huvuddrag i argumentationen för skrivna arbetsinstruktioner, så som de uttrycks i organisationstidskriftens artiklar och i utredningarna. Framförallt
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framhölls vid flera tillfällen att det genom ett preciserat innehåll skulle bli
möjligt att få tydligare, säkrare och mätbara resultat. Ett annat återkommande argument var att undervisning enligt arbetsinstruktioner ansågs möjliggöra en hög grad av individualisering. Dels genom att eleven kunde gå
fram i egen takt och dels genom att läraren kunde ”gå från den ene till den
andre, utan att resten av eleverna behöver vara sysslolösa”. Man ansåg att
undervisningen på detta sätt fick högre tempo och större omväxling.434 Det
högre tempot var ett krav på effektivitet och lönsamhet, omväxlingen var ett
pedagogiskt krav. Det är möjligt att betrakta arbetsinstruktioner som en uppfinning inom industrin med företagsekonomiska syften om man lägger särskild vikt vid just effektivitets- och lönsamhetskravet. Men att låta alla elever göra samma sak samtidigt i sin egen takt enligt skrivna instruktioner är i
allra högsta grad bekant från tankefiguren skola. Vi kan lätt känna igen läraren som går runt i klassrummet eller sitter i katedern och överser hur eleverna arbetar med samma uppgift, hjälper någon ibland som fastnat, medan
övriga elever kan arbeta på i sin takt. Men med fler händer i luften samtidigt
räcker läraren inte riktigt till om det finns ett tänkt tempo. Samma klyfta
mellan ideal och praktik drabbade yrkesutbildning och skola lika. De effektivitetsvinster man räknade med vilade på ett antagande om att arbetsinstruktioner skulle hålla eleverna i arbete utan avbrott. Produktionen hade
kritiserats för att den ibland gav upphov till dötider.435 Tider av väntan innebar enligt resonemanget perioder då lärandet också stod still. Med hjälp av
arbetsinstruktioner och övningsobjekt som alltid fanns till hands skulle lärandet kunna pågå utan avbrott. Därmed skulle utbildningstiden också kunna
komprimeras. Det förekom dock kritik som pekar på att de effektivitetsvinster som teoretiskt fanns att hämta inte riktigt motsvarades i praktiken. En av
anledningarna var till exempel de tidigare noterade svagheterna i elevernas
läsförmåga, vilket kunde göra att de körde fast. Man kan därför konstatera
att metoderna som skulle råda bot på avbrott i inlärningen gav upphov till
samma problem men av en annan orsak. I produktionen handlade det om
tillgång och efterfrågan men med arbetsinstruktionerna kom avbrotten an på
eleven själv, åtminstone var det eleven som blev synlig som problem. 436
Delmomentens detaljerade beskrivningar genererade ett stort antal kort bara
för ett enda arbetsområde. Sett mot bakgrund av diskussionen om folkskolans möjligheter att förbereda för yrkesutbildning som beskrevs i kapitel
fem, kan man föreställa sig att eleverna i alla fall inte var förberedda på just
den här typen av text. Arbetsinstruktioner (se bild 12) var oerhört detaljerade
och organiserade i punktlistor, något som måste ha begränsat möjligheten att
skapa sammanhang.
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Bild 12. Ett av Verkstadsföreningens självinstruerande arbetsblad. Kort nr 3 av 11 i
arbetsinstruktionen för momentet ”fräsning av halvförsänkt sinka”.
Källa: Tidskrift för Praktiska Ungdomsskolor1964/ 5 ”Yrkesutbildning och systematik”.
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Ett förslag som diskuterades vid olika pedagogdagar 1959 och 1960 var att
utforma arbetsinstruktionerna som operationsritningar från ämne till produkt
i stället för punktvisa skriftliga beskrivningar. På dessa pedagogdagar underströks hur man från yrkesskolorna gärna ville undvika för mycket text till
följd av skiftande läsförmågor eller elevernas ibland negativa inställning till
text och läsande. Dessutom menade man att det saknades instruktioner som
anknöt till arbetsobjekt. De som fanns var i regel instruktioner som beskrev
en arbetsoperation, ett utförande av en process eller ett moment.437 Kritiken
rörde sig alltså i motsatt riktning än i den tidigare nämnda artikeln där tinget
var underordnat metoden (se s. 172) Genom artiklar i TPU går det att se att
man i utvecklingen av arbetsinstruktioner också tog hjälp av bildmaterial och
nya audiovisuella hjälpmedel.438 På sätt och vis speglar detta något av en
återgång mot arbetet med modeller och ritningar som bygger på lärande genom att läsa av.439 I sammanhanget läsa in i jämförelse med att läsa av kan
man dra en parallell till en TPU-artikel 1966 som refererade professor Kjell
Härnqvist. Härnqvist varnade för att det ”låg en stor fara i att verbalisera
utbildningen i avsnitt, som huvudsakligen inte är verbala”.440 Anledningen
till detta var två olika typer av kunskaper som olika typer av lärande gav.
Han påpekade att det finns en viktig skillnad i att veta en ordningsföljd och
att kunna tillämpa den. Här är det möjligt att igenkänna pedagogiska skillnader mellan produktionen och metoderna som korresponderar till dessa två
olika kunskapstyper. Förenklat kan man peka på att det genom att läsa in
formas vetande om en process och genom att läsa av formas tillämpningskunnande.
Även om det inte sägs explicit i den artikel som refererade pedagogdagen
från 1960, så pekar problemformuleringen – den dåliga matchningen mellan
instruktioner och produkt – mot att övningsobjektet fått en tillbakaskjuten
plats.441 Det vill säga, att följa instruktionerna ledde inte till en produkt med
bruksvärde utan till något abstrakt. Dessa bitar omtalas i andra artiklar som
”tillverkning för skrotlådan” eller tillverkning av ”fantasifoster”.442 Om man
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studerar arbetsinstruktionerna på bild 12, förefaller det fullt möjligt att eleven skulle kunna utföra en mängd arbetsoperationer utan att för den skull
skapa något igenkännbart. Detta stod i motsättning till den negativa uppfattningen om övningsobjekt utan bruksvärde som det gavs exempel på i den
tidigare nämnda artikeln ”Produktivt arbete i verkstadskurserna” från 1932.443
Även i artiklar där man bekände sig till behovet av övningsobjekt betonades
ofta att de i alla fall skulle ha ett nyttovärde, om så bara för eleven. 444 Kritiken kan tolkas som en strävan att foga samman en äldre föreställning med ett
nytt material och en ny metod. Problematiken uppstod i en övergång från det
tidigare lärandet genom att läsa av (modeller) till lärandet genom att läsa in
(följa skrivna instruktioner). Ställer man text och bild i förhållande till metodperspektiv och målperspektiv kanske man kan säga att text är bättre lämpad för att tydliggöra medlen (hur man ska göra) än målet (vad som ska tillverkas), som istället är tydligare i bild eller i form av en modell. Valet av
perspektiv avgör vad som ställs i fokus och vad som hamnar i bakgrunden. I
det här fallet skulle det handla om en åtskillnad mellan yrkeskunskapens
innehåll och lärandet. Med fokus på metod och lärande hamnade yrkeskunskapens innehåll i bakgrunden även om man som Yrkesutbildningsberedningen understryker att en systematisk yrkesutbildning syftar till att ge ”precisa kunskaper och färdigheter”.445 Metoderna för hur dessa kunskaper och
färdigheter definierades och sedan konstruerades i utbildningen ger emellertid en annan bild. En bild av yrkeskunskaper lösgjorda ur sitt sammanhang
och därmed omformulerade för att passa en tänkt utbildning i första hand
och inte ett befintligt yrke. Kunskaperna kan fortfarande beskrivas som precisa men inte i förhållande till yrket.
Det förefaller helt naturligt att de noggranna arbetsanalyser som Yrkesutbildningsberedningen, och vissa artikelförfattare i TPU, efterfrågade skulle
resultera i detaljerade instruktioner. Arbetet med arbetsanalyser innebar en
hög grad av differentiering och systematisering. En konsekvens av denna
differentiering och systematisering var att man i slutänden skapat en utslätning eller till och med upplösning av gränser mellan olika yrkens arbetsmoment. För urval av moment till en utbildning analyserades uppgifter och
processer inom olika yrken för att bedöma så kallade ”angelägenhetsgrader”.
Dessa angelägenhetsgrader skulle fastställas genom en systematisk arbetsanalys där syftet var att komma fram till vilken del av en arbetsprocess, i
TPU 1956/3 s. 59; i ”Utbildning av varvsplåtslagare” TPU 1956/1 s. 6 och i artikeln ”Systematik och prov i yrkesarbete och yrkesteori” nr 1966/3 s. 179, där man talar om ”fantasifoster”, citatet finns på s. 182. De abstrakta konstruktioner som blev följden av vissa arbetsinstruktioner har också benämnts ”monster”, vilket dock inte är ett ord som jag kunnat spåra i
mitt material. Uppgiften kommer från Göran Linde i boken Det ska ni veta: en introduktion
till läroplansteori (Lund 2000) s. 7.
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vanliga fall uppdelad på olika befattningar i en verkstad, som var den ”normala”. Detta skulle bli utbildningens mål och få representera generella kunskaper inom ett yrke. Som exempel på arbetsgången har vi dels Yrkesutbildningsberedningens definition av arbetsanalyser som presenterades i kap sju
(s.159). Det finns också ett intressant exempel i TPU från 1958 som, i en
mer prosaisk ton, beskriver hur arbetsanalyser bidrog till normaliserandet.
Beskrivningen utgår från glasblåsaryrket och artikeln handlar om arbetsanalyser utförda av Arbetsmarknadens yrkesråd. Genom arbetsanalysen fastslogs att i glasblåsarnas hyttarbete var det anfångarens arbetsuppgifter som
skulle bli normerande för utbildningens innehåll och de arbetsinstruktioner
som skulle utarbetas. Efter närstudie av hyttarbetarnas olika arbetsuppgifter
kunde man konstatera att hyttbiträdets uppgift var för enkel, mästarens och
benmakarens för svårt, och valde man uppblåsarens skulle det betyda att
många, i den klara och kontrollerade befordringsgången, skulle gå omkring
med högre utbildning än vad som behövdes i deras uppgift. Kvar blev anfångarna och med deras arbete som grund skulle man sedan lägga upp utbildningen till glasblåsare.446 Även om arbetet fram till det slutliga urvalet
framstår som detaljerat och komplicerat så var målet en förenkling som
skulle leda till effektivitet i utbildningen. Frågan är dock vad man förenklade, lärandet eller synen på yrkesarbete. Det ena förefaller förutsätta det
andra och därmed blir effektivisering av lärande något som skapades genom
förenkling av yrkeskunskaper. Arbetet med att normera kunskapsområden
anpassade för systematisk utbildning förefaller mot en sådan tolkning i stället motverka ”precisa kunskaper och färdigheter”, i alla fall blir det tydligt
att det kan ges olika innebörder från olika tankefigurer. Mot bakgrund av
tankefiguren arbete/yrke utgör det differentierade och unika en precision.
Men det är en innebörd som skiljer sig från resultatet av arbetet med arbetsanalyser. Man kan säga att arbetet med arbetsanalyser blottlade precisa yrkeskunskaper medan resultatet när det användes i yrkesutbildning skapade
oprecisa yrkeskunskaper, oprecisa i förhållande till enskilda yrken.
En ökad användning av arbetsinstruktioner underbyggdes av krav både
från utredare och verksamma i de praktiska ungdomsskolorna. Yrkesutbildningsberedningen menade att fler arbetsinstruktioner var ett krav för yrkesutbildningens utveckling.447 Fler aktörer kom att syssla med arbetsanalyser,
till exempel det tidigare nämnda Personaladministrativa rådet vilket också
borde ha bidragit till utvecklingen av arbetsinstruktioner. Om Carlsson varit
pionjär på området i början av 1950-talet så skulle det snart följa fler initiativ
till utveckling. Verkstadsföreningen har redan nämnts men de initiativ som
inledningsvis kom från industrin kompletterades snart av andra aktörer, som
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lärargrupper i samarbete på olika konferenser och pedagogdagar.448 Även
Skolöverstyrelsen kom att bli en aktör i utvecklingen av arbetsinstruktioner.449 Den kvantitativa utvecklingen gällde inte bara antalet arbetsinstruktioner, det innebar också att fler kategorier av instruktioner än de som Carlsson beskrev 1955 introducerades.
I en artikel från 1969 beskrivs arbetsinstruktioner återigen. Vid det laget
hade de nu kommit att differentieras betydligt. I viss mån kan man beskriva
differentieringen i förhållande till graden av lärarens inblandning. Det skildes mellan lärarinstruerande-, elevinstruerande- och självinstruerande arbetsinstruktioner. Nedan (bild 13) är illustrationer ur en artikel i organisationstidskriften där man beskrev arbetsinstruktioner som en del i den pedagogiska
effektiviseringen. Den första bilden illustrerar en lärarinstruktion som vände
sig till läraren och beskrev i vilken ordning och på vilket vis läraren skulle
leda eleven genom uppgiften. Läraren vände sig sedan till eleven för att instruera i den givna ordningen. Den andra bilden illustrerar elevinstruktionen,
ett arbetsblad med vilket eleven själv skulle kunna arbeta utan mer handledning av läraren än att denne fanns tillgänglig för frågor och för att se till att
eleven inte gjorde misstag som kunde leda till skada eller till att materialet
blev förstört. I annat fall var det meningen att eleven även skulle kunna upptäcka sina misstag med ledning av instruktionen genom att gå tillbaka och
spåra var felet uppstått. De här instruktionerna kunde enligt artikeln vara
illustrerade till viss del. De helt självinstruerande arbetsbladen kunde ha fler
illustrationer men var även de textbaserade och så detaljerade att behovet av
läraren skulle vara minimalt. Enligt beskrivningen ”befinner sig [läraren]
normalt inte i samma rum som eleven. Han kan t.o.m. befinna sig på annan
ort.”450 Bandinstruktionen på bild fyra var en intalad version av elev- eller
självinstruerande arbetsinstruktioner.
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Bild 13. Olika typer av arbetsinstruktioner.
Källa: YRBI 1969/8 ”Pedagogisk effektivitetsverksamhet”.

I strävan att individualisera och effektivisera undervisningen och lärandet
med hjälp av detaljerade instruktioner antingen för läraren som i Carrards
system, eller för eleven, som i självinstruerande arbetsinstruktioner, kom det
visualiserade lärandet som produktionen erbjöd att utmanas av ett textbaserat. Det betydde bland annat att lärarens delaktighet i arbetet ersattes med en
mer observerade roll som placerade läraren i skolan istället för i arbetet.
Tolkar man bilderna symboliskt mot denna bakgrund blir man uppmärksam
på hur läraren flyttar längre och längre bort från eleven och elevens arbete.
Arbetsinstruktionerna bidrog till möjligheten att definiera läraren så som
man tänker sig lärare utifrån skolans tankefigur, där läraren leder utan att ta
del av arbetet. Skillnaderna i skolans och arbetets lärande eller i det här fallet
lärandets synliggörande manifesterade sig i arbetsinstruktionerna och det
blev dessa med tillhörande rapportbok eller journal som själva arbetsobjektet
fick dela uppmärksamhet med. Så som arbetet med arbetsinstruktioner beskrevs i TPU på 1960-talet ger det en tydlig bild av detaljernas och dokumentationens betydelse i lärarens (och elevens) arbete. Läroplanen delade in
yrkets olika kunskapsområden i delmoment. Delmomenten fanns nedtecknade i mallar för elevrapporter och hade utformingen av tabeller (se bild 14).
För varje delmoment eller maskin som ingick i läroplanen fanns olika övningar som skulle utföras. För delmomentet ”fräsmaskin” i en av verkstadsutbildningarna fanns elva uppgifter och till var och en hörde en skriftlig arbetsinstruktion. I elevrapporten skulle både elever och lärare dokumentera
vad som blivit gjort och hur länge. I rapportens rutor skulle läraren markera
när eleven fått information av olika slag som ”orientering om fräsmaskinen”
vilket skulle markeras med en diagonal i rutan för ändamålet. När läraren
ansåg att kunskaperna om just detta var tillräckliga (kontrollerade genom
muntligt eller skriftligt prov) gjordes ytterligare en diagonal, ett kryss talade
om att just denna uppgift var färdig för både elev och lärare. Eleven skulle
själv markera med olika storlekar på diagonalstreck hur lång tid som ägnats
en uppgift. Här är ett exempel på lärandet mätt i tid:
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När [eleven] ”kört”, dvs. arbetat i maskinen med ”produktivt arbete”, i låt oss säga 1 timme och 25 minuter gör han en markering
för den hela timmen genom ett kryss i rutan längst till vänster och
en halv diagonal i den följande […]. (En halv diagonal motsvarar
minst 15 minuter, en hel diagonal minst 30 minuter, en hel och en
halv minst 45 minuter. […]) 451

För lärare fanns riktlinjer för de olika tider och antal gånger som krävdes för
godkända kunskaper i varje moment. För momentet i exemplet – ”fräsning
mot anhåll med fräs på ringspindel” angavs till exempel att eleven för att
anses ha godtagbar kunskapsnivå skulle ha ställt in maskinen fem gånger och
kört sammanlagt 12 timmar (bild 15). Artikelförfattaren summerar betydelsen av dokumentationen och arbetssättet på följande sätt:
Läraren kan alltså i journalen se dels hur många ”ställ” eleven har
gjort för olika moment, dels hur lång tid denne ”kört”. Men framförallt kan han se, vad eleven inte gjort i sin utbildning för att
komma upp i den önskade nivån.452

Självklart ersatte inte pappersdokumenten avsyning av arbetsobjekten men
det är ändå frapperande hur lärarens uppmärksamhet vänds bort från det
producerade till det dokumenterade som istället blir en representation av
kunskaper och färdigheter på ett helt annat sätt än ett bruksföremål.
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TPU 1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik” s. 377, citatet finns på s. 394 f. Om tidredovisning se även TPU 1962/2 ”Arbetskort, tidsredovisning och kontroll” s. 107.
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TPU 1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik” s. 377, citatet finns på s. 397.
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Bild 14. Elevrapporten – ett sätt att redovisa vad eleven gjort och hur många gånger
och därav dra slutsatsen om hur mycket eleven kan.
Källa: Tidskrift för Praktiska Ungdomsskolor 1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik”.

Bild 15. Lärandets utmätta tid. Ett sätt att göra utbildningens effektiv var att bestämma hur lång tid det normalt skulle ta att lära sig en särskild del i utbildningen.
Källa: Tidskrift för Praktiska Ungdomsskolor 1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik”.
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En arbetsinstruktion med tillhörande journal kan jämföras med gesällprov
utifrån ett bedömningsperspektiv. Särskilt med fokus på vilken auktoritet
läraren kunde åberopa i sin bedömning. Med tolkningen av arbetsjournalen
blev yrkesläraren ensam auktoritet i sin bedömning om än inte bakom bedömningen eftersom kriterierna utformades i en annan epistemologisk gemenskap som läraren inte tillhörde. Det omvända förhållandet präglade gesällprovet. När det gällde gesällprov delade läraren sin auktoritet i bedömningen med andra experter, men ingick samtidigt i det sammanhang där kriterierna utformades. Det här skiftet kan vara orsak till de kritiska röster som
menade att yrkesläraren genom metoderna höll på att marginaliseras i yrkesutbildningen.453 Men utifrån mitt resonemang vill jag föreslå att den marginalisering som i så fall skedde kanske inte i första hand gällde lärarens roll i
allmänhet utan snarare rollen som yrkesrepresentant.
Ett annat tillrättaläggande som understök denna typ av marginalisering
var stationssystemet. Det kan på sätt och vis betraktas som en förlängning av
metoden med arbetsinstruktioner eller en rumslig utsträckning av de grundprinciper som styrde både Carrards utbildningssystem och arbetsinstruktionerna.

7.3.3 Stationssystemet
Stationssystemet, som beskrevs och debatterades vid några tillfällen under
1960-talet i TPU-artiklar, kan liknas vid en rumslig utsträckning av de skriftliga arbetsinstruktionerna. Med det menar jag att uppdelningen av ett arbetsområde inte bara tog formen av arbetsblad. Stationssystemet var ett pedagogiskt iordningsställande av rummet genom sättet att placera maskiner och
material. Ett arbetsområde delades upp i delområden. Varje station var utrustad för de moment som utgjorde ett delområde. Det innebar att vid varje
station skulle något som ingick i hela arbetsområdet färdigställas. Färdigställandet skulle göras med hjälp av arbetsinstruktioner och på platsen färdigställt material (liknande laborationslådorna i AUFBAU-systemet) som var
lätt tillgängligt för eleven. Stationen utgjorde alltså en avgränsad plats där
eleven skulle utföra ett avgränsat delmoment i ett arbetsoråde/arbetsprocess
453

Denna kritik bemöttes bl.a. i artikeln ”Självinstruerande arbetsinstruktioner för elyrken”
som ogrundad. Men argumentet vilade dock på en omdefinierad lärarroll. Författaren menade
att ”läraren fungerar som organisatör och individuell undervisare”. TPU 1967/3 ”Självinstruerande arbetsinstruktioner för elyrken” s. 161, citatet finns på s. 165. Andra som i artikeln
”Yrkesläraren – behövs han: Nej, säger SÖ” i TPU 1967/8 s. 575 menade att arbetsinstruktionerna reducerade lärarens arbete till att ”sortera och dela ut blanketter” s. 575. Både professor Torsten Husén och undervisningsrådet Sixten Marklund citerades i en notis i YRBI 1971
där de båda försäkrade att de tekniska hjälpmedlen inte skulle komma att ersätta läraren.
Däremot understök professor Husén det som i definitionen av lärare ligger närmast skolan när
han sa att: ”Lärarna behövs för den centralt pedagogiska kontakten med eleverna.” YRBI
1971/3 ”Professor Husén:” s. 8
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med hjälp av steg-för-steg instruktioner och framtaget material och verktyg.
Tillsammans bildade stationerna en större helhet. Genom att eleven passerade alla stationer ett fastställt antal gånger skulle resultatet vara säkerställt
och mätbart, det skulle också garantera att utbildningen blev innehållsmässigt likartad för samtliga elever. Att cirkulera mellan stationerna skulle också
garantera omväxling som ansågs hålla motivationen uppe.454 Det skulle också
innebära att eleven själv ”skulle lära in arbetet i så stor utsträckning som
möjligt utan lärares direkta individuella instruktion”.455
Vissa ansåg att yrkeslärarens roll i stationsutbildningen skulle komma att
närma sig ämneslärarens eftersom man tänkte sig en långtgående specialisering av det som skulle läras ut. Intressant att notera i en av dessa artiklar är
hur man underströk produktion som en av de viktigaste förutsättningarna för
att möjliggöra stationsundervisning, någon hävdade att om ”stationsutbildning ska bli effektiv, måste produktionsarbete dominera i större utsträckning
än vad som nu vanligen är fallet.” Tyvärr saknas en tydlig motivering till
varför. Man borde alltså kunna konstatera att arbetsinstruktioner utformade
för arbetsoperationer gick väl i hand med produktion inordnad i ett stationssystem. Arbetsinstruktioner som var knutna till arbetsobjekt passade den
undervisning som inte bedrevs med hjälp av produktion utan med så kallade
övningsserier av interna arbetsobjekt, det vill säga tillverkning av föremål
med eller utan salu- eller ens bruksvärde. Arbetsinstruktioner och produktion förefaller alltså ha stått i ett komplicerat förhållande till varandra under
den period då det textbaserade lärandet i yrkesutbildningen tog steget ut i
verkstadslokalerna.

7.4 Rätt sätt och säkra resultat
Målet med de pedagogiska systemen, övningsobjektens anpassning till system och skrivna arbetsinstruktioner och stationsutbildning var att effektivisera lärandet. En av vinsterna man föreställde sig var att utbildningar utan
kvalitativ försämring skulle kunna kortas ner betydligt. Det fanns också
andra aspekter av den effektivitet som efterstävades. I betydelsen av effektivitet lades föreställningar om säkra resultat, mätbarhet och tidsmaximering.
Att flera av dessa pedagogiska system och pedagogiska material initialt
utvecklades i industrin kan betraktas som en del av industrins egen rationalisering under 1900-talet, det fanns ekonomiska fördelar med en effektiv utbildning. I företagsekonomiska sammanhang handlar effektivitet om nyttomaximering – att få så mycket utbildning som möjligt på kortast möjliga och
454

TPU 1963/1 ”Bör vi övergå till stationsutbildning?” s. 40; 1963/5 ”Bör vi övergå till stationsutbildning?” s. 325; 1964/9 ”Grundutbildning, stationsutbildning yrkesvägledning s. 761;
1969/4 ”Goda erfarenheter av elever på byggen i Göteborg” s. 44.
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billigaste vis. Argumenten för pedagogiska system och pedagogiska material
grundade sig i tanken om investering för vinster på längre sikt. Det var ett
tänkande som färgade även utbildningspolitiken.456 En viktig aspekt av att
göra investeringar är att också uppskatta riskerna och sträva efter att minimera dem. Det gör man genom kontroll av processen och genom att göra
resultaten mätbara. För att kunna mäta och kontrollera måste det som ska
mätas och kontrolleras vara synligt. Lärandet i arbetet har inga konkreta
språkliga uttryck eller begrepp som skolan har till exempel i begreppet
undervisning, det vill säga undervisning uttrycker ett ordnat lärande som
samtidigt implicerar olika, speciella sätt för hur man lär sig. Det kan ha bidragit till uppfattningen att kunskapsöverföringen eller snarare kunskapsutvecklingen, i ett mästar-lärlingsförhållande var otydligt. I organisationstidskriftens artiklar ställdes det gamla lärandet i arbete mot det nya lärandet
genom undervisning med hjälp av termer som tydlighet och struktur. Effektivitet i lärande blev synonymt med systematisk undervisning där man kunde
se vad som skulle kontrolleras. Enligt en insändare i organisationstidskriften
1959 var möjligheten att kontrollera effekten av lärandet ”det viktigaste som
hänt på utbildningsfronten” och detta möjliggjordes av det systematiserade
lärandet.457 Det intressanta är att detta sägs mot bakgrund av en undersökning
som konstaterat att bara drygt hälften av de undersökta utbildningsledarna
inom industrin gjorde ”fortlöpande kontroll av utbildningsresultatet”.458
Olika tolkningar är möjliga. Att det var så låg andel utbildningsledare som
gjorde kontroller kunde bero utbildningsledarnas brist på pedagogisk utbildning som det påpekas i insändaren. Det kan också vara fråga om ett annat
sätt att bedöma som utgår från vad som blir gjort i första hand och inte hur
det har lärts in.

7.4.1 Från helheten till delarna
Genom arbetsanalyser och konstruktionen av arbetsinstruktioner och övningsserier där kunskaperna kartlagts och utvalts blev det möjligt att räkna
kunskaper i antal. Det blev konsekvensen av en föreställning om kunskap
som additiv snarare än kumulativ. Här blir delarna viktigare än helheten
eftersom helheten förutsätts bli resultatet av att länka del till del. En artikelförfattare i organisationstidskriften 1969 sammanfattade den grundläggande
föreställningen med att ”det hela är lika med summan av sina delar.”459 På
detta sätt kunde man också låta metoden vara överordnad målet, eleverna
skulle som Ivan Carlsson uttryckte det under en pedagogdag i Borlänge
1957, ”behärska vissa huvudelement.” Dessa skulle tillägnas genom att
456
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”byggklots efter byggklots av olika arbetsoperationer” skulle leda till ”en
trappa av kunskaper och färdigheter” men ”arbetet med de olika sektionerna
sker parallellt” vilket gjorde att eleverna inte utförde någon del i sin helhet
av det som skulle tillverkas. 460 I realiteten skulle det betyda att en elev hade
kunskaperna att göra, till exempel en trappa, utan att för den skull någonsin
ha tillverkat en, endast övat moment som ingår i att bygga en trappa.
När dessutom lärandet kunde delas i tidsenheter ökade förutsägbarheten
och möjligheterna till mätningar ytterligare. Sett på det viset blir utbildning
konstruerad med pedagogiska system, arbetsinstruktioner och övningsserier
ett enklare räkneexempel än det på produktion baserade lärandet.

7.4.2 Att frigöra kompetensen från yrket
Produktionen som pedagogisk praktik utgick från yrkesarbetets sammanflätade kunskapsinnehåll. Värdet av denna yrkesbaserade kompetens börjar
under 1950-talet alltmer ifrågasättas. Strävan mot tydliga och mätbara resultat av utbildningen drev på utvecklingen mot ett isärhållande av utbildning
och produktion. Genom arbetsanalyser sökte man olika sätt att frikoppla
kunskapen från sitt yrkessammanhang. Ett citat ur organisationstidskriften
1954 får illustrera:
Den överdrivna respekt man haft för filning kan utan vidare avfärdas som en myt. Filning kan förklaras och inläras precis så enkelt
som vilket annat undervisningsämne som helst. […] Kunnighet i filning grundar sig på den fundamentalaste av mekanikens lagar, nämligen hävstångslagen.461

Liksom när det gällde tolkningen av yrkets innehåll i arbetsanalyser där det
inte var yrkesutövaren som var expert är det inte heller den traditionella yrkeskunskapen som äger legitimitet i citatet, utan den vetenskapliga fysiken.
Motiveringen till polemiska inlägg av denna typ var den pedagogiska effektiviteten. Man menade att en kunnig person inte alltid var medveten om att
en färdighet består av många delfärdigheter. En möjlig tankegång i den här
typen av kritik kan vara att oförmågan hos yrkeskunniga att tydliggöra delarna i arbetet skulle osynliggöra viktiga kunskaper och färdigheter för den
som lärde genom att läsa av. Problemet man såg framför sig grundar sig till
stor del i synen på lärande som utlärning och inlärning. Om båda försvåras
blir den logiska slutsatsen att utbildningen är ineffektiv. Den synen på lärande innefattar i det här fallet dessutom ett mycket lågt förtroende för att
både den som lär ut och den som lär in uppfattar situationens utbildnings-
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TPU 1954/8 ”9y måste föregås av forskning” s. 211, citatet finns på s. 212 f.
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syfte. Den pedagogiska utgångspunkten för rätt inlärning var därför kravet
att en hel process framstod i sina delar, vilket också illustreras av nästa citat:
”Jag ska byta ut hjul”, säger man, men menar i själva verket, ”jag
ska ta fram reservhjul och domkraft och nödvändiga verktyg. Därefter ska jag på lämpligt sätt ta av navkåpan etc…” 462

Resonemanget skulle kunna överföras till en skriven arbetsinstruktion där
alla yrkesutövarens rörelser, arbetsmoment, verktyg och material blivit verbalt synliggjorda. Det finns uttalanden som verkar lägga närmast demokratiska anspråk på att göra synligt vad som annars uppfattades fördolt av en
process i sin helhet. Man kan begrunda ordvalet i följande citat.
Till för en kort tid sedan har det varit så, att det inte funnits någon
som helst anvisning av något slag för exempelvis en kvalificerad
hyttarbetares arbetsuppgifter. Om denna någon sedan på en viss arbetsplats ”kniper käft” om sin yrkeshemlighet, vad gör man då?463

Om någon slog vakt om sin kunskap och inte delade med sig förhindrades
andra att få tillgång till kunskap och möjligheter att utvecklas. I det utbildningssverige som höll på att formas, där allas rätt till vilken utbildning som
helst var en grundtanke, kan man tänka sig att detta fick en viss betydelse.
Inför den kader av experter som arbetsanalyserna krävde hade eventuellt
gensträviga yrkesutövare på fältet inte mycket att sätta emot. Experterna var
där, så att säga, för att bryta igenom den förblindande vanan. Man menade
att vanan hos den utlärda yrkesutövaren dolde hur de enskilda handgreppen
och rörelserna bildade en helhet. Yrkesutövarens specialisering dolde många
års integrerade kunskaper. Det tydliga var det dokumenterade och utsagda.
För man över resonemanget på elever i slutet av en utbildning där produktion utgjort grunden, skulle det betyda att det inte var tillräckligt att utgå endast från elevens färdiga arbete. Endast ett väl utfört arbete av en elev gav i
detta perspektiv inte tillräcklig information om vilka kunskaper detta krävde
– i alla fall inte för någon utanför skrået. Det sa heller inget om eleven
tillägnat sig alla kunskaper som definierats i utbildningsplanen eller om eleven klarade sig bra på en del av dem. Hur eleven lärt blev närmare kopplat
till vad eleven lärt och mer av en förutsättning för att veta vilka kunskaper
eleven inhämtat. Som en förutsättning för detta blev kravet att både lärande
och lärdom måste vara synligt och mätbart. Här spelar arbetets och skolans
olika typer av kvalitetskontroll en roll som får betydelse för om produktion
eller metodbaserade arbetsobjekt ska uppfattas som problem eller ej. Å ena
sidan skolans som kontrollerar vad som inlärts, å andra sidan arbetets som
462
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till stor del har ett konsumentperspektiv där slutprodukten är viktigare än
arbetsprocessen i bedömningen.
Det system som började ta form under 1960-talet och resulterade i den
gymnasiala blockutbildningen, var ett utjämnat system där gränser mellan
yrkesgrupper suddades ut. Det skedde paradoxalt nog genom en process som
krävde minutiös uppmärksamhet på detaljer i annars ganska förgivettagna
arbetsoperationer. Yrkesutbildningsberedningen 1967 beskrev framtidens
(1971 års) gymnasiala blockutbildning och dess förutsättningar på följande
vis:
[Man] sammanför grundläggande moment i likartade arbetsfunktioner utan hänsyn till inom vilka branscher eller yrken dessa traditionellt anses höra hemma. Som en följd härav får de grundläggande
avsnitten en bredd som omspänner ett flertal yrken för vilka man
f.n. har helt skilda utbildningar. […] Denna syn på uppbyggnaden
av en utbildning, som innebär att man frigjort sig från tidigare
bransch- och yrkestänkande, gör att några erfarenheter från någon
liknande utbildning inte föreligger.464

Man kan frestas av ordval som ”frigjort sig från tidigare bransch- och yrkestänkande”, att se yrkesutbildningen som den som frigjort sig, institutionen
skola som den frigörande och detta tack vare arbetsanalyser och metodutveckling. Samtidigt blottar man strupen i citatet genom att understryka bristen på tidigare erfarenhet av den här sortens yrkesutbildning dränerad på
yrkenas särprägling och differentiering. Men betraktat som en omständighet
i inrättandet av blockutbildning går det att tolka som en djup tilltro till den
generella metodutvecklingen. Det får också stöd av ett konstaterande lite
längre fram: ”Förbättringar i fråga om pedagogiken och metodiken torde
många gånger bli en nödvändig förutsättning för det avsedda utbildningsmålet.”465
Språkliggörandet är nära knutet till skolans tankefigur. Undervisning
bygger mycket på att kunskaper transkriberas till text och tryckta bilder eller
avbildningar av det som ska läras. Yrkeslärandet frigjordes från lärande i
arbete genom ett av skolans karaktäristiska attribut, böcker och stenciler.
Utifrån yrkets perspektiv kan man tänka sig den omvända uppfattningen, att
kunskaperna fastnade eller stelnade i skolan. Detta får stöd av den återkommande kritiken av yrkesutbildningen som otidsenlig, den dåtida oron för att
arbetsobjekt och arbetsinstruktioner skulle ta så lång tid att utforma att de
snabbt skulle bli förlegade och i åsikter om hur lärarens roll som yrkesutövare skulle inskränkas till följd av de stränga instruktionerna.

464
465

SOU 1967:48 s. 35.
Ibid. s. 36.
191

7.5 Sammanfattande analys – metoderna tar över
Sammanfattningsvis kan man säga att det succesivt skedde en förflyttning av
det yrkespedagogiska tänkandets rationaler från tankefiguren arbete till tankefiguren skola och att det tog fart med introduktionen av skrivna arbetsinstruktioner från 1950-talet. Det sker en pedagogisering av det praktiska lärandet där det tillrättaläggs efter definierade pedagogiska principer. Den från
1930-talet alltmer genomgripande samhällsprocess som går under namnet
rationaliseringsrörelsen gav stöd åt pedagogiseringen. Rationaliseringsrörelsens mål var effektivisering. Det skapades ett dynamiskt förhållande mellan
rationalisering och pedagogisering av yrkeslärandet som innehåller en intressant paradox. När inflytandet från arbetet ökade, i form av metoder hämtade
från industrin, gjorde det yrkesutbildningen mer skolanpassad. Metoderna
betraktades som effektiva i meningen mer lärande på kortare tid. Pedagogiseringen genom den ökade användningen av metoder ansågs vara ett sätt
att rationalisera yrkeslärandet. Industrins rationaliseringsmetoder, arbetsanalyser och tillrättaläggande av processer var något som i hög grad sekvenserade och höll isär, vilket är samma operativa logik som i skolan. Överfört på
lärandet i yrkesutbildningen kan man alltså säga att pedagogiseringen hade
sin upprinnelse i arbetet. Det är emellertid viktigt att understryka metodernas
ursprung från den särskilda del av arbetet som industrin utgjorde. Från industrin finns fler aspekter som färgar av sig i pedagogiseringen av yrkeslärandet. Användningen av arbetsanalyser, tillrättaläggande av lärandet och
dokumentationen av detta som tydligast tar sig uttryck i de skrivna arbetsinstruktionerna med tillhörande rapporteringskort, kan sättas i samband med
företagsekonomiskt tänkande och dess behov av kontroll och förutsägbarhet.
Detta kom att särskilt fokusera lärandet. Det tidigare produktionsbaserade
lärandet uppfattades som osystematiskt och därmed svårt att styra och kontrollera. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv innebär det en osäkerhet vad
gäller investering i utbildning. Utifrån ett humankapitaltänkande innebar det
att utbildning skulle förbättra företagets effektivitet, men då måste det vara
en utbildning där processen kunde kontrolleras, resultaten förutsägas och
mätas. Användningen av metoder som arbetsinstruktioner och interna arbetsobjekt gav uttryck för ett behov av att inte bara kunna kontrollera resultatet utan även lärandet som ledde fram till resultatet. Detta visar på ett inflytande från tankefiguren skola där lärande är konstitutivt. Ytterligare en
aspekt av detta som är förenlig med skolan är sammankopplingen av bedömning och dokument snarare än bedömning och ting.
Kontrollen och kriterierna överfördes också till andra auktoriteter. Utformningen av arbetsinstruktioner och pedagogiskt material frikopplades från
yrkets experter och överfördes på särskilda pedagogiska ingenjörer. Detta
medförde en förändring av karaktären på de yrkeskunskaper som lärdes ut
med de nya metoderna. Tillrättaläggandet av lärandet vilade på en process
där etablerade kunskapsområden togs isär, analyserades och generaliserades,
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därmed skapades nya kunskapskonstellationer som inte hade sin motsvarighet i ett yrkes praktiska verksamhet. De kunskaper som kom att läras ut med
de nya metoderna var en syntetiserad kunskap som lättare kunde hanteras
och organiseras i enlighet med läroplaner och pedagogiskt material. En viktig nyckel till metodernas intåg i yrkesutbildningen förefaller vara behovet
av ökad kontroll över vad som skulle läras, hur det skulle läras, hur det
skulle bedömas och vilken typ av auktoritet bedömaren skulle ha.
Utvecklingen av pedagogiska undervisningsmetoder och material gav
skolans tankefigur ett ökat utrymme inte bara när det gällde fokus på lärande
och sortering av kunskaper. Såväl rumsligt som socialt öppnade de nya metoderna för större anpassning till skolans strukturer. Till exempel gav det
bättre förutsättningar för skolan som klassrum än för skolan som arbetsplats.
De sociala roller som är typiska för skolan, läraren och eleven, förstärktes.
Pedagogiska material frikopplade från produktionen gjorde läraren till ledsagare snarare än arbetsledare och omvandlade hans/hennes yrkeskunskaper
till ämnen som kunde delas upp på olika lärare. Det kom att separera och
specialisera innehållet i ”yrkesläraren som yrkesutövares” kompetensområde
vilket ställde yrkesläraren utanför tillverkningen av ting. När metoderna tog
över skiftades balansen i yrkeslärarens uppgift. Bland elever, maskiner och
material blev lärarens uppgift uteslutande en fråga om tillverkning av lärande.

193

Kapitel 8 Flitpengen – lön eller belöning

Prövar man tanken att elever ska ha betalt när de går i skolan förefaller det
ganska orimligt. Men av vilka skäl? Mest uppenbart kanske för att de inte
producerar något som kan omsättas ekonomiskt. Det gjorde emellertid eleverna i de praktiska ungdomsskolorna och mycket riktigt fick de också betalt. I lärlingsskolorna fick lärlingarna lön av arbetsgivare enligt avtal och i
verkstadsskolorna fick eleverna del av avkastningen från skolans egen produktion i form av så kallade flitpengar. Flitpeng och lärlingslön försvann när
yrkesutbildningen inordnades inom den gymnasiala organisationen och lärlingsskolorna försvann. I mycket få fall kom pengar som ersättning för arbete att bli kvar inom yrkesutbildningen efter 1971.
Flitpengen och lärlingslönen var utmärkande för de praktiska ungdomsskolorna och uttryck för yrkesutbildningens dubbla identitet som skola och
arbete. Betalningen var lön för arbete och knyter därmed an till produktionen. Den låga summan däremot hade att göra med att det var en utbildning,
men inte en utbildning som enkelt kunde placeras i skolan. Det finns sedan
gammalt ett pedagogiskt motstånd mot pengar i skolan som har att göra med
vilken typ av arbete som utförs. Skolarbete är enligt denna uppfattning en
typ av arbete som varken kan eller bör ges ersättning för, eller belönas med
pengar. Redan 1846 uttrycktes i starka ordalag att monetära belöningar inte
hörde hemma i skolan.
Förkastas böra: Alla belöningar med penningar och sådana saker,
som endast hafva materiellt värde, emedan det utbildar en fallenhet
för girighet som bor hos människan. 466

Citatet är hämtat ur Oscar Dahms Skolmästarkonst och visar att pengar inte
hör ihop med att undervisas eftersom man förknippar pengar med moraliska
betänkligheter. Omoral hade skolan i uppgift att motverka inom ramen för
sitt medborgarfostrande ansvar. Föreställningen bidrar till att göra pengar
och elever till en orimlig koppling. För lönearbete och arbete som syftar till
att bidra till uppehället är däremot ersättning konstitutivt.
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Oscar Elis Leonard Dahm, Skolmästarkonst: antydningar för lärare och skolinspektörer,
jemte ett bihang, innehållande några drag ur svenska bildningsanstalternas historia och nu
gällande författningar rörande folkskolan (Uppsala [1846] 1996 ) s. 126 f. [kursiv i original]
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Flitpeng och lärlingslöner inom yrkesutbildning utformades utifrån två
aspekter, den ena var ersättning för arbete och den andra var kostnader för
utbildningen. Lärlingarna ute på arbetsplatserna fick betalt enligt olika lärlingsavtal. Lärlingarna hade sin plats i produktionen och förväntades utföra
arbetsuppgifter som bidrog till denna samtidigt som de lärde sig yrket. Att
lönen var lägre än för yrkesarbetaren ansågs skäligt så som en del av betalningen för den utbildning lärlingen fick, dessutom reglerades lönen av det
faktum att lärlingen jobbade långsammare och under mindre ansvar under
sin lärlingstid. Ersättningen var alltså också reglerad efter arbetsprestationen
och kvaliteten på arbetet. Lärlingsavtalens syften och funktion finns beskrivet i ekonomisk teori och förenklat kan man säga att de syftade till att förse
arbetsmarknaden kontinuerligt med den arbetskraft som behövdes. Samtidigt
reglerades lärlingens rörelsefrihet på arbetsmarknaden så att den kostnad
utbildningen innebar för den enskilde arbetsgivaren inte på ett orätt sätt
skulle komma andra arbetsgivare till godo.467 Likheterna mellan flitpeng och
lärlingslön är enklast beskrivna som att de båda var ersättningar för utfört
arbete inom en utbildning och att de båda höjdes i proportion till arbetsinsatsens värde ju mer eleven/lärlingen lärde sig. Men det är skillnaderna som gör
flitpengen särskilt intressant. Eleverna i verkstadsskolorna omfattades inte av
några lärlingsavtal trots att deras arbete till stor del utgjordes av produktionsarbete som avsattes på marknaden. Flitpengen var inte lika hög som
lärlingslönerna. De inbyggda regleringarna eller säkringarna i lärlingsavtalen
som fungerade som incitament för arbetsgivare att tillhandahålla utbildning,
var åtminstone inte motiverade i de kommunala verkstadsskolorna. För att
beskriva fenomenet flitpeng måste man söka andra grunder för hur mycket
som betalades ut och på vilka villkor. Bakom dessa fanns pedagogiska syften
och tillämpningsområden. Lärlingslön och flitpeng var ekonomiska inslag i
den tidigare yrkesutbildningen. Men lärlingslönerna problematiserades inte
på samma sätt som flitpengen eftersom den behöll sin tydliga koppling till
produktionsarbete i form av lön. Lärlingslönerna påverkades snarare indirekt
av att lärlingsutbildningen som skolform problematiserades. Problematiseringen av flitpengen var mer direkt kopplad till flitpengen som pedagogisk
praktik vilket gjort att undersökningen främst fokuserar denna form av monetärt inslag i yrkesutbildningen.
I litteraturen är flitpengen inte något fenomen som tilldragit sig någon
större uppmärksamhet. I utbildningshistorisk forskning omnämns den oftast i
förbifarten och det konstateras att den försvann i och med gymnasiereformen
1971.468 Framför allt kopplas den till produktionen och i och med det blir den
mest synlig i sin egenskap av lön, men detta är en förenklad bild av flitpengen. Att det är en förenklad bild kan tydliggöras genom en jämförelse
467

Se t.ex. Thelen (2004).
Bl. a. Larsson (2001), Olofsson (2005) och Nilsson (1981) nämner att det förekommit
flitpeng i den äldre yrkesutbildningen men diskusterar den inte ur pedagogiskt perspektiv.

468

195

med en annan samhällsinstitution som också tillämpade flitpengar, institutionsvården för sinnessjuka. Inom institutionsvården av sinnessjuka i Sverige
hade det tidigt förekommit belöningar för utfört arbete i form av extra portioner mat, godsaker eller små penningbelopp, även där kallat flitpeng. Till
en början var syftet att belöna patienternas flit, inte att ersätta deras arbetsinsats. Patienterna skulle uppmuntras att arbeta eftersom man ansåg att arbetet
hade en positiv effekt som del i behandlingen. Det var arbetets moraliska och
terapeutiska aspekter man utgick ifrån. Etnologen Mikael Eivergård som
beskrivit detta i avhandlingen Frihetens milda disciplin uttrycker det som att
arbetet tömdes på sitt ekonomiska innehåll.469 Detta kom att ifrågasättas
längre fram. I en statlig utredning 1943, menade man att ersättning för utfört
arbete var viktigt för att patienterna inte skulle känna sig utnyttjade. Arbetet
ansågs fortfarande som en viktig del i patienternas behandling men för att
den skulle ha avsedd effekt måste den också uppfattas av patienten som ett
riktigt arbete och ersättningsfrågan fick därmed en ny mening som ett erkännande av den enskildes prestationsförmåga. På så vis skulle motivation skapas och arbete som terapeutiskt inslag förstärkas.470 Således användes flitpengen på två olika sätt: först som en form av belöning, senare som en sorts
lön. Här finns jämförelsepunkter med synen på flitpengen i verkstadsskolorna; som belöning för visad flit och som ersättning för utfört arbete. Å ena
sidan en belöning ”tömd på sitt ekonomiska innehåll”, å andra sidan en mer
”resultatinriktad ekonomisk aktivitet”.471 I Eivergårds avhandling framstår
utvecklingen som en rörelse från flitpeng till arbetspremie, alltså från belöning tömd på sitt ekonomiska innehåll till en mer resultatinriktad ekonomisk
aktivitet. I verkstadsskolorna var den utvecklingen inte lika entydig. Vad
som däremot visar sig tydligt är spänningen mellan dess båda betydelser –
lön och belöning – och hur de går tillbaka på olika tankefigurer. Tankefiguren skola ger mening åt användningen av flitpengen som tömd på ekonomiskt innehåll medan tankefiguren arbete ger betydelse åt flitpengen som
resultatinriktad ekonomisk aktivitet. Att betrakta flitpengen på det förstnämnda sättet kan ha gjort den mer rumsren i skolan. Samtidigt kunde just
detta fungera som motiv till att den inte ens skulle vara kvar.
Man kan inte tala om en rak utvecklingslinje, kritik och tillämpning har
gått omlott sedan 1920-talet men man kan ändå se hur motsättningarna både
ökar och förändras. Som viktiga tidpunkter då motsättningar blottläggs tydligt kan framhållas mötet med grundskolan genom 9y på 1950-talet och anslutningen till gymnasiets organisation i slutet av 1960-talet. Av betydelse
för förändringen av flitpengen är hur man i talet om och utformningen av
flitpengen rört sig mellan olika aspekter av dess funktion. Ersättnings469

Mikael Eivergård, Frihetens milda diciplin: Normalisering och social styrning i svensk
sinnessjukvård 1850-1970 (Umeå 2003) s. 114.
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Ibid s. 124 f.
471
Ibid s. 114 och 124.
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aspekten där flitpengen får betydelse som lön, är mer framträdande i det
tidiga skedet fram till 1950-talet, därefter blir flitpengen som belöning en
vanligare funktion. Både som lön och belöning talades det om flitpengen
utifrån pedagogiska syften. Det är dessa som undersöks i detta kapitel. Inledningsvis beskrivs hur flitpengen fram till 1950-talet var en etablerad men
differentierad praktik vad gäller administration och beloppens storlek. I
samband med detta beskrivs också olika pedagogiska mål som flitpengen
ansågs bidra till. Efter det följer avsnitt där jag visar hur förändringen av
flitpengen, från 1950-talet präglades dels av en tendens att tömma den på
dess ekonomiska innehåll, dels av en likafördelningsprincip som främst motiverades från tankefiguren skola.

8.1 Differentierad och oproblematisk
Ett första skede i flitpengens historia fram till 1950-talet, skulle kunna beskrivas som en period då det fanns en stor variation av betalning för arbete
utfört under utbildning och en oproblematiserad syn, både på att ersättning
skulle utgå till elever och differentieringen av normer. Framförallt är den här
inställningen nära kopplad till en föreställning om flitpengen som lön för
utfört arbete och har därmed sina rötter i tankefiguren arbete. Till skillnad
från prövotiden men liksom produktionen hade flitpengen tydlig statlig
sanktion genom yrkesskolstadgan. När det gällde kriterier eller former för
urval så lämnade stadgorna även för flitpengen utrymme för lokala lösningar. Det gjorde att de sätt på vilka man utformade sina utbetalningssystem och
vilka grunder de vilade på kunde skilja sig från skola till skola. Vad som
dessutom framgår, främst av arkivmaterialet, var att det kunde skilja också
mellan olika utbildingar inom samma skola.

8.1.1 Systemen
De praktiska ungdomsskolorna hade olika system för utbetalning och fördelning av det överskott produktionen gav. I yrkesskolstadgan från 1921 som
också omfattade verkstadsskolorna (till skillnad från 1918 års yrkesskolstadga) står det angående flitpengar följande:
I den mån lärjungarnas arbete i skolan kan erhålla produktivt värde,
må lärjungarna kunna erhålla ersättning härför. Dennas storlek och
sättet för dess utgående bestämmes i den ordning, som i skolans reglemente angives.472

472

SFS 1921:706.
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Det var alltså upp till varje enskild skola om och hur man skulle fördela
överskottet från den produktion som ingick i utbildningen. Det finns emellertid uppgifter i arkivmaterialet som vittnar om att flitpengen också kunde
finansieras med andra medel, som till exempel bidrag eller lån från yrkesorganisationer samt bidrag från stadsfullmäktige eller landsting.473
Stadgan föreskrev att det var lärare och rektorer som ansvarade för kostnadsberäkningar, prissättning och anskaffning av arbeten men att det endast
var eleverna som hade rätt att få del av överskottet från försäljningen. Man
kan anta att det var en utbredd praktik eftersom den var statligt sanktionerad
och till viss del reglerad. Det är något som Verkstadsskoleutredningen dessutom bekräftar då de konstaterade att både produktion och flitpeng var vanligen förekommande vid verkstadsskolor och att differentieringen var stor.474
Verkstadskoleutredningen konstaterar också att den stora variationen var
kopplad till yrkesutbildningens natur. Produktionsverksamhet krävde en
etableringsperiod i det lokala samhället vilket gjorde att nyare skolor inte
kunde ha den volym av produktionsarbete som krävdes för att kunna skapa
generella riktlinjer för flitpengar.475 Centralt utformade generella riktlinjer
framstod därför varken som möjliga eller ens önskvärda. Utredningar ger
annars en viss men begränsad information om flitpengen. Det är till organisationstidskriften, minnesböckerna och arkiven man får vända sig för att få
en bild av hur flitpengen användes och utformades på olika sätt.
Arkivmaterialet, speglar i högre utsträckning än tidskriften, det dagliga
bruket av flitpengen. Det första som slår en då man fokuserar på flitpengen i
arkivmaterialet är att den var föremål för en betydande textproduktion inom
skolorna. Förutom de beslut som registrerades i protokollen finns det ett
antal bilagda PM i form av utredningar, beräkningsgrunder, utvärderingar
och så vidare som beskriver på vilka grunder besluten togs, avslöjar vilka
som stod bakom olika initiativ och om det fanns olika uppfattningar inom
skolan kring flitpengens syfte och funktion. Det visar också att flitpengen
kunde hanteras på olika nivåer. I de praktiska ungdomsskolornas styrelser
och i lärarkollegierna utformades och reviderades utbetalningssystemet och
grunderna för utbetalning. I lärarkollegierna beslutades det om enskilda elevers rätt till utbetalning och i klassrummen, på verkstadsgolvet, kunde enskilda lärare styra över olika belopp. Genom vissa uppgifter i arkivmaterialet
framgår att även branschorganisationer och fack kunde få ett visst inflytande,
framförallt på beloppens storlek. I exemplet med växelklasser avtalades beloppen med företaget som i sin tur kunde följa fackliga avtal. Det finns också
exempel på att facket kunde ha en mer direkt påverkan kring flitpengens
utformning. 1934 ville Svenska målarförbundet att man skulle höja flitpen473

LYS, Styrelseprotokoll 21/4 1925 § 7 A1A:13 (SSA); CVH, Redogörelse för arbetsåret
1945-1946 L1:1 (LAS).
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SOU 1938:26 s. 39 ff. och 185 ff.
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ningbeloppet för målarskolans elever i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor. I det fallet avvisade skolan förslaget.476 Däremot lyckades murarförbundet, tio år senare, få styrelsen att bevilja höjda flitpengar till eleverna i
murarskolan för att det skulle kunna täcka in semesterersättning.477
I organisationstidskriftens artiklar är själva ordet flitpeng påfallande sparsamt förekommande. Man får ibland leta mellan raderna för att finna en diskussion om flitpengen, som här i ett exempel från en TPU-artikel om en
skola för konfektionssömmerskor 1944.
Under utbildningstiden utgår en viss ersättning till eleverna för deras arbete. […] Allt material kommer tillskuret från konfektionsfabrikerna och arbetet betalas enligt gängse pris varav 40-50 procent
tillfaller eleven, vars undervisning är helt kostnadsfri. 478

Ordet flitpeng förekommer inte men man förstår ändå att det rör sig om det
eftersom produktionsarbetet inte skedde i företagen utan det kom till skolan i
form av tillskuret material som skulle sys upp. Det är den här typen av information kring flitpengar som är vanligast i organisationstidskriften och det
förekommer redan i tidiga beskrivningar av olika utbildningar från 1920talet.479
Överskottet på produktionen kunde betalas ut eller användas på andra sätt
för eleverna. Det kunde röra sig om studieresor men det kunde också vara ett
sätt att binda eleverna till utbildningen som vid verkstadsskolan i Katrineholm:
En del av den under skoltiden intjänta lönen utbetalas först, när lärlingstiden är slut. Denna del förlorar eleven, om han slutar i förtid
utan giltigt skäl.480

Man kan kanske beskriva det som en slags ”pantlön” och även den förekom i
lite olika varianter. I exemplet ovan sattes en del av timpengen av för utbetalning vid utbildningstidens slut men det finns också exempel på att man
satte in ett engångsbelopp vid inskrivning som förräntades och betalades ut
vid avslutad utbildning.481
Flitpengen betalades vanligtvis inte ut för skolspecifika aktiviteter som
teorilektioner eller under lov. En uppgift ur arkivet från Stockholms stads
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hur överskottet kunde användas för studieresor se t.ex. CVH, Styrelseprotokoll 23/1 1948 §
20; 28/5 1956 § 73 (LAS).
481
TPU 1937/5 ”S.K.F:s yrkesskola” s. 142.
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lärlings- och yrkesskolor stöder detta men undantag och ändringar är nästan
mer karaktäristiskt för flitpenningsystemen än generella drag.482 Normalt
utbetalades ingen flitpeng under loven men i Huddinge på 1950-talet beslöt
yrkesskolstyrelsen vid några tillfällen att eleverna skulle få ut flitpengar under jullovet. Beslutet utgick från en föreställning om dess ekonomiska värde
för eleverna eftersom utbetalningen motiverades som kompensation för ett
försämrat penningvärde.
Under prövotiden var det ganska vanligt att det inte utgick någon flitpeng.
Men exempel på lokala varianter i rutinerna och ändringar från en princip till
en annan finns i de olika arkiven. Till exempel finns det inget som säger att
man i Häggvik betalade ut flitpeng under prövotiden men i ett styrelseprotokoll från 1959 ”beslöt styrelsen godkänna lärarkollegiets förslag att inga
arbetspremier skall utgå under prövotiden”, 483 vilket kan tolkas som att man
tidigare tillämpat en annan policy. Exempel på att det kunde variera för olika
utbildningar inom samma skolorganisation finns i arkivet efter Stockholms
stads lärlings- och yrkesskolor. I ett protokoll från 1924 framgår att skräddarna i verkstadsskolan fick betalt även under prövotiden.484 Av prospektet
1944 får man emellertid bilden av att regleringen om flitpeng efter prövotiden var generell för hela organisationen vid det laget. 1948 gjordes ytterligare en ändring när man beslutade att betala även för prövotiden men retroaktivt om man blev kvar i utbildningen efter prövotiden. Det påminner om
de pantlöner som beskrevs tidigare.
Bonusutbetalningar var ännu ett sätt att låta eleverna få del av överskottet
från produktionen. Vid Häggviks centrala verkstadsskola betalade man ut en
bonus till i december både 1952 och 1956. I Huddinge gjorde man det
samma vid påsken 1953 då man beslutade att som extra gratifikation även
betala ut flitpengar under lovet.

8.1.2 Beloppen
Den praktiska ungdomsskolans styrelse fattade beslut om flitpenningbeloppens storlek och former för utdelning, ibland i samråd med lärarkollegiet.485
Uppgifter om hur mycket eleverna fick betalt är vanligast i arkivmaterialet. I
prospektet till Stockholms stads yrkesskolors utbildningsverksamhet 1944
framgick det att flitpengen uppgick till 20 kr i veckan under det fjärde året
och att beloppet under det första året låg på två kronor i veckan. 1963 beslutade styrelsen för centrala verkstadskolan i Häggvik att justera beloppen till
en krona per närvarodag för förstaårets elever och upp till tre kronor per
482

LYS, Styrelseprotokoll 13/6 1933 § 24, Bilaga G A1A:39 (SSA).
CVH, Styrelseprotokoll 16/6 1959 § 66 A1:2 (LAS).
484
LYS, Styrelseprotokoll 8/12 1924 § 25 A1A:10 (SSA).
485
Se t.ex. CVH, Styrelseprotokoll 11/11 1959 § 10 A1:2; Reglemente från 1956 § 24 F4:1
(LAS).
483

200

närvarodag för fjärde årets elever.486 I dagens penningvärde (2014) skulle det
ha inneburit att fjärde årets elever på 1940-talet i Stockholm tjänade ca 400
kronor i veckan. På 1960-talet i Häggvik tjänade motsvarande grupp ca 1350
kronor i månaden.487
Ökningen av beloppet verkar vanligtvis ha följt den genomgångna utbildningstiden så som det till exempel stadgades för centrala verkstadsskolan i
Häggvik:
Arbetspremie bestämmes till visst belopp per månad, vilket avväges
så att elev i högre årskkurs erhåller större arbetspremie än elev i
lägre årskurs.488

Citatet anger bara en grundprincip för fördelning och ökning, annars var
beloppet beroende av en mängd faktorer som gör att det förmodligen skulle
vara en grannlaga uppgift att fastställa någon form av nationellt genomsnitt.
Med ledning av mitt empiriska material är 20 kronor i veckan dock en god
hypotes och riktlinje för ett slags ”normalbelopp” under det sista året i en
fyraårig utbildning på 1940-talet, i en kommunal verkstadsskola. Det är troligt att de stora industriskolorna betalade något bättre. En uppgift i TPU
1930 gör gällande att man i en sådan verkstadsskola betalade förstaårseleven
20 öre per timme och sistaårseleven 50 öre per timme. Beroende på hur man
räknade arbetstiden kan eleverna i alla fall ha tjänat fem kronor i veckan det
första året, redan på 1930-talet. Jämfört med de två kronor i veckan som
Stockholms stad erbjöd på 1940-talet så förefaller det varit betydligt mera
lönsamt att gå i industriskola än i kommunal skola.489 Men dessa uppgifter är
högst preliminära och inom Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor förekom även på 1940-talet variationer och anpassningar till yrkesgrupper trots
att prospektets information förefaller vara generell. Till exempel kan man
notera att det fanns betalning enligt ackord i den ettåriga kursen för konfektionssömmerskor och att denna av särskilda skäl, däribland pedagogiska,
höjdes 1946 och att man därmed frångick normen för skolans flitpenningsystem. Höjningen motiverades delvis av att eleverna ofta var äldre och i behov av inkomster för familjeförsörjningen men det handlade också om att
skapa autenticitet i utbildningen, sätta ribban högre för ansvar och noggrannhet genom höjning av basbelopp och ackord.490 Elever i så kallade
växelklasser hade i regel en högre flitpeng eftersom den påverkades av de
perioder då eleverna fick lärlingslön från företagen.
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Det fanns alltså stora variationer i storleken på beloppen mellan skolor och
mellan utbildningar. Däremot kan man genom annan information i alla fall
sluta sig till att flitpenningbelopp generellt var låga. Om man jämför fjärdeårselevens 20 kronor i veckan med vad en springpojke hade möjlighet att
tjäna under 1940-talet så visar det sig att den senare kunde tjäna uppemot det
dubbla, i vissa fall ännu mer.491

8.2 Ekonomiska och pedagogiska aspekter
Formuleringen i 1921 års yrkesskolstadga knyter tydligt an till flitpengens
funktion som lön genom att använda begreppet ersättning. I Verkstadsskoleutredningen 1938 hade flitpengen en klar betydelse som ersättning för utfört arbetet i följande formulering:
Den vinst som likväl uppkommer i samband med försäljningsbar
produktion, bör emellertid enligt sakkunnigas mening i första hand
användas till beredande av skäliga arbetspremier åt eleverna. Innan
detta skett och, i den mån så är möjligt, lämplig avsättning ägt rum
till en arbetspremiereserv, böra vinstmedel icke användas till täckande av huvudmannens utgifter för skolverksamheten. Arbetspremien böra utgöra en inkomstpost, med viken den skötsamme eleven
kan räkna, även om beloppen bliva relativt små och växlande. 492

Flitpengens ekonomiska värde träder fram genom uppfattningen att den
skulle vara ”skälig” och som sådan kunna vara en ”inkomstpost” att räkna
med för eleven. Även i organisationstidskriftens tidiga artiklar där flitpengen
berörs framstår den i första hand som lön. I 1941 års stadga för centrala
verkstadsskolor har däremot begreppet ersättning försvunnit vilket kan tolkas dels som att utrymmet för tolkningar ökat ytterligare men också som att
det skett en tyngdpunktsförskjutning från flitpengens funktion som lön mot
dess funktion som belöning.493 Arkivmaterialet visar att Stockholms stads
lärlings- och yrkesskolor, under hela undersökningsperioden balanserade
mellan flitpengens funktion som lön och belöning. Lön har en självklar ekonomisk aspekt men både lön och belöning fick i yrkesutbildningen även
pedagogiska betydelser. Det ger ytterligare en dimension till hur det balanserades mellan de båda funktionerna lön och belöning.

491

Torsten Sigfridsson, Springschasen Gatans cykelryttare (Strömstad 2007) s. 7 f.
SOU 1938:26 s. 186 f.
493
Jmf SFS 1921:706 § 66 s. 1922 där ersättning nämns medan det uteblir i motsvarande
kapitel i SFS 1941: 835 Kap 1 och följande kapitel om undervisningen.
492

202

8.2.1 Motivationshöjande
En av de pedagogiska aspekterna av flitpengen var dess möjlighet att ge och
upprätthålla elevernas motivation. Flitpengen skulle vara en sporre att göra
ett arbete väl och den blev samtidigt ett mått på resultatet. Man kan säga att
flitpengen i det sammanhanget dels speglade kunskapskvaliteten i och med
att man kunde ta betalt för det arbete som utförts, man hade tillverkat något
av en viss kvalitet. Dels speglade det elevens flit och skötsamhet som svarade mot kravet att hålla leveranstider för att utbetalning skulle kunna ske.
Flitpengen kan också ha fungerat allmänt positivt för självkänslan om man
får tro följande minnesbild från 1930-talets praktiska ungdomsskola:
En gång i veckan utbetalades ”flitpengar”. […] Två kronor i veckan
utgjorde beloppet under det första året. […] för de flesta av oss var
det kanske de första egna pengar vi disponerade. Fickpengar var inte
vanliga på den tiden. […] Ibland när vi kände oss förmögna, t.ex. då
vi fått ut våra flitpengar, kunde vi gästa ett konditori i närheten.494

Det förefaller som om även den lilla ersättningen, just uppfattad som lön,
ändå hade stor betydelse. Det finns inte mycket att läsa om flitpengar i 1952
års yrkesskolsakkunnigas utredning men i ett stycke om växelklassundervisning bekräftas det pedagogiska värdet av att se hur arbetet ”betalar sig” i
bokstavlig bemärkelse.
För växlingsklasseleverna är det i regel en stimulans och glädje att
få komma ut på en riktig arbetsplats, där man förtjänar pengar som
alla de andra. Eleven får här ett mera påtagligt bevis för vad han duger till än i skolan.495

Flitpengen framstår här som ett kvitto för eleven, både på kunskaper och
arbetsförmåga. I citatet framgår också hur motivation och autenticitet blev
nära sammankopplat i den yrkespedagogiska diskursen. Vi såg det i kapitlet
om produktion och det påverkade också hur man använde och talade om
flitpengen. Flitpengen bidrog till att skapa autenticitet och motivation i yrkeslärandet.

8.2.2 Karaktärsdanande
Flitpengens pedagogiska karaktär avslöjar sig inte bara genom möjligheterna
att betala ut pengar för att till exempel skapa autenticitet och motivation.
Den kunde också hållas inne som straff för olika normbrott eller betalas ut
494
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SOU 1954:11 s. 209.
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för att premiera och stärka särskilda normer. På det viset var den ett viktigt
instrument i yrkesutbildningens fostran.
Yrkesläraren som yrkesutövare förde med sig yrkets normer och traditioner, yrkesläraren skulle också personifiera det som kan betraktas som en
normerande arbetsmoral. Yrkesskolstadgorna lade stor vikt vid lärarens karaktär och förmåga att överföra goda normer och värden till eleverna. Karaktären hos yrkeseleven var viktig, det kan man se både i de urvalskriterier och
metoder som presenterades i kapitel 5 och i hur produktionen (kap 8) som
pedagogisk metod också tänktes förmedla något mer utöver rena yrkeskunskaper. Eleven straffades och belönades för sitt sätt att uppföra sig och för
sitt sätt att utföra arbetet. Både lärare och styrelser satte stort värde på flitpengen för detta syfte, vilket blir tydligt med vanligt förekommande kommentarer som följande citat är ett exempel på.
Att kunna utdela premier åt välförtjänta, duktiga, energiska och flitiga elever, är enligt min mening av mycket stort moraliskt värde
[…] 496

Detta skrev yrkesskoldirektören i Stockholm i en skrivelse om behovet av en
premiefond med pengar som inte skulle gå direkt till ordinarie flitpengar.
Man ville ha möjlighet att utöver den ordinarie flitpengen kunna premiera
elever, inte för deras kunskaper utan för deras flit.
[…] i första hand [ska] hänsyn tagas till flit och uppförande samt till
flitig skolgång, medan begåvning och genom begåvning vunna goda
resultat icke skulle vara avgörande. […] Enligt min mening bör således mindre begåvad elev, som endast nått medelmåttiga betyg, ja
kan hända t.o.m. underbetyg i något oväsentligt ämne, men som enligt alla enhälliga lärares utsago visat ovanlig flit och energi och flitigt bevistat skolan, kunna ha samma möjlighet att erhålla även det
större premiet, medan en elev som visat olydnad eller ohörsamhet
men i övrigt varit duktig, bör kunna utestängas.497

Både i arkivet från Centrala verkstadskolan i Häggvik och Stockholms stads
lärlings- och yrkesskolor, framgår det att lärare ibland inkom till styrelsen
med förfrågningar om fristående belopp för den enskilda klassen att disponeras av läraren för premiering av enskilda elever för god flit och gott uppförande.498 Både ledning och lärare såg alltså flitpengen som ett redskap för
fostran.
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Det finns exempel på olika typer av fostran. Sättet att betala ut pengar tillskrevs vid ett tillfälle i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor en pedagogisk funktion som medel till en mer övergripande ekonomisk fostran. Vid
veckoutbetalning blev beloppet ganska lågt och känslan av lön förminskades. Det var en slutsats som styrelsen drog då man till exempel uppmärksammat ”de hopar av pojkar, som skocka sig kring konfektförsäljarna” och
”de skaror av elever, som befolka närbelägna kaféer på fredagsmiddagen.”499
Man föreslog i stället att flitpengen skulle betalas ut månadsvis så att beloppet blev större vilket ansågs uppmuntra till sparande i stället för utsvävningar. Utbetalningssystemet gjordes därmed till styrmedel för att fostra till ett
idealt karaktärsdrag, genom att understryka flitpengens drag av lön.
Att man premierade goda yrkesetiska normer eller reproducerade yrkestraditioner hos eleverna kan man också spåra i andra belöningar som till viss
del bekostades av produktionsöverskottet. 1970 kunde man läsa i organisationstidskriften om hur Malmö yrkesskolor årligen skickade några elever,
som särskilt utmärkt sig, på en studieresa. Kriterierna för att komma i fråga
för detta stipendium för tankarna till ett arbetarideal och syftet med resan
hade stora likheter med idéerna kring gesällvandring. De utvalda eleverna
skulle ha uppvisat inte bara en god yrkesskicklighet utan även ”punktlighet,
ordningssinne, gott kamratskap samt allmänt positivt intresse för utbildningen”.500 Just detta år gick resan till Finland men de kunde också gå till andra
länder i norra Europa. Resan skulle ge eleverna möjligeter ”att studera såväl
stadens sevärdheter som olika byggmetoder, arkitektur o.d.”501 Liksom gesällvandringen handlade det alltså om meriterade arbetare i början av karriären som skulle ut och skaffa sig erfarenhet och vidga vyerna för sin allmänbildning och yrkesskicklighet. Just i detta fall kan man alltså säga att premien gav stöd för en reproduktion av skråtidens lärandetradition.
Ordinarie flitpengar kunde dras in som straff för normbrytande elever.
Om en elev inte hade skött sig så kunde till exempel lärarkollegiet besluta
om sänkt eller helt indragen flitpeng.502 Ofta var det ett kollektivt beslut och
makten över medlen vilade hos lärarkollegiet eller styrelsen gemensamt men
det fanns varianter där enskilda lärare beslutade om belöning och straff. Ett
exempel på detta är hämtat ur minneboksmaterialet.
De gamla möbelsnickarmästarna höll styvt på ordning och flit och
gamla hantverkstraditioner. Eleven skulle infinna sig i tid till lektionen – försening utan giltig orsak antecknades och medförde, om
det upprepades, avdrag på de extra flitpengar som läraren hade att
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dela ut. Flitpengarna kunde läraren fördela antingen lika mellan eleverna i klassen eller endast till en eller två som varit särskilt flitiga.503

I citatet kan man utläsa båda sätt att använda flitpengen i fostran av eleverna,
läraren hade möjlighet att belöna elever som höll sig till normerna och att
straffa normbrytande elever. Citatet ger också en inblick i vad eleverna
skulle fostras till. Hålla tider, hålla ordning och jobba ambitiöst. Det handlade om klassiska arbetarideal i en arbetsetik som växte fram under början av
1900-talet.504 Det sägs alltså inget om de yrkesspecifika kunskaperna. Här
handlar det om yrkesmässiga sociala färdigheter. Liksom produktionen hade
både en särskild kunskaps- och en färdighetsaspekt (fysiologisk och social)
anpassad till yrket kan man säga att flitpengen hade motsvarande värde som
pedagogiskt verktyg. Ett verktyg som användes för att tydliggöra eller understryka de arbetsanpassade sociala färdigheter som produktionen krävde.
Följande återgivning och citat ur en minnesbok ger praktiska exempel på vad
detta kunde innebära i en verkstadsskola. Det är samtidigt ett intressant exempel på att användningen av flitpengen som sanktionsmedel kunde ha lokala utformningar.
Vi hade vissa ordningsregler som måste följas. Bröt man mot dem
fick man böta från ett till fem öre, beroende på försyndelsens art och
grad.505

Brott mot ordningsreglerna kunde vara att lämna sin arbetsplats utan att ha
lagt undan verktygen på sin plats eller lämnat slipstenen smutsig eller ojämn.
Man kunde också bötfällas för att ha lämnat limpannan så den kokat torr
vilket betraktades som en grov förseelse eftersom limmet blev förstört. En
mindre grov men trots allt straffbar handling på just denna avdelning var att
släppa sig så det luktade illa i verkstaden. ”Det får lukta svett men inte
snusk” hade läraren hävdat som god sed.506 Bötessumman kallades ”Bet” och
betalades till ”Bet-kassan” som sedan användes till att anordna en gemensam
fest vid läsårets slut med läsk och bakelser.507 Detta sanktionssystem förefaller alltså tillkommit på en enskild lärares initiativ men det skiljde sig från det
gängse förfarandet på så vis att flitpengarna, som var knappt tilltagna men
mycket uppskattade, till slut ändå kom tillbaka till eleven om än i annan
form.
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Att uppföra sig var alltså en ekonomisk och arbetsteknisk fråga som i fallet med limpannan. Man fostrades att tänka på materialkostnaderna och på
konsekvenserna för produktionen genom att vara noga med undervisningsmaterialen. Uppförande var också en fråga om att vara representativ som i
fallet med kroppslukten. Det fanns också mer formella uttryck för detta krav.
Enligt stadgarna från 1921 och 1941 skulle antagna elever förbinda sig att
vara skötsamma även utanför skolan och på sin fritid.508 I stadgan från 1955
finns inte de formuleringarna kvar men exempel i arkivmaterialet visar att
det fram till början av 1960-talet var en norm som formade praxis. Slagsmål,
skadegörelse, fylla eller annan drogpåverkan resulterade i indragna flitpengar antingen det skett under eller efter skoltid. Men även mindre förseelser som kortspel under en tågresa tillbaka från ett studiebesök belastade flitpengen för två elever i Centrala verkstadsskolan i Häggvik. 509 På det sättet
framstår eleverna som ansiktet utåt. För verkstadsskolor med produktion
hade detta inte bara betydelse för skolans anseende och möjlighet att attrahera ungdomar till sina utbildningar. Anseendet hade betydelse även för att
attrahera kunder.
Även i den allmänna skolan sträckte sig ansvaret för elevernas moraliska
fostran också utanför skolans tid och rum. Bestraffning för dåligt uppförande
utanför skola och skoltid utdelades i form av sänkta uppförande- och ordningsbetyg så länge dessa fanns kvar. En generellt ändrad inställning till
skolans ansvar blev tydlig i lgr 62 där skolans ansvarsområde kom att begränsas till förebyggande arbete.510 Det som hände utanför skolan skulle
enligt det nyare synsättet påverkas genom undervisning och inte med sanktionsmedel. Den allmänna skolstadgan från 1962 ersatte alla särskilda och
omfattade därmed även de praktiska ungdomsskolorna. Möjligen kan detta
ha bidragit till att minska användningen av flitpengen för kontroll av elever
utanför skoltid. Protokollanteckningar om indragna flitpengar för förseelser
utanför skoltid försvinner ur arkivmaterialet efter 1961. Den här centrala
styrningen mot gemensamma normer för fostran inom ett sammanhållet utbildningssystem satte en gräns runt skolan som inte var lika självklar för
yrkesutbildningen som för den allmänna skolan. Elever i yrkesutbildning
kunde samtidigt befinna sig i skolan och ute i samhället, till exempel genom
att utföra arbeten i privata bostäder eller bygga hus. Det kan vara en bidragande orsak till att flitpengen fanns kvar när ordnings- och uppförande betyg
togs bort. Den kunde fortfarande användas för att bestraffa normbrytande
elever som under skoltid gav skolan dåligt rykte i samhället. Detta leder till
den möjliga tolkningen att de centrala styrdokumenten i sin begränsning
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eller avgränsning av flitpengens räckvidd, i sin funktion som instrument för
fostran, samtidigt gjorde den än mer betydelsefull för de enskilda utbildningarna och för skolorna.

8.3 Problematiserad
Under 1950-talet ökar problematiserandet kring flitpengens fördelning.
Dessutom kan man iaktta ett visst ifrågasättande av flitpengens syfte. Den
första typen av problematisering kring flitpengens fördelning hade att göra
med den stora differentieringen. Dessa diskussioner förs främst i relation till
praktiska och pedagogiska frågor för den enskilda skolan. Den andra typen
av problematisering var av mer principiell art och diskuterades i Tidskrift för
praktiska ungdomsskolor.
Problemet med flitpengens fördelning som hade att göra med yrkesutbildningens differentiering har sin grund i olika utbildningars olika möjligheter
att ha produktion. Flitpenningsystem som var starkt kopplade till produktion
skapade skillnader mellan utbildningar inom skolenheterna. Problemet med
flitpenningssystem av detta slag uppstod i aktualiserandet av dess motsättning till en likafördelningsprincip som hade både pedagogiska och administrativa aspekter.
Tidiga tecken på resonemang med stöd i likafördelningsprincipen finns i
arkivet från Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor. Redan under 1920talet finns anteckningar i Stockholms stads lärlings- och yrkesskolors protokoll där yrkesskoldirektören föreslår åtgärder för ett mer utjämnat flitpenningsystem. En av de ansvariga yrkeslärarna för skomakarskolan ställde
styrelsen frågan om de skulle betala ut flitpengen motsvarande hela den
överskjutande intäkten på varje arbetsstycke, i detta fall 1.25 kronor per sko.
Yrkesskoldirektören ansåg dock att beräkningen skulle göras på ett sådant
sätt att ett belopp kunde: ”avsättas till en flitpenningsregleringsfond, ur vilken elever från andra verkstadsskolor med mindre produktionsmöjligheter
skulle kunna beviljas flitpengar eller arbetslön för utförd lagervara.”511 Uppgifter från samma arkiv ger anledning att tro att skillnader mellan yrkesgrupper trots denna typ av resonemang med efterföljande åtgärder, ändå kvarstod
hela undersökningsperioden.512
Det är ändå möjligt att urskilja en trend mot ökande utjämning och tilllämpning av likafördelningsprincipen i tillämpningen av flitpengen. Utgångsläget för flitpengen inom de praktiska ungdomskolorna var nära kopplat till lokala villkor. Det handlade delvis om att stadgorna lämnade styrelserna stort handlingsutrymme och delvis om förutsättningarna för skolornas
produktiva arbete (branschernas väl-/ovilja, tillgång på arbete, skolans ut511
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formning, dess huvudman, förekomsten av växelklasser m.m.). I organisationstidskriften behandlades detta förhållande inte som något problematiskt
förrän framme vid 1950-talet. Ett tecken på att flitpengen fram till 1950-talet
varit en oproblematisk praktik var dess anonymitet i debatten. Förekom den i
TPU så var det som del av en beskrivning av en skolas verksamhet och inte
som föremål för debatt. Det var i en artikel från 1953, så vitt jag har kunnat
bedöma, som flitpengen för första gången behandlas under egen rubrik och
dess syfte problematiserades.513 Frågan om likriktning eller likvärdiga och
jämförbara utbildningar blev betydelsefull för utformningen av flitpengen på
samma sätt, som tillgången till produktion. Det får en viss betydelse på vilken nivå problemen diskuteras – inom den enskilda skolan, inom yrkesutbildningen eller som en fråga för det nationella utbildningssystemet. Den
tidiga strävan mot enhet och lika villkor för alla var en strävan i den praktiska ungdomsskolans egen verksamhet. Senare mot bakgrund av utvecklingen av det nationella utbildningssystemet blev det en fråga om vilka likheter eller skillnader som skulle råda mellan utbildningar och skolor inom
det praktiska ungdomsskolesystemet. Det kom också att göras jämförelser
mellan de praktiska ungdomsskolorna och andra skolformer inom ett tilltänkt
sammanhållet nationellt utbildningssystem. Det vill säga, det fick betydelse
om man i talet om flitpeng utgick från yrkesutbildningen eller yrkesutbildningarna, om det fanns acceptans eller stöd för differentiering eller inte.514
Det är därför rimligt att motsättningarna får aktualitet när den allmänna skolan närmar sig yrkesutbildningen under 1950-talets utbyggnad av skolsystemet och yrkesutbildningens särdrag ställs i kontrast till skolans.
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Det finns dock en notis som redan 1951 tar upp flitpengar i de statliga ungdomsvårdsskolorna.
TPU 1951/4 ”Fritt ur hjärtat Apropå flitpengar” s. 97. Den första debattartikel som ägnades
flitpengen särskilt var ”Flitpremier” i TPU 1953/1 s. 8.
514
Det finns ett antal artiklar som där man understryker att differentiering hör till yrkesutbildningens natur. Det talas positivt om yrkesutbildningens ”elasticitet” TPU 1951/4 ”Yrkesutbildning inom industriföretagen” s. 93, hur den ”format sig själv genom naturlig anpassning”
TPU 1967/5 ”Synpunkter” s. 377, citatet finns på s. 378 och hur det nya centraliserade systemet nu byggs på en helt annan utgångspunkt än den som nuvarande system är byggd på, TPU
1962/9 ”Tulipanaros” s. 609. 1918 handlade det om att ge ungdomar bästa möjliga förutsättning ”att skaffa sig utkomst i livet” medan 1962 skriver YB att utgångspunkten är ”att yrkesutbildningen verkligen blir ett med andra utbildningslinjer jämställt led i den framväxande
ungdomsskolan”. s. 610. Detta var en utveckling bort från yrkesutbildningar som ett accepterat system mot ett system där yrkesutbildningen tog form genom strävan mot att skapa lika
och jämförbara (betygsnormer, undervisningsplaner, metoder) och rättvisa förhållanden som
var skolans måttstockar. Redan i 1947 reagerade en insändare i TPU mot skolkommissionens
”allena saliggörande likriktning” som ett hot mot yrkesutbildningens differentierade natur.
TPU 1947/2 ”Hantverkarna i Burträsk sjunger ut” s. 38.
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8.3.1 Skillnaderna exponeras
Från att ha fungerat ganska oproblematiskt sida vid sida börjar efterhand flit
och ersättning problematiseras i förhållande till varandra. Det sker till exempel i den första debattartikeln om flitpengen i organisationstidskriften 1953.
Artikelförfattaren vände sig mot att pengarna som betalades ut i ett system
avhängigt produktionsarbete fick karaktären av lön.
Det vanligaste torde dock vara, att eleven erhåller ett bestämt belopp
per vecka, lika för varje elev i samma årskurs, men olika årskurserna emellan och olika för skilda yrkesområden, beroende på hur stort
”överskott” som den produktiva verksamheten på vederbörande avdelning ger. Felet med ett dylikt system är att det får mera karaktär
av avlöning än flitpremier.515

Författaren vände sig alltså inte mot flitpengen per se utan dess ”karaktär av
avlöning”. Författarens invändningar mot flitpengens direkta relation till
produktionen var att den i en praktisk ungdomsskola skulle spegla ett undervisningsresultat och inte ett ekonomiskt. Tidigare hade detta perspektiv antytts i en av organisationstidskriftens ledare 1951, dock utan att diskuteras.
Där hade artikelförfattaren en fundering om att det borde gå att ”aktivisera
elevernas intresse med flitpengar, som närmare än nu ansluter sig till enskilda elevers prestationer.”516 Artikeln från 1953 kan ses som ett förslag på
vad man kan ha menat med detta och ett exempel på hur flitpengen allt mer
kom att utformas av tänkande med stöd i tankefiguren skola. Vid närmare
betraktelse är exemplet en komplicerad avvägning mellan skolans och arbetes rationaliteter. Det paradoxala är att pengar accepteras som pedagogiskt
verktyg samtidigt som man tar avstånd från produktionens villkor. Uträkningen av flitpengen skulle enligt exemplet göras i relation till elevers betyg
och inte i förhållande till hur mycket olika avdelningar (produktionsenheter)
lyckats producera. Innehållet i artikeln, utom just själva förekomsten av
pengar som belöning, kan förankras i tankefiguren skola. Förutom att koppla
uträkningen av beloppet till de enskilda elevernas betyg för att rikta fokus på
studieresultat snarare än arbetsresultat, menade samme författare att detta
dessutom skulle tjäna ett medborgarfostrande syfte genom att utjämna skillnaderna mellan olika yrkesgrupper. I artikeln framhölls att:
Eleven skall inte i skolan inges den föreställningen, att ett yrke är
mer inkomstbringande än ett annat och att han eller hon för den
skull valt fel yrke.517

515

TPU 1953/1 ”Flitpremier” s. 8.
TPU 1951/6 ”Gör nya läsåret nytt!” s. 137, citatet finns på s. 139.
517
TPU 1953/1 ”Flitpremier” s. 8, citatet finns på s. 9.
516

210

Den här inställningen till kunskap om arbetsmarknaden går igen i syftet med
den obligatoriska skolans yrkespraktik som diskuterades under 1960-talet,
bland annat på följande vis:
Eleverna skall inte betalas eller få annan ersättning under den praktiska yrkesorienteringen. De fullgör en del av sin skolplikt. Att ge
eleverna betalt motverkar syftet med den praktiska yrkesorienteringen.518

Syftet med den praktiska yrkesorienteringen byggde på föreställningen om
det förutsättningslösa valet av yrke, som skulle ske på basis av det egna intresset och de egna anlagen utan hänsyn till ekonomisk spekulation. Detta
var en föreställning som var viktig både för yrkesutbildningen som ny skolform men det var också en föreställning som låg till grund för hur den yrkesvägledande verksamheten generellt utformades under 1960-talet. Utformningen av grundskolan med återkommande val av inriktning för eleverna
redan från årskurs sju var en konkretisering av denna föreställning.519 Det
fick, som vi såg i kapitel fem, konsekvenser för prövotiden och förefaller
alltså också ha fått inflytande över föreställningar kring flitpengen och dess
pedagogiska innehåll. I grundskolans praktiska gren 9y kom syftet med praktik i allt högre utsträckning att handla om att underlätta valet av yrke eller
fortsatta studier. De kunskaper man ville förmedla med praktiken var i första
hand kunskaper om yrken inte i ett yrke.520 Elevens arbetsinsats under praktiken stod i relation till denna distinktion och eftersom eleven inte förväntades
arbeta för att lära sig yrket utan istället ha en mer observerande uppgift på
arbetsplatsen kunde man heller inte tala om lön. Fokus på kunskaper om
yrket skulle understrykas med att utesluta kunskaper om olika yrkens ekonomiska skillnader.
Den här föreställningen om skolans uppdrag stod dock inte oemotsagd.
Det fanns de som hävdade just motsatsen, det vill säga att kunskaper om
yrket också var kunskaper om dess ekonomiska villkor. Om flitpengen var
anpassad efter olika yrkens skilda ekonomiska villkor skulle informationen
om yrket inte vara missvisande utan bidra till autenticitet även i en yrkesvägledande aspekt. En differentierad flitpeng ansågs, som i följande citat vara:

518

FS, Styrelseprotokoll 25/2 1965 § 28 bilagt infoblad A1A:22 (HKA).
Mattsson (1984) s. 38 ff.
520
Detta är i sig en intressant växling mellan det teoretiska och praktiska i syfte att lära ett
yrke. Teorin i det praktiska ungdomsskolorna hade bl.a. som mål att lära eleverna om yrket
medan de i arbetet blev kunniga i yrket.
519
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[…] ett bättre regulativ mot felaktigt bedömda framtidsutsikter och
personliga missräkningar i yrket än ett arbetspremiesystem, som
suddar ut alla ekonomiska konturer på yrkesvalet. 521

Motiveringen var följande:
Ett yrkes lönsamhet är ju så oupplösligt förknippad med dess arbetsvillkor i övrigt, att det vore att ge ungdomarna en skev bild av
det yrkesområde de orienterar sig i, om de inte får klart för sig sambandet mellan lön och arbetsvillkor redan från början. 522

Man kan i de båda motsatta uppfattningarna om ersättning urskilja två perspektiv. Det första kan vi kalla idealt-pedagogiskt och kan beskrivas som
syftande till att i första hand förbättra en individuell utveckling av de egna
anlagen och intresset. Argument som tvärtom förespråkade att flitpengen
skulle spegla de olika yrkenas villkor på arbetsmarknaden baserades på att
man genom utjämning dolde verkligheten för eleven och på så sätt försämrade dennes utsikter till ett gott arbete. Förslagsvis skulle en sådan utgångspunkt kunna beskrivas som realt pedagogisk, syftande till att förbättra förutsättningarna för en framtida karriär genom att låta eleven ta del av arbetsmarknadens spelregler som en del av utbildningen.
Förskjutningen av tyngdpunkten från lön till belöning fick stöd från utvecklingen av skolsociala insatser som fria skolmåltider, studiemedel och
barnbidrag. Dessa gjorde att flitpengen inte kom att spela lika stor roll för
individens finansieringen av sin yrkesutbildning som man till exempel pekat
på i Verkstadsskoleutredningen.523 Det är emellertid intressant att i arkivmaterialet finna hur skolsociala förmåner ibland hamnade i motsättning till
flitpengen vilket i sin tur belyser olika uppfattningar om ungdomars ansvar
och självständighet. Flitpengen var i vissa fall så hög att de studiebidrag som
eleverna var berättigade till skulle komma att sänkas, vilket bland annat
framgår i ett styrelseprotokoll från centrala verkstadsskolan i Häggvik
1965.524 Dock kvarstod ändringen bara tills staten ändrade reglerna för studiebidragen två år senare. Då höjde man flitpengen igen.525
Skillnaden mellan studiebidrag och flitpeng, bortsett från att det var statliga respektive kommunala medel som finansierade skolsociala förmåner,
var att dessa inte påverkades av elevens insatser. Det kan verka paradoxalt
men verksamheten i skolan och pengar hålls isär med hjälp av studiemedel.
521

TPU 1953/5 ”Hur betala?” s. 109, citatet finns på s. 111.
Ibid s. 110. Se även TPU 1962/4 ”Växtvärk?” s. 193 där man menar att skolan genom
flitpenningsystem som återspeglar näringslivet också för in de i arbetslivet orättvisa löneskillnaderna som man menar att skolan (och eleverna i framtiden) ska bekämpa.
523
SOU 1938:26 s. 186 f.
524
CVH, Styrelseprotokoll 28/9 § 49 1965, A1:3 (LAS).
525
CVH Styrelsens protokoll 14/6 1962 § 57, 24/1 1963 § 27, 28/9 1965 § 49 A1:3 (LAS).
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Studiemedel relaterar bara till elevens möjligheter att gå i skolan medan
flitpengens koppling till produktionen också kopplade ihop pengar med elevens verksamhet i skolan vilket i förlängningen gav eleven ett visst (om än i
kronor räknat mycket litet) inflytande över de pengar man fick. Det kan
också ha varit därför det kunde uppstå en viss problematik i förhållandet
studiemedel/flitpengar, särskilt i de utbildningar där det fanns möjligheter
för eleverna att arbeta på ackord och därmed påverka storleken på beloppet.
Det är möjligt att betrakta skolsociala förmåner ur andra synviklar än de
ekonomiska. De pedagogiska konsekvenserna just för yrkesutbildningen är
intressanta. Med skolsociala förmåner blev det möjligt att tömma arbetet i
verkstadskolorna på ekonomiskt värde, vilket gav utrymme för att istället
fylla arbetet med pedagogiskt värde – eller ifrågasätta detta. Det fanns de
som på 1960-talet förespråkade att man skulle ersätta de bidragssystem som
fanns med ett arbetslönesystem liknande lärlingsavtalen och därmed förstärka flitpengens ekonomiska värde för eleverna.526 Det är emellertid intressant att det pedagogiska värdet per se aldrig ifrågasattes utan vilket pedagogiskt värde det hade.
Ett intressant exempel är hämtat från Katrineholmsbolagens yrkesutbildningar. I TPU berättades det att där fick eleverna betalt för närvaro och betygspoäng, dessutom fick man tillbaka kursavgiften om man fullföljt kursen
med minst tre fjärdedels närvaro och enligt författaren till artikeln var erfarenheterna goda.
Det med Katrineholmsbolagen avtalade premiesystemet har utan
tvekan haft åsyftad verkan. Sålunda har anslutningen av elever från
nämnda industri […] varit synnerligen god […] och dessa elever har
också så gott som hundraprocentigt fullföljt sina kurser och därvid
strävat efter bästa möjliga betygspoäng. 527

Principerna liknar det tidigare anförda exemplet från 1953 men det mest
anmärkningsvärda med detta premiesystem, också från 1950-talet, var att det
var kopplat till en teoretisk utbildning. Pengarna kom alltså inte från överskottet av elevernas produktion. Här var det inte avlöning för närvaro utan
belöning för närvaro. Det bröt på ett iögonfallande sätt med skolans kultur
där monetära belöningar varit i det närmaste tabu sedan folkskolans tidiga
dagar. Kopplingen till arbete normaliserar annars flitpengen i yrkesutbild526

TPU 1963/2 Yrkesutbildningens problematik” s. 53; 1963/4 ”Arbetslön till yrkesskoleelever” s. 267. Se även artikeln ”Den tredje vägen” i 1960/8 s. 427, där man talar om skillnaderna i finansiering mellan praktiska och akademiska studievägar. På den praktiska vägen lärde
sig eleven ”handskas med egna pengar, med den självständighet, eller känsla av självständighet som det förde med sig”. Medan de elever på den akademiska vägen med sin finansiering
gick ”utan någon känsla av vad pengarna riktigt var värda” vilket beskrev som ”oansvarigt
lättsamt och plågsamt osjälvständigt”. s. 430.
527
TPU 1952/7 ”Ett ovanligt premiesystem i Mariestad” s. 159, citatet finns på s. 161 f.
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ningens praktiska del, den som har närmast anknytning till arbetet. Den teoretiska delen förknippas med skolan och alltså inte med lön eller flitpengar.
Nu betraktades Mariestadsexemplet redan i sin samtid som ett ”ovanligt
premiesystem” men det intressanta är hur man inom yrkesutbildningen hade
möjlighet att röra sig över gränserna mellan skola och arbete på olika sätt,
även med olika pedagogiska praktiker som flitpengen.

8.3.2 Flitpengen för skolinterna syften
Under 1950-talet och 1960-talet blir exempel på justeringar av flitpengen för
skolinterna syften vanligare i både arkivmaterialet och i organisationstidskriften. Vissa åtgärder verkar tyda på en tydligare koppling till ersättningsaspekten men nytt är anpassningen mot skolstrukturer som uppdelningen i
teori och praktik, elevsammanhållning och skolobligatoriet. Här är utgångspunkter i en likafördelningsprincip tydliga. Hanteringen av flitpengen kan
också vara motsägelsefull ur detta perspektiv, särskilt när det gäller växelklasserna. Detta beror på en avvägning mellan administrativa och pedagogiska behov där de administrativa behoven banat väg för en större differentiering. Man kan ändå peka på dessa behov som en anpassning mot skolinterna behov eftersom de syftat till att förenkla för skolan.
Växelklasserna är ett intressant exempel på hur pedagogiska och administrativa villkor ibland konkurrerade. De utbildningar som delades upp i
perioder på skolans verkstad och perioder ute på ett företag krävde en särskild administration av pengarna som kom från företagen. Under de perioder
eleverna arbetade ute i produktionen betalades en ersättning som man skiljde
från flitpengen genom att till exempel kalla den elevlön. Den var högre än
flitpengen och betalades av företaget enligt gällande lärlingsavtal. I Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor tillämpades i början en rutin som innebar att arbetsgivaren betalade till skolan som sedan betalade ut till eleven.
Dessutom betalades inte hela summan ut till eleven utan slogs ut över utbildningstiden så att eleven fick samma betalning hela året. På så vis knöts
utbetalningarna till skolan, vilket kan ha haft ett medvetet pedagogiskt syfte.
Ett senare dokument från Stockholms stads lärlings- och yrkesskolor talar
för detta. Det visar att man tillämpat ett sparkassesystem där mellanskillnaden mellan flitpengens belopp och avtalslönen satts in åt eleven under utbildningstiden. Efter utbildningen kunde eleven kvittera ut pengarna. Det
uttalade syftet var att det skulle knyta eleven närmare till skolan och undvika
avhopp till företagen under utbildningstiden. Systemet togs bort 1956 när
administrationen ansågs ta för mycket tid i anspråk.528 Idén återkom 1969 i
en TPU-artikel där man diskuterade de inbyggda verkstadskolornas förtjänster. Angående flitpengen menade man dock att i valet mellan avtalsenliga
lärlingslöner och flitpengar var flitpengen att föredra. Detta för att ”avtalsen528

LYS, Styrelseprotokoll 29/5 1956 § 13, Bilaga I, A1A:247 (SSA).
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liga löner medför […] att eleven placerar sig själv helt på näringslivssidan
under det att han med flitpremier känner sig knuten till skola som företag,
vilket senare ofta innebär att han bättre tillgodogör sig utbildningen i skolan.”529
Ett annat exempel hämtat från Huddinge skolor för yrkesutbildning på
1960-talet visar att man eftersträvade ett utjämnat system i syfte att skapa
bättre förutsättningar för skolans gemenskap, som alltså överordnades yrkenas differentiering. Från styrelsens sida hävdade man att:
En likafördelningsprincip eller fasta arbetspremier skulle undanröja
nuvarande missnöje och medverka till en förbättrad elevanda.530

I Huddinge går alltså handlingarna delvis isär. Man tog både ett steg mot
arbetslivsliknande former och ett steg därifrån. Pengar i växelklasserna
kopplades närmare arbetslivet. Pengar från skolans egen produktion blev ett
pedagogiskt verktyg för den skolinterna verksamheten och kopplingen mellan arbete och flitpeng försvagades. En annan uppgift ur Huddinge skolstyrelses protokoll kan ytterligare illustrera hur de skolinterna målen med flitpeng frikopplar den från arbetets logiker, i det här fallet, förhållandet mellan
mängden man producerar och ersättningens storlek. Detta proportionella
förhållande ansågs av styrelsen få negativa pedagogiska effekter. Styrelsen
såg det som en fördel ur pedagogisk synpunkt att ”ersättningen icke stod i
proportion till kvantiteten utfört arbete” eftersom eleverna då ”saknade anledning att på bekostnad av intresset för övningsarbeten och teoriundervisning jäkta för att medhinna mesta möjliga ifråga om produktiva arbeten.”531
Det här exemplet understryker det jag menar med att flitpengens öde inte
helt kan kopplas samman med produktionens. Det finns ingen enkel kausalitet mellan produktionens försvinnande och flitpengens eftersom den i det här
fallet lika gärna kunde kopplas till de nyare undervisningsmetoderna och
teori.
Jag har tidigare påpekat att utformningen av den nya grundskolan satte
fokus på flitpengen som ersättning. Problematiseringen av flitpengen som
ersättning bör ses i det sammanhang där 9y:s plats i utbildningssystemet till
viss del fortfarande präglades av valmöjligheter. Under försöksverksamheten
förblev dörren öppen mellan 9y i skolan och 9y i yrkesutbildningen. Organisatoriskt kunde man ännu tänka sig att vissa elever påbörjade sin yrkesutbildning i en praktisk ungdomsskola efter år åtta medan andra elever blev
529

YRBI 1969/9 ”Inbyggd skola en joker för yrkesskolan” s. 17, citatet finns på s. 19.
FS, Styrelseprotokoll 13/6 1963, A1A:18 (HKA). Ett annat exempel på hur inriktningen
mot skolans inre arbete och sammanhållning hölls fram som grund för utdelning av premier
finns i TPU 1970/5 ”Premier ett rättviseproblem” s. 74. Artikelförfattaren uppmanade till att
”finna nya vägar för användning av fonder och premiemedel byggda på konstruktiv samhörighetskänsla.” s.76.
531
FS, Styrelseprotokoll 16/10 1956 § 46, A1A:4 (HKA).
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kvar i grundskolans yrkesförberedande utbildning. I en TPU-artikel från
1953 frågar sig författaren om en elev från det obligatoriska sista skolåret ute
på praktik ska anses tillhöra arbetsmarkanden eller skolan. Skoltillhörigheten
förefaller vara det uppenbara, men, menar samme författare, ”naturligtvis
ska även skolpojken och skolflickan ha ersättning för det arbete, de utför
under praktiktiden.” 532 I detta fall var praktik ett deltagande till skillnad från
när det diskuterades som ett iakttagande (se s. 210). I ett senare nummer
samma år återkommer den här typen av identitetsproblematik, det vill säga
om den som deltar i yrkesutbildning med produktion ska anses vara elev
eller delaktig i produktionen även som arbetare. Att en skolidentitet skulle få
konsekvenser för betalningsfrågan var en aspekt, en annan ventilerades i
ytterligare en TPU-artikel från 1953. I följande citat skymtar en oro för att
kopplingen till skolan ska inverka negativt på arbetsgivarnas inställning.
Även den purfärska och okunniga ungdomen betalas för sitt arbete
efter den praxis som tillgång och efterfrågan skapar. Nu säger kännare av denna arbetsmarknad, att det inte är troligt att arbetsgivarna
[när det gäller elever från den obligatoriska skolan] vill betala något
alls eller obetydligt – kanske vill de rent av ha ersättning för att de
tar emot unga på arbetsplatserna. Man räknar plötsligt med att de
unga skall uppfattas mer som varande till besvär än nytta.533

Hur man uppfattar den som utför arbetet och arbetet är intimt kopplade och
får helt olika innebörder om man tänker utifrån tankefiguren arbete eller
skola. Det förefaller som om själva obligatoriet skulle ha omdefinierat arbetsinsatsen från arbete till skolarbete och därmed också möjliggjort ett ifrågasättande av ersättningsfrågan, eftersom det bara är arbete som berättigar
till ersättning och inte skolarbete. Därtill ska läggas frågan om ett sammanhållet skolsystems lika förutsättningar och lika rättigheter för alla elever
inom det. Ledaren avslutades med en uppmaning att diskutera följande frågor:
Skall arbete som ingår i en obligatorisk skolgång överhuvudtaget
betalas? Skall 9y-eleverna få betalt medan deras kamrat i 9a och 9g
inte får det? Om svaret är ”ja”, skall då all yrkespraktik värdesättas
lika i alla branscher eller skall de olika yrkenas värdesättning av arbetet få slå igenom redan på skolstadiet?534

Detta var frågor som endast kan konstrueras utifrån tankefiguren skola. I
arbetet och på arbetsmarkanden råder konkurrens och differentiering och
utifrån tankefiguren arbete skulle svaret vara ja på samtliga frågor, de skulle
532

TPU 1953/1 ”Ömtåliga spörsmål” s. 5, citatet finns på s. 6.
TPU 1953/4 ”Yrkespraktik och betalning” s. 81, citatet finns på s. 82.
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Ibid s. 83.
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inte ens ha ställts från början. Utjämningstankar var inte nya inom yrkesutbildningen. Vad man däremot kan säga, dels eftersom skolor hade olika system och dels för att betalning inte ifrågasattes, är att även om 9y inte medförde ett alldeles nytt principtänkande så kom den obligatoriska skolan att
aktualisera och förstärka motsättningarna mellan två föreställningar om arbete och arbetare. Det vill säga, det som gjordes eller utfördes i arbete respektive skola samt vilka som gjorde eller utförde detta. Det var först när
tillämpning av principen utjämning diskuterades mellan olika skolformer
inom samma utbildningssystem som dessa föreställningar blev tydligt problematiska. Utjämningsprincipen fick därmed en annan innebörd än när den
förekom i diskussioner inom en praktisk ungdomsskola.

8.3.3 Flitpengen som konkurrensmedel
Utvecklingen av yrkesutbildningen både kvantitativt och i förhållande till
utbyggnaden av enhetsskolan/grundskolan aktualiserade även en annan
funktion av flitpengen. Den kunde användas för reglering internt inom en
skola, mellan utbildningar men också mellan praktiska ungdomsskolor och
andra skolformer. Flitpengen framstår i vissa artiklar och styrelseprotokoll
som ett konkurrensmedel. I Huddinge skolor för yrkesutbildning förespråkades likafördelningsprincipen både av pedagogiska skäl som vi såg tidigare
och av administrativa skäl. Av administrativa skäl hade man för avsikt att
genom en likafördelningsprincip jämna ut söktrycket mellan olika utbildningar. Det ansågs att en differentierad flitpeng riskerade att bidra till ett
alltför högt tryck till de utbildningar där möjligheterna till högre flitpeng
fanns. Intressant är att man för att möta skolinterna utmaningar använde sig
av flitpengen i stället för att ta bort den. Inte heller i den debatt som refererades i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor 1960 kom man fram till att flitpengen skulle tas bort, även om den representerade en viss orättvisa mellan
olika former av praktiska ungdomsskolor.535 De interna, lokala ansträngningarna att skolanpassa flitpengen hade en motsvarighet i den offentliga strävan
att anpassa verkstadsskolorna och yrkesutbildningen till utbildningssystemet.
I direktiven till Yrkesutbildningsberedningen 1966 uttrycker sig chefen för
ecklesiastikdepartementet på följande sätt:
En mer homogen syn på utbildningsfältet i dess helhet och en ökad
integration mellan skilda utbildningsinriktningar måste vara riktpunkter i utredningsarbetet. […] Jag vill därför understryka betydelsen av att yrkesutbildningsväsendet betraktas i sitt utbildningspolitiska sammanhang och inte som en företeelse skild från annan utbildning.536
535
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TPU 1962/4 ”Elevlöner, yrkesnämnder och yrkesråd” s. 197.
SOU 1966:3 s. 20 f. [kursiv i original]
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I denna strävan bör flitpengen ha framstått som en anomali och även om den
inte uttryckligen behandlas i utredningen så kan man kanske se de lokala
omstruktureringarna som försök att hantera anomalin praktiskt genom att
anpassa något särskiljande till nya logiker. Utjämningen inom hela utbildningssystemet gav därmed incitament till att behålla flitpengen vilket i sin
tur innebar ett sätt att göra yrkesutbildningen till ett attraktivt studieval i
förhållande till andra skolformer. Även om konkurrensen med andra skolformer inte var någon ny situation för de praktiska ungdomsskolorna på
1960-talet, så var det ett nytt sammanhang som aktualiserade ett gammalt
problem. För yrkesutbildningen som ny utbildningsinstitution kunde flitpengen användas för att locka ungdomar att söka till de praktiska ungdomsskolorna i stället för till läroverk eller fackskola. Det kunde också som i fallet med pantlöner eller som i Mariestad (se ovan s. 212 f.) fungera motverkande mot avhopp. På så sätt framstår den som en ganska självklar tillgång.537 Till exempel kunde utsikterna till egna pengar medverka till att
upprätthålla den balans mellan de praktiska och teoretiska linjerna i årskurs
nio, som redan under 1950-talet verkade tippa över till yrkesutbildningens
nackdel. Så här uttryckte man sig till exempel i organisationstidskriften
1953:
Valet mellan teoretisk och praktisk studiegång är alltså redan [1953]
på väg att snedvridas. Om de praktiska och teoretiska studiebanorna
ska framstå som likvärdiga enligt kärnprincipen i beslutet om enhetsskolan, brådskar det att skapa gynnsammast möjliga betingelser
för den 9y-linje som börjar i höst.538

Till dessa gynnsamma betingelser hörde ett ekonomiskt dragplåster. Försöksverksamhetens 9y-linje hade på ett liknande sätt som verkstadsskolorna
ett utsatt läge mellan två lockelser. Det gällde att skapa förståelse för en ny
skolform och uppslutning kring ett extra år i grundskolan. Innan obligatoriet
infördes fanns, å ena sidan, de teoretiska linjerna som lockade med ett framtida välbetalt ”manschettyrke”, å andra sidan de snabba pengarna i de relativt
välbetalda (om än på kort sikt) okvalificerade jobben. Artikelförfattarens
tolkning av skolungdomens valstrategi var krass.
Och tror väl någon att den blir attraktiv [9y-linjen], om den ålägger
ungdomar att i skolpliktens namn utan ersättning arbeta i ett näringsliv, som hittills erbjudit deras jämnåriga avlönat jobb genom
arbetsförmedling eller vid personlig kontakt? Stimulansen av en in537

Högre ersättning diskuterades och förhandlades fram i Centrala verkstadsskolan i Häggvik
som del i lösningen på det lägre söktryck som utbildningen för värme- och sanitetsmontörer
kände av på 1950-talet. CVH, Protokoll fört vid sammanträde med yrkesnämnden för värmeoch sanitetsmontörer 19/1 1955 § 1, A4:1 (LAS).
538
TPU 1953/5 ”Hur betala?” s.109.
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komst som resultat av egna händers arbete bör 9y-eleverna ovillkorligen ha.539

Yrkesutbildningens stora differentiering och dess behov av att anpassa utbudet till arbetsmarknaden kunde också ge upphov till motsatt uppfattning.
Konkurrensen mellan utbildningar kunde vi ana i Huddingeförslaget om
utjämnade flitpenningsystem även om förslaget inte fick som konsekvens att
flitpengen togs bort. För konkurrensen mellan praktiska ungdomsskolor eller
mellan utbildningar kunde alltså flitpengen antingen bli kvar i en skolanpassad form och utformas med nationella normer, i alla fall tyder tal och handling på att man arbetade i linje med detta. Men det fanns också de som
gjorde flitpengen till ett problem för anpassningen till ett sammanhållet utbildningssystem. Här framstod flitpengen som särdrag som ett problem.
Skillnaden mellan yrkesutbildning och gymnasieutbildning symboliserades i
det fallet med hjälp av flitpengen på ett sätt som föll ut negativt för yrkesutbildningen.540 Dessa argument var i linje med de som ville höja yrkesutbildningens status genom att göra den lik gymnasieskolan medan de som förespråkade flitpengen som konkurrensmedel ville höja statusen med hjälp av
yrkesutbildningens särdrag. Man kan säga att man försökte åstadkomma
statushöjning genom att accentuera det i yrkesutbildningen som inte var
skola – det vill säga arbetet – och här passade flitpengen in.

8.3.4 Borttagen
Det finns få exempel i mitt material där kritiken av flitpengen mynnade ut i
förslag att ta bort den. De exempel som ändå finns har det gemensamt att
flitpengen beskrivs som en praktik vilken understryker yrkesutbildningens
särdrag i förhållande till gymnasiet och samtidigt uppfattar detta som negativt. Kritik som ledde till förslag om, eller utformning av systemet genom
andra fördelningsprinciper och syften var inte negativt inställd till flitpengen
i sig. Tvärtom vittnar denna omorientering om att man i en förändrad situation strävade efter att behålla den. Det bör ändå vara den typen av omorientering som möjliggjorde borttagandet av flitpengen eftersom den på det sättet
frikopplades från löneaspekten. Med betoning på belöning blev dess pedagogiska innehåll exponerat för motsättningar mellan arbetets och skolans
normer.
Efter 1971 var flitpengen inte längre ett utmärkande särdrag för yrkesutbildningen som helhet. Det förekom fortfarande att elever fick betalt under
perioder ute i arbetslivet men detta var i stort sett förbehållet några grenar
inom byggnadsutbildningen. De betalades heller inte med pengar från sko539

Ibid. s. 110.
TPU 1966/5 ”Produktivt arbete i yrkesutbildningen och eleverna ekonomiska förhållanden” s. 447.
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lans egen produktion utom via avtal reglerade genom överenskommelser
mellan fack och arbetsgivare. Intressant att notera är att om vissa byggutbildningar behöll avlöningen av elever utan att producera (det vill säga skolan hade ingen egen produktion men elever fick viss ersättning under praktikperioder) så fanns det exempel på produktion vid skolor som däremot inte
behöll avlöningen av elever. Restaurangskolorna var ett sådant exempel men
även tapetserarutbildningen behöll en viss produktion men tog bort lönen till
eleverna.541 Den ur arbetet sett självklara kopplingen mellan produktion och
lön levde dock kvar även efter 1971. Kring definitionen av elevernas arbete
och dess relation till ersättning skrev en upprörd Malou von Sivers 1979 i
tidningen Elevfront, en artikel med rubriken ”Skolan säljer billig arbetskraft!”542 I artikeln gick hon till storms mot en av Stockholms utbildningar
för konfektionssömmerskor där eleverna sydde upp tillskuret material åt ett
företag i staden. Företaget betalade skolan men inget av ersättningen gick till
eleverna. Skolans argument var att man måste ha produktion för att eleverna
skulle få kvalitativa kunskaper och att ersättningen kom eleverna till godo
eftersom pengarna, visserligen på en omväg genom skolförvaltningen, ändå
användes till utbildningen de tog del av. Man kan säga att produktion fortfarande förekom i slutet av 1970-talet men omdefinierad till skolarbete kunde
den inte göra anspråk på att förknippas med lön.

8.4 Sammanfattande analys: flitpengen som försvann
Sammanfattningsvis finns det anledning att se flitpengens försvinnande som
kopplad till en pedagogisk omvärdering inom yrkesutbildningen och en utveckling där tankefiguren skola fick större utrymme än tankefiguren arbete.
Omförhandlingen av produktion som pedagogisk metod bidrog till att flitpengen fick allt mindre utrymme. Men det räcker inte helt som förklaring om
man utgår från att flitpengen också hade en egen pedagogisk betydelse för
att påverka lärande och kunskaper. Omförhandlingen av flitpengens pedagogiska värde är en viktig del för förståelsen av skolans ökande inflytande på
yrkesutbildningen. Flitpengen genomgick olika förändringar innan den försvann ur yrkesutbildningen. Från att inledningsvis varit ett fenomen ordnat
på ett mycket differentierat sätt genom skolornas egna bestämmelser, fördelningsprinciper och belopp, visades tecken framförallt från 1950-talet till en
strävan efter mer enhetlighet i utformningen av flitpengen både på lokal,
regional och nationell nivå. Jag har urskilt tre funktioner som flitpengen
hade: som lön, belöning och konkurrensmedel. Dessa kunde fungera kompletterande eller hamna i motsättning till varandra. Den tidigare perioden av
yrkesutbildningen erbjöd flitpengen och dess olika funktioner en gynnsam
541
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Se t.ex. Larsson (1991) s. 78 om tapetserareleverna efter inträdet i gymnasiet.
Malou Von Sivers Elevfront 1979/1 ”Skolan säljer billig arbetskraft” s. 3.
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miljö genom anknytningen till arbetet. Motsättningar mellan de olika funktionerna eller mellan tankefigurerna skola och arbete exponerades inte och
den stora differentieringen hade större acceptans. Skillnaderna, vare sig det
gällde möjligheter att ha flitpeng eller skillnader mellan olika sätt att använda den, gav helt enkelt inte upphov till spänningar i lika hög grad som
den senare tidens diskurs kring flitpengen och dess funktioner. Något som i
hög grad accentuerade eller aktualiserade motsättningar i användandet av
flitpengen var den likafördelningsprincip, det vill säga normen att alla utbildningar skulle ha samma form av betalning oavsett förutsättningar, som
utvecklades från tankefiguren skola. Denna princip var inte ny på 1950-talet
men innan dess är den bara synlig i arkivmaterialet. Från 1950-talet formar
sig talet om flitpengen i organisationstidskriften mera till en debatt. Debatten
gällde inte huruvida flitpengen skulle finnas eller inte, utan kretsade istället
kring de orättvisor som fanns i att flitpengen varierade så mycket mellan
olika skolor. I den exponeras skillnaderna mellan skolor, utbildningar, yrken
och mellan flitpengens olika funktioner. Argumenten förhåller sig på ett eller
annat sätt till likafördelningsprincipen. Denna princip kunde användas för
såväl administrativa som pedagogiska argument kring flitpengens utformning och fördelning. Anmärkningsvärt är dock att det först under 1960-talet
och bara i enstaka fall ledde till kravet på att ta bort flitpengen. Dessa enstaka röster är inte tillräckliga för att kunna förklara varför flitpengen av
pedagogiska skäl skulle tas bort. Det handlar snarare om att diskursen ledde
till en omkodning av flitpengen där dess funktion som lön fick allt mindre
betydelse och dess användning i allt högre utsträckning kom att anpassas
mot skolinterna behov. Anpassningen mot skolinterna behov frikopplade
flitpengen från produktionen och tonade därmed ner dess funktion som lön.
Det paradoxala är att anpassningen av flitpengen till skolan samtidigt undergrävde dess legitimitet som pedagogisk praktik. Flitpengens försvinnande
skedde under relativ tystnad och då syftar jag på frånvaron av debatt som
fokuserade dess vara eller inte vara. Detta kan delvis förklaras med att skolans likafördelningsprincip fick företräde som operativ logik. Detta till skillnad från en arbetets differentieringsprincip. Med det menar jag en operativ
logik inbyggd i de villkor som styr produktionen och i den mångfald av yrken som tillhör tankefiguren arbete. I arbetets tankefigur är skillnader begripliga och accepterade men framförallt har arbetet en betydande monetär
aspekt. En viktig konsekvens av flitpengens anpassning mot skolan med stöd
i likafördelningsprincipen var att den, liksom även omförhandlingarna av
prövotiden och produktionen, bidrog till omkodningen av yrkesutbildningens
arbete till skolarbete. Att ta bort flitpengen kan bara förefalla anmärkningsvärt om man ställer den i relation till arbete. Utifrån tankefiguren arbete
skulle det inte vara möjligt eller ens tänkbart att ta bort den monetära
aspekten. För detta talar om inte annat de reaktioner som kom till uttryck i
tidningen Elevfront efter flitpengens borttagande i det nya yrkesgymnasiet
från 1971. Det är samtidigt ett exempel på att relationen mellan skola och
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arbete är ständigt närvarande i yrkesutbildningen och beroende av hur den
ena eller andra tankefiguren aktualiseras.
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Kapitel 9 Utbildning på gränsen mellan skola
och arbete

Syftet med denna avhandling var att bidra med kunskap om pedagogisk förändring i svensk yrkesutbildning. Undersökningen fokuserade de praktiska
ungdomsskolorna 1918-1971 och särskilt de pedagogiska praktiker som balanserade på gränsen mellan skola och arbete. Med historien i backspegeln
kan vi betrakta hur en yrkesutbildningsmodell ersatt en annan, de praktiska
ungdomsskolorna byttes ut mot yrkesgymnasier. Den förändringen har i
tidigare forskning beskrivits som att yrkesutbildningen ”flyttade in i skolan”
1971. Med den beskrivningen syftar man framförallt på att yrkesutbildning
blev gymnasieutbildning rent organisatoriskt. Det betyder också att yrkesutbildningens praktiska del blev skolförlagd, det vill säga att verkstadsskolorna
blev skolverkstäder utan egen produktion och att lärlingsutbildningen försvann. När flyttlasset gick var det en del saker som inte kom med. I den här
avhandlingen har några av dessa pedagogiska praktiker ägnats särskilt intresse utifrån en övergripande undran om varför de inte passade in i det nya.
Svaret har jag sökt genom att systematiskt söka spåren av de försvunna praktikerna: produktion, prövotid och flitpengar. Med hjälp av tankefigurerna
skola och arbete har jag analyserat den yrkespedagogiska diskursen, i meningen hur man talade om och hur man praktiskt gick tillväga i fråga om
dessa praktiker. En viktig utgångspunkt för studien har varit att den yrkespedagogiska diskursen bidragit till inflyttningen i skolan. Intresset har därför
riktats mot den urvalsprocess eller anpassningsprocess av yrkesutbildningens
pedagogiska uttryck som föregått flytten in i skolan och som för yrkesutbildningen inneburit både nya ytor och nya ramar att passa in i. Sammankopplingen med skolan innebar inte bara en materiell anpassning utan även en
idémässig omorientering i den pedagogiska utformningen och en förflyttning
av tyngdpunkten från tankefiguren arbete till tankefiguren skola. Det har
skett en gradvis skolanpassning av det pedagogiska tänkandet och görandet i
yrkesutbildningen under 1900-talet. Det innebar en process där skolans logiker och strukturer tog över från arbetets i utformningen av yrkeslärandet.
Processen tog fart från 1940-talet, under den period som det parallella utbildningssystemet på allvar började ifrågasättas och ersättas av ett sammanhållet utbildningssystem. 1950- och 1960-talet var en särskilt dynamisk period då idéer som tog stöd ur tankefiguren arbete respektive skola framstod
särskilt tydliga i sina motsättningar. Under inflytande av tankefiguren skola
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tydliggjordes och kontrasterades det som uppstått ur tankefiguren arbete och
som anpassats till en egen utbildningsform. Skolor som producerade, skolor
som tillämpade prövotid och elever som fick betalt var till utbildning anpassade strukturer som härstammade från arbetet. Genom existensen av dessa
praktiker fanns en arena där skolan kunde utmana arbetet i yrkeslärandet.
Genom den yrkespedagogiska diskursen får vi tillgång till hur skolan utmanade arbete och vilka motsättningar som uppstod. Jag har utgått från att
den yrkespedagogiska diskursen utformas inom den epistemologiska gemenskap där kunskap och vetande om den goda yrkesutbildningen utvecklas.
Några av de historiska spår som denna efterlämnat har utgjort undersökningens källmaterial. Artiklar, utredningar, styrelseprotokoll och bilder är exempel på avtryck som efterlämnats och som ger tillgång till den yrkespedagogiska diskursen under den större delen av 1900-talet. Här har tankefigurerna
skola och arbete varit ständigt närvarande. För modern yrkesutbildning är
skola och arbete konstituerande i tanke och praktik. Det är relationen mellan
skola och arbete som både gör och definierar yrkesutbildningen. Relationen
mellan skola och arbete kan beskrivas genom deras positioner i förhållande
till varandra. När positionerna förflyttas ger det avtryck i yrkesutbildningens
pedagogiska praktiker och systemets utformning. I den yrkespedagogiska
diskursen finns relationen skola – arbete representerad som en relation mellan två olika tankefigurer. Närvaron av respektive tankefigur i hur man talade om och utförde praktikerna, påverkade vilket syfte och vilken utformning de fick. I den förflyttningen ligger en förklaring till att prövotiden, produktionen och flitpengens försvinnande möjliggjordes.
Tidigare forskning har visat hur ekonomiska, industriella och arbetsmarknadsmässiga förändringar påverkat yrkesutbildningen men också anfört att
den ”goda skolkonjunkturen” från 1940-talet bidrog till att yrkesutbildningen
flyttade in i skolan.543 Under 1940-talet tilldrog sig skola och utbildning ett
ökande samhällsintresse som verktyg för att skapa det demokratiska samhället. Både form och innehåll skulle ordnas på ett sådant sätt att det skulle
bidra till detta mål. Tilltron till skolans förmåga att både spegla och skapa,
både vara anpassad till det nutida samhället och förändra, var tydligt i utbildningssatsningarna från 1940-talet och något som kan användas för att
beskriva vad som drev den goda skolkonjunkturen. Sambandet mellan denna
process och förändringarna av yrkesutbildningens utformning förefaller rimligt men i litteraturen är det sparsamt med förklaringar till vad i denna skolkonjunktur som kom att påverka yrkesutbildningens inriktning. Med ett fokus närmare inställt på de inre förändringarna har undersökningen bidragit
till att beskriva hur den goda skolkonjunkturens mer subtila former tog sig
uttryck, genom att som tankefigur påverka den pedagogiska diskursen. Resultatet av undersökningen föreslår att detta blev en följd av i första hand ett
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ökat fokus på utbildning och lärande som hör hemma i tankefiguren skola till
skillnad från ett fokus på arbetets och yrkets kunskapskrav.
Lärande förekommer i arbetet men tillhör inte på samma sätt föreställningen
om arbete, det vill säga vid tanken på arbete är det inte i första hand lärande
man tänker på, snarare är arbete en period som följer på det lärande som
skett i skolan. Det är däremot lättare att associera kunskaper med arbete,
kunskaper är något som behövs för att utföra ett arbete. Det handlar ofta om
specifika kunskaper, det vill säga yrkeskunskaper och insikter i normer specifika för ett visst yrke. Föreställningar om arbetets kunskaper (i yrkesspecifik bemärkelse) präglade tydligt tänkandet i den tidiga yrkesutbildningens
pedagogiska praktiker. En viktig förutsättning för skolkonjunkturens pedagogiska bidrag till förändringen av yrkesutbildningen kan beskrivas som ett
skifte i fokus från vilka kunskaper till vilket lärande som präglade den goda
yrkesutbildningen. Den ideala yrkesutbildningen blev samtidigt, under hand,
i det närmaste synonymt med den effektiva yrkesutbildningen. Det visar att
det även kom att betyda en tyngdpunktsförskjutning från kvalitativa, mot
kvantitativa grunder för de pedagogiska praktikerna. Båda dessa skiften bidrog till att stärka skolans roll på bekostnad av arbetets roll i yrkesutbildningen. Eftersom detta tog form gradvis under 1900-talet vill jag föreslå att
skolans ökade inflytande som pedagogisk referenspunkt inte bara föregick
inflyttningen, den var också en av inflyttningens viktigaste förutsättningar.
Dessa skiften präglades av föreställningen om lärande som en rak överföring
från utlärning till inlärning och en föreställning om kunskap som additiv.544
Effektiv inlärning, det vill säga mer lärande på kortare tid uppfattades därför
ge mer kunskaper.
Inflyttningen av yrkesutbildningen i skolan föregicks av en rad stora och
små pedagogiska anpassningar som krävdes för att yrkesutbildningen skulle
få plats i skolan. När man synliggör denna anpassningsprocess kan man lika
gärna tala om skolans erövring av yrkesutbildningen. Poängen med det är
inte att kritisera eller lägga någon värdering i konsekvensen av utvecklingen
utan att tydliggöra hur skoltänkandet, tankefiguren skola, varit en aktiv mekanism i förändringen av yrkesutbildningen. Skoltänkandets ökade inflytande
över den yrkespedagogiska diskursen var långsam i starten, länge hade det
pedagogiska tänkandet och verksamhetens utformning ett starkt stöd av tankefiguren arbete. Från 1950-talet blir det dock tydligt att tankefiguren arbete
inte är lika självklar som pedagogisk utgångspunkt vilket inte genast leder
till att praktikerna tas bort men till att de förändras ifråga om syfte och mål.
Förändringen bidrog till att öka avståndet mellan skola och arbete som i sin
tur gjorde att arbetets lärande förfrämligades, det vill säga blev mindre bekant i den yrkespedagogiska diskursen.
544
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9.1 Omförhandlad balans mellan tankefigurer
Anpassningen av yrkeslärandet till skolans strukturer och operativa logiker
var en process som innebar omförhandlingar av balansen mellan tankefigurerna skola och arbete. Den processen påbörjades redan genom själva etablerandet av de praktiska ungdomsskolorna. Själva tillkomsten av denna nya
skolform krävde i viss mån en uppkoppling av yrkeslärandet mot tankefiguren skola. Det har särskilt lyfts fram att reformen 1918 innebar att staten för
första gången tog på sig ett visst ansvar för den praktiska utbildningen. 545
Detta hade inte varit möjligt om det inte funnits en föreställning om att praktisk kunskapsproduktion och reproduktion faktiskt kan underordnas ett begrepp som utbildning. En annan viktig föreställning i det sammanhanget var
att de praktiska kunskaperna och därmed arbetet kunde förbättras genom
teoretisk undervisning. Tanken bygger på ett för skolan utmärkande isärhållande av teori och praktik som inte förekom i det tidigare yrkeslärandet.
Därmed inte sagt att det saknades teori i yrkeslärandet, däremot fanns inte
den isärhållande logiken för lärande av det praktiska arbetets teori. Isärhållandet tog sig olika uttryck i folkskola och yrkesutbildning. Arbetet fördes in
i folkskolan i formen av arbetsskolepedagogik och learning by doing, så att
praktiken kunde komplettera den annars teoretiska undervisningen. För yrkesutbildningen innebar det att yrkeskunskaper också skulle fömedlas i en
ny form, en särskild yrkesteori, vilket istället handlar om ”learning by reading.” I den här processen möjliggjordes en relationen mellan skola och arbete i yrkeslärandet och man kan börja tala om prövotid, produktion och
flitpengar utifrån deras pedagogiska innehåll. När lärlingar lärde ett yrke
innan de praktiska ungdomsskolorna var ersättningsfrågan, produktionen och
prövotiden inte praktiker som gav upphov till pedagogiska frågeställningar
och problem, till detta behövdes skolan.

9.1.1 Bedömning och mätbarhet
Prövotiden, som var unik för yrkesutbildningen och som hade sina rötter i
lärlingssystemet, var en praktisk bedömning av någons förutsättningar att
kunna arbeta med just det yrke som utbildningen gällde. Den var generell
som praktik inom yrkesutbildningen och samtidigt specifik i relation till det
yrke som utbildningen syftade till. Prövotidens försvinnande sker genom en
omförhandling av dess syfte och ett inordnande i den allmänna skolutvecklingen. I andra bedömningspraktiker än prövotiden fanns dock under
en period motsatta tendenser, det vill säga en utveckling mot större anknytning till arbetets traditioner och normer för kvalitet. Medan teknikerna för
545
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bedömningen av lämpliga yrkeselever, varav prövotiden var en, förändrades
under påverkan från tankefiguren skola så fanns vissa tecken på att arbetets
inflytande ökade när det gällde utbildningens meritering. Strävan att knyta
an meritering till gamla hantverkstraditioner snarare än till betygsdokument
tolkar jag som ett uttryck för detta. Likaså att de äldre hantverksyrkena behöll eller återupptog möjligheten att avlägga gesällprov och mästarprov. I
några av de moderna utbildningarna, som bilmekaniker eller i kvinnliga utbildningar till exempel klänningssömmerska och damfrisör, införde man
under 1940- och 1950-talet gesällprov och gesällbrev. Detta innebar att kvalitetskontrollen förblev kollektiv och starkt yrkesrelaterad, och inte som i
skolan, den enskilda lärarens ansvar och arbetsuppgift. Traditionen med
gesällbrev lever vidare genom vissa specialiserade hantverksutbildningar,
men i skolformer som är parallella till det nationella utbildningssystemet och
inte i den yrkesutbildning som integrerades i detta system. Tendensen får
därför mer karaktären av en parentes som eventuellt bromsade in utvecklingen av bedömningspraktiker enligt skolans logiker. Inom skolan, utifrån skolans logiker är det problematiskt att upprätthålla prövningsförfaranden, auktoriteter eller symboler uppbyggda inom arbetets kunskapsproduktion. Skillnaderna mellan dessa traditioner förvandlas till motsättningar om de jämförs
inom respektive tankefigur. Endast utanför det sammanhållna utbildningssystemet kunde arbetets prövningsstrukturer överleva.
Bedömningens symboler betecknar inte bara vad som lärts utan även hur
och var kunskaperna tillägnats. Det är därför möjligt att koppla betygens
utbredning inom yrkesutbildning på sekundärnivå med den process som
innebar ett ökat fokus på lärandet, hur det skulle åstadkommas och mätas.
Den innefattar i sin tur den ökade användningen av textbaserade pedagogiska material. Inflytandet från tankefiguren skola tog sig uttryck i användningen av arbetsinstruktioner och det system av journaler och rapporter där
elevens utveckling tog skriftlig form. Fokus för bedömningen flyttades över
till tecken och text som beskrev elevens lärande i stället för att som i gesällstyckena hamna på det tillverkade objektet som bevis på vilka kunskaper
eleven tillägnat sig. En viktig förutsättning för detta var de pedagogiska system som lade lärandet till rätta och utlovade en möjlighet att synliggöra
både det som skulle läras ut samt vad och hur mycket som lärdes in.
Strävan efter det kontrollerade och mätbara stod inte alltid i motsättning
till arbete. Faktum är att den vetenskapliga anlagstestningen från 1920-talet
hade starkt stöd från industrin och intresset var stort inom yrkesutbildningen.
Begåvningsforskningen och anlagstestningen gav upphov till förställningar
och tekniker som både arbetsliv och skola använde sig av för urval och sortering av individer och bestämning av grupper.546 För både den allmänna skolan och yrkesutbildningen framställdes ett behov av att kunna mäta individens förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper. Skillnaden mellan yrkes546
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utbildningens och skolans behov av att mäta elevernas passform gick tillbaka
på arbetets heterogenitet och skolans homogenitet. Det vill säga i det första
fallet testades individen för ett särskilt yrke och dess unika krav och i det
andra fallet testades individen för dess intellektuella kapacitet och generella
förmåga att lära. Ett tydligt exempel på dessa skillnader var att man för yrket
testade även de fysiologiska och karaktärologiska förutsättningarna som ett
visst yrke ansågs kräva. För den obligatoriska skolan användes begåvningsforskning och tester mer för att sortera alla, än som i yrkesutbildningen, för
att göra ett bestämt urval. Det var just i den senare bemärkelsen prövotiden
fungerade från början. Prövotiden var till skillnad från anlagstesten ett visuellt, kontextberoende och på personlig yrkeserfarenhet baserat verktyg för
urval. Prövotiden hade en starkare ställning som bedömningspraktik än anlagstesterna. Anlagstester förefaller aldrig ha ersatt, endast kompletterat prövotiden. Den utsortering som prövotiden syftade till motiverades utifrån
yrkets och arbetandets krav. Av yrkeskvalitativa skäl tillämpades prövotiden.
De praktiska ungdomsskolornas uppdrag och anseende var beroende av det
lokala näringslivet. Prövotiden var ett sätt att slå vakt om och ha kontroll
över yrkeskunnandets kvalitet.
I takt med att yrkesutbildningen närmades till andra skolformer blev prövotiden omdefinierad från urvals- till sorteringsinstrument. Prövotiden integrerades i begreppet grundutbildning och studie- och yrkesvalsfrågan. Det
innebar att ansvaret för prövningen sköts över från yrkesutövaren till eleven
och verktyget för individen blev utbildningen i sig genom återkommande val
av inriktning. Prövotiden förvandlades till en ospecificerad tid för eleven att
pröva utbildningen och se om den passade och inte som tidigare en tid för
yrkets representant att se om eleven passade.

9.1.2 Utbildningsinnehåll och lärande i ”rätt” ordning
Lärandet av ett praktiskt yrke kom att i allt högre utsträckning att styras av
ett fördefinierat och ordnat kunskapsinnehåll. Inte minst produktionen som
pedagogisk praktik kom att påverkas av denna utveckling. I min undersökning kunde man se uttryck för detta dels genom kraven på att anpassa produktionen till läroplanen men samma aspekt låg också inbäddad i de ökade
anspråken på generella bedömningskriterier och nationellt jämförbara meritdokument. Ett tillrättalagt kunskapsinnehåll är en förutsättning för detta.
Från tankefiguren skola känner vi också igen ett tillrättalagt lärande. Till
yrkesutbildningen kom det tillrättalagda lärandet även via industrin. Liknande tankar om hur man skulle effektivisera arbetet kom att anammas för
att effektivisera lärandet av yrkeskunskaper. Tidsmässigt förefaller det som
att problematiseringen av utbildningens innehåll föregick problematiseringen
av lärandet i utbildningen.
Produktionens försvinnande genom skolanpassning drevs fram av två för
skolan viktiga utgångspunkter: föreställningen om den läroplansstyrda ut228

bildningen och föreställningen om det systematiska lärandet. I båda fallen
rörde sig problematiken kring uppfattningen om produktionens oordning
men åtgärderna, det vill säga hur man hanterade oordningen, fick olika konsekvenser för produktionen som pedagogisk praktik. Medan tankefiguren
skola tydligt framträdde genom kravet på att ordna produktionen enligt läroplanens innehåll, så lämnades det fortfarande utrymme för tankefiguren arbete att motivera produktionen som betydelsefull pedagogisk metod, både ur
lärande- och kunskapssynpunkt. Produktionen hade ett kunskapsinnehåll
som skiljde sig från skolmässig tillverkning och gav i högre utsträckning den
motivation som lärandet kräver. Avgörande för förändringen av produktionen som pedagogisk metod var att begreppet systematiskt i det närmaste
blev synonymt med rationellt och vilket succesivt kom att bli normerande för
utformning av allt fler samhällsområden. Industrins påbörjade rationalisering
tog under 1930-talet formen av en samhällets rationalisering genom den
sociala ingenjörskonsten. För yrkesutbildningens del är det befogat att också
tala om att det utformades en pedagogisk ingenjörskonst. Denna tog sig uttryck i de många pedagogiska system och arbetsmaterial som utformades
från mitten av 1900-talet. Den här utvecklingen av yrkespedagogiken tog sin
utgångspunkt i föreställningen om lärande i rätt ordning. Systematiskt ordnande av både innehåll och lärande kom att bli ett tvåfrontskrig som produktionen som pedagogisk praktik förlorade.
Det systematiska lärandets artefakter kunde inte hämtas från produktionen. Istället genererades nya pedagogiska metoder och material. Karaktäristiskt för dessa var den universalitet som tillskrevs dem, det vill säga man
föreställde sig att metoden kunde överordnas innehållet. Det ökade fokus på
lärande som undersökningen beskriver kan uttryckas som att tyngdpunkten
försköts från att lära genom att göra saker (learning by doing) vilket produktionen möjliggjorde till att lära genom att göra på rätt sätt (learning by doing
right), vilket omöjliggjordes av produktionen enligt det systematiska lärandets företrädare.

9.1.3 Produktionens kunskapsinnehåll
Även om det systematiska lärandet utmanade produktionen som pedagogisk
praktik så hölls dess ställning i yrkesutbildningen länge uppe av dess uppfattade kunskapsinnehåll. Kunskapsinnehållet betraktades både som värdefullt
och annorlunda från skolans i positiv bemärkelse. Detta framkom i formuleringar som satte produktivt arbete i samband med riktig eller verklig yrkesutbildning. Ännu tydligare framgår det kanske i de försök att återskapa verkliga förhållanden i utbildningar som saknade produktion.
Behovet av verkliga förhållanden i utbildningen syns tydligt i försöken att
kombinera skolans systematiska lärande med kunskapsinnehållet i produktionen genom att på olika vis försöka tillrättalägga produktionen i lärandets
ordning. Övningsserier är ett exempel där man försökte behålla de riktiga
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föremålen och systematisera dessa i stegrande svårighetsgrad. Ett annat exempel var förslaget på pedagogiska anskaffningscentraler. Bibehållandet av
produktionen på detta sätt innebar samtidigt ökande möjligheter att ta bort
den genom att tömma den på ett viktigt kunskapsinnehåll. När man i försöken att behålla produktionen gjorde den till en fråga för skolans administration vände man sig samtidigt bort från en tidigare viktig pedagogisk
aspekt av produktionen. I en tidigare föreställning om produktionens pedagogiska innehåll var inte tillverkning det enda kunskapsinnehållet. Administration, kundkontakt och allt i övrigt sammanhängande med själva företagandet ansågs vara viktiga kunskaper som skolan kunde bidra med genom att
vara en produktionsenhet. Det kunskapsinnehållet blev kvar i teorisalarna
med förslaget om en central administration av produktionen och elevernas
tillgång till en större epistemologisk gemenskap kom därmed att begränsas.

9.2 Omförhandlande sociala relationer
Olika yrkesutbildningsmodeller uppvisar inte bara olika institutionella strukturer. Hur ett samhälle väljer att utforma de pedagogiska villkoren bestämmer också vilka sociala relationer som får möjlighet att ta form och härigenom får yrkesutbildningen en unik karaktär. Med introduktionen av det systematiska lärandet och legitimeringen av detta som det rätta lärandet, ritades
också den sociala kartan om inom de praktiska ungdomsskolorna. I den pedagogiska förändringens spår skapades nya roller och auktoritet förflyttades
som gjorde yrkesutbildningarnas arbetande gemenskaper bättre anpassade
till skolans strukturer. I den processen omdefinierades arbetsgemenskapen,
vilka som deltog i den och vilka uppgifter de hade. Läraren renodlades som
lärare och eleven som elev. Detta blir exempelvis tydligt i flitpengens förändrade syfte, i skillnaden mellan produktionens och reproduktionens arbetande gemenskaper, och i arbetets och skolans skilda kriterier och auktoriteter för bedömning.

9.2.2 Arbetets och skolans sociala strukturer
Flitpengens utveckling från lön till belöning är ett tydligt uttryck för hur
inflytande från skolans sociala strukturer inverkade på en pedagogisk praktik. Flitpengen som fenomen är ett resultat av att yrkesutbildningen var en
hybrid mellan skola och arbete redan från början. Den var för låg som lön
om det handlat om riktigt arbete men den hörde inte heller hemma i skolan,
varken som lön eller som pedagogiskt hjälpmedel. Huruvida flitpengen sågs
som lön eller belöning var beroende på hur man såg på vad som ersattes eller
belönades och i detta blir också identiteter och tillhörigheter tydliga. Om det
är en elev som får betalt av skolan eller en arbetare som får betalt av en arbetsgivare påverkas balansen mellan lön och belöning. Även i sin form av
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belöning fanns skillnader som anknyter till vilken social struktur som anger
normerna för straff och belöning. Flitpengen kunde användas för fostran in i
en yrkes- och arbetarkultur eller till en skol- och klassgemenskap. Användandet av flitpengen för att skapa en skol- eller klassgemenskap kan tolkas
på olika sätt. Man kan se det som ett sätt att anpassa en för yrkesutbildningen
traditionell praktik till nya strukturer, vilket skulle kunna fungera som bevarande. Ett sätt att få något att överleva under nya förutsättningar. Det är
också möjligt att det var just denna anpassning som gjorde att den förlorade
sin legitimitet och togs bort. I relation till det övriga utbildningssystemet
blev monetära belöningar som inte syftade till arbete utan till skolarbete, en
anomali och en källa till orättvisa inom ett sammanhållet utbildningssystem.
Flitpengens koppling till produktionen och den gradvisa ersättningen av
produktion med metoder bidrog naturligtvis till att flitpengens förutsättningar blev sämre. Men argumenten för att inte ge elever lön i de yrkesutbildningar som efter 1971 fortfarande hade en viss produktion, var just deras
identitet som elever. Som elev ingår man i skolans sociala sammanhang där
den enda som per definition utför yrkesarbete är läraren. Men också yrkeslärarens identitet påverkades av produktionens, flitpengens och prövotidens
förändring.
Yrkeslärarens bedömning så som den utövades under den regelrätta prövotiden – då den hade sitt mandat från arbetet – gjorde att hans roll hade
drag av arbetsgivare. Men även produktionen skapade denna likhet. Yrkesläraren hade kontakt med näringslivet, med enskilda kunder ute på arbetsplatser eller på verkstadsskolans kontor. Arbetet kring produktionen ställde yrkesläraren i en position som arbetsledare i en kår av unga arbetare. Den organisationen gjorde även eleverna till något mer än bara elever och flitpengen bidrog härtill. Inte bara genom sin funktion som lön för en
arbetsinsats, den hjälpte också till att definiera yrkesskoleleven som en annan typ av elev än eleven i folkskola/grundskola och läroverk. Elever i det
allmänna skolsystemet fick inte ersättning för sin tid och arbetsinsats. Den
aspekt av identiteten som kunde knytas till arbetet kom i allt väsentligt att
försvinna när flitpengen avvecklades. Boel Berner för ett intressant resonemang kring vad som skulle kunna beskrivas som ett återskapande av identitet
som yrkesutövare inom dagens yrkesutbildning. För detta använder yrkesläraren till exempel berättelser och anekdoter från sina erfarenheter i yrket.547
Men detta är, som begreppet återskapande antyder, en rekonstruktion. Rekonstruktioen av yrkesidentitet i skolverkstaden bygger på yrkeslärares tidigare erfarenheter som yrkesutövare. Det skiljer sig från det identitetsskapande som formades i realtid, genom produktionen och kontakten mellan
lärare och kunder, elever och kunder och i produktionens arbetsgemenskap.
När produktionen försvann blev det plats för skolan, man kunde stänga
dörren till omgivningen och begränsa insläppen av världen utanför till skol547
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specifika evenemang som till exempel öppet hus. Produktionens försvinnande bröt kontakten med den lokala omgivningen och verkstadsskolorna
blev skolverkstäder när centralt utformade läroplaner anpassades till andra
gymnasieutbildningar och allmänna ämnen ökade på bekostnad av yrkesarbetet. Relationer med näringslivet regionaliserades och centraliserades. Kontaktytan flyttades från skolorna och företagen över till andra grupper och
nivåer som i stället skulle representera skolornas och företagens intressen.
Lokala arbetsgivare förlorade insyn i kunskapsutvecklingen som, precis som
i den allmänna skolan, blev en fråga om läroplaner och betygskriterier.
Produktionens försvinnande påverkade vem som såg och vad man såg i
yrkesutbildningen. Under 1900-talets första hälft besökte kunder och fabrikörer en ateljévåning i ett vanligt hyreshus mitt i staden för att beställa en
frack eller en aftonklänning. Hemmafruarna handlade sina charkuterier i en
butik där eleverna både styckade, tillagade och sålde varorna. Mitt i staden
arbetade elever på ett husbygge och i hemmen engagerades målarelever.
Skolan var känd men integrerad och inte alltid så visuellt utmärkande eller
avvikande från andra näringar. När produktionen succesivt ersattes med nya
pedagogiska metoder och nytt material begränsades eller i alla fall förflyttades möjligheten till insyn i yrkesutbildningen till grupper som arbetar med
utbildning.

9.3 Pedagogisk ingenjörskonst
Tilltron till arbetets lärandepotential rubbades i rationaliseringsrörelsens
underliggande antagande att det fanns en rak väg mellan två punkter och att
man var tvungen att skapa den genom tillrättaläggande. Rationaliseringsrörelsen var en viktig och genomgripande samhällsprocess som sammanföll
med utvecklingen av de praktiska ungdomsskolorna. Det har i flera historiska arbeten poängterats vilken betydelse dess bärande idéer haft för utvecklingen av den statliga styringen under 1900-talet. Folkhemmets utformning och socialpolitiken har satts i samband med denna rörelse och man har
tillskrivit det ökade myndighetsutövandet från mitten av 1900-talet den så
kallade sociala ingenjörskonsten. På samma sätt anser jag det vara möjligt att
tala om den pedagogiska ingenjörskonsten från 1940-talet.
Om man placerar in denna utveckling i ett längre tidsperspektiv och övergången från det förmoderna samhället till det moderna kan man använda sig
av den metafor som sociologen Zygmunt Bauman skapat. Bauman beskriver
det förmoderna samhället som en skog och statens inställning som skogvaktarens. Det moderna samhället beskriver han som en trädgård och statens roll
som trädgårdsmästarens.548 Skogens vildflora, växandet i egen takt med en548
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dast sparsamma insatser från en skogvaktare som vakar men inte kontrollerar
blir en metafor för ett samhälle där utvecklingen reglerade sig själv och därmed tillät en mångfald av samhällsinstitutioner på lokal nivå som på olika
sätt löste vanligt förekommande problem. Differentieringen ansågs ha naturliga orsaker. I den moderna statens trädgårdsskötsel där ”ingenting borde få
växa såvida det inte var planterat” blev det ett problem med egenarter och
differentiering.549 Det som växte på egen hand kunde potentiellt skapa oordning vilket upplevdes som negativt eller till och med hotfullt.
Yrkesutbildningens institutionalisering och integrering i det nationella utbildningssystemet påminner om en omvandling från skogsbruk till trädgårdsskötsel. Hantverksyrkenas kunskapsområden var de sista som institutionaliserades och i undersökningen blir det tydligt hur dess mångfald, lokala
lösningar, individuella insatser och fokus på det personliga stack ut i den
numer strikt anlagda trädgården. Utvecklingen av yrkesutbildningen påminner om vad Bauman menar när han säger att det moderna projektet innebar
ett försök att ”föra tidigare perifera klasser och områden i kontakt med statens idéalstrande centrum.”550 För detta kan man se både utbildning och skolan som institution som verktyg. Det uttalade syftet med det nya utbildningssystemet som skulle ersätta det parallella var att omskapa samhället till en
demokratisk struktur. Detta är en strävan som enligt Bauman kräver att man
ifrågasätter de tidigare accepterade olikheterna i samhället samtidigt som
man blir tvungen att konstruera nya olikheter utifrån andra auktoriteter.551 I
yrkesutbildningens fall resulterade det i en integrering i samma utbildningssystem som de teoretiska utbildningarna samtidigt som dess olikhet upprätthölls med hjälp av nya normer som de akademiska utbildningarna angav
inom detta system.
Utbildningssystemet kom att stå för inte bara de mätbara kunskaperna
utan också för det mätbara lärandet. Möjligheten att lära sig saker utanför
skolan är naturligtvis allmänt erkänd men det viktiga är skolans legitimerande funktion som ställt arbetets lärande och kunskaper i en mer ”illegitim”
position utan samma erkännande. För yrkesutbildningens anknytning till
arbetet har behovet av kontroll, trädgårdsmästarkonsten, haft en avgörande
betydelse.

9.4 Den omtvistade gränsen
Den här avhandlingen har handlat om en speciell utbildning på gränsen mellan skola och arbete. Yrkesutbildning skiljer sig från traditionell skolutbildning genom att präglas av både skolans och arbetets former. Den pedago549
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giska utvecklingen präglas i hög grad av vilken balans som råder mellan
dessa. I ett samtida icke-historiskt perspektiv kan denna framstå som ett givet tillstånd. Gränserna mellan skola och arbete tas förgivna. Genom att undersöka ett förlopp som pågått över 50 år kan man i stället se att dessa
gränsdragningar ständigt utsätts för omförhandling och att balansen mellan
skola och arbete förskjuts. För yrkesutbildningens del kommer det sannolikt
alltid finnas en gräns, det är en form av utbildning på gränsen mellan skola
och arbete. När gränsen flyttas förändrar yrkesutbildningen form. Nya gränser framträder som naturliga konturer av yrkesutbildningen. En betydande
del av yrkesutbildningens utveckling kan förklaras genom de inbyggda motsättningar och paradoxer som finns i förhållandet mellan skola och arbete.
Dessa är inbyggda och aktualiseras på det diskursiva planet genom tankefigurerna skola och arbete. Tankefigurernas närvaro i yrkesutbildningen gör
att också motsättningarna är ständigt närvarande. Vad som påtagligt förändrar balansen och driver utvecklingen är när och på vilket sätt motsättningarna
aktualiseras eller tillåts leva sida vid sida.552 Om detta i högre utsträckning
medvetandegörs i talet om yrkesutbildning och gränserna mellan skola och
arbete utmanas finns det stora möjligheter att öppna dörrar och skapa förutsättningar för kreativa lösningar på problem som alltid kommer att uppstå till
följd av de gränser som under en viss period dras mellan skola och arbete.
En historisk tillbakablick har tydliggjort att gränserna är flyttbara. Det borde
också vara tydligt att det som förkastades och förpassades till det pedagogiska bakvattnet trots allt inte borta. På forskningsnivå kan man se en tendens att åter aktualisera och omvärdera de pedagogiska möjligheter som
arbetet rymmer. Arbetslärande har i viss mån återintroducerats i den yrkespedagogiska diskursen. Det lärande och de kunskaper som arbetet succesivt
tömdes på under den goda skolkonjunkturen håller möjligen på att få en renässans. Men utmärkande för relationen mellan skola och arbete idag är fortfarande i hög grad den skarpa gräns som upprätthålls genom tydliga elevrespektive läraridentiteter, isärhållande av skolarbete och arbete samt meriteringssystem som i sin tur bygger på ett isärhållande av skola och arbete som
institutioner. I dagens utbildningsdebatt om yrkesutbildningen hör man
ibland att den skarpa gränsen gör det svårt att upprätthålla en nära kontakt
mellan skola och arbete. Gränsdragningen är något man utgår från men det
blir sällan tydliggjort var man uppfattar att gränserna går eller varför de är
dragna just där.
I de tidiga praktiska ungdomsskolorna hörde det praktiska lärandet i arbetet till en kvalitativ effektivitetstanke, det vill säga, de viktiga och goda kunskaperna ansågs endast kunna uppstå i arbetet. Även om det idag finns tecken på att just arbetets kunskapsinnehåll fått förnyad uppskattning, till exempel i talet om värdet av entreprenöriella kunskaper och färdigheter, så ger det
samtida talet för skolbaserat lärande fortfarande företräde åt skolan. Detta
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ger upphov till motsättningar inom den yrkespedagogiska diskursen som
förefaller svårhanterliga. Det finns en svårföränderlig kunskapshierarki i
samhället. De akademiska, teoretiska kunskaperna har högre status än de
praktiska. Det finns också en risk för att samhället inte bara underhåller en
hierarki mellan kunskaper utan även befäster bilden av att det är bättre att
lära i skolan än på och genom arbetet. En av intentionerna med att integrera
yrkesutbildningen i gymnasiet var att höja dess status. Tanken byggde på en
slags överföringstanke, att lika föder lika. Gymnasieskolans status skulle
överföras på yrkesutbildningen genom att sammanföra dem i samma institutionella struktur och i samma byggnader. Därmed bar även platsen för lärande med sig en hierarkisk ordning som implicerade att det var finare att
lära i skolan, då den var ett gymnasium, än på arbetet.
Olika pedagogiska utgångspunkter ger också upphov till vilka identiteter
som utvecklas, förankras och accepteras i samhällets syn på yrkesutbildning.
Detta sker med hjälp av våra kollektiva föreställningar, våra tankefigurer.
Karaktäristiskt för dessa är att de är trögrörliga och verkar konserverande i
en viss utsträckning. En rimlig förklaring till varför så kallade policylån inte
är helt okomplicerade kan ligga i den relativa styrkan mellan tankefiguren
skola och tankefiguren arbete i ett yrkesutbildningssystem.553 Med policylån
försöker man att utveckla yrkesutbildningen genom att överföra delar av
andra länders sätt att ordna yrkesutbildning. När yrkesutbildningen upplevs
ha problem riktar man blickarna ut över Sveriges gränser och studerar hur de
framgångsrika yrkesutbildningarna är organiserade, särskilt med fokus på
hur undervisningen är fördelad mellan skola och arbetsplats. Vilken kulturell
kontext dessa är förankrade i, vilka roller och identiteter som känns igen i
och har samhällets stöd, förbises däremot oftast. En viktig förutsättning för
att kunna utvinna något ur andra länders erfarenheter tror jag ligger i om och
hur vi utmanar de gränser som dragits upp mellan skola och arbete inom så
många aspekter som möjligt.
De praktiska ungdomsskolorna representerade ett system och en tid där
dörrar mellan skolan och arbetet stod på glänt och det finns all anledning att
titta närmare på vilka man stängt och vilka som fortfarande står öppna. Med
tankefigurer drar vi gränser, men det finns en viktig perspektivskillnad i att
utgå från var gränserna går, det vill säga uppfattas som etablerade och fastlagda, eller att utgå från att och var de kontinuerligt dras.554 I det första fallet
är det lätt att acceptera dem som de är, i det andra fallet öppnas möjligheter.
Jag har i avhandlingen utgått från och särskilt velat framhålla fördelarna med
det senare. Gränser dras kontinuerligt, det är en pågående process som sällan
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är synlig. Med hjälp av tankefigursbegreppet har det varit möjligt att synliggöra förflyttningar av gränser mellan skola och arbete i yrkesutbildningen,
den relation som i tanke och handling är avgörande för vilken form av yrkesutbildning samhället skapar.
Skola och arbete kan ibland vara helt oförenliga, men precis som när
kocken slår en bearnaise handlar det om tekniken och förutsättningarna. Med
rätt temperatur och rörelser kan man förena två annars oförenliga vätskor.
Lite så betraktar jag de sätt man talade och gjorde i yrkesutbildningen under
den undersökta perioden. I den yrkespedagogiska diskursen pågår ständigt
olika försök att blanda skola och arbete i olika proportioner.
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Summary

The aim of this thesis is to contribute knowledge about pedagogical change
in Swedish vocational education and training (VET). The study focuses on
vocational schools between 1918 and 1971, and discusses the educational
practices that balanced on the border between work and school. By investigating three specific educational practices – probation period, production,
and diligence allowance – which ceased when the vocational schools were
replaced by vocational upper secondary schools, it has been possible to illustrate what importance the interplay between logics embedded in work and
school has for pedagogical change within VET.
In the period between 1918 and 1971, the organisation and character of
vocational education and training changed. In 1918, special schools for practical training received government funding and a government school statute
for the first time. The system was characterised by low government involvement and roots in the local community, as much of the training took
place in the workplace or at technical schools with their own production of
goods and services that were traded within the local business community. In
1971, vocational education and training was integrated with upper secondary
school and thus became part of a coherent national educational system. A
large part of the practical training now took place in school, and the vocational training was subject to the same central governance as other types of
schools. In connection with this change, some of the educational practices
that had been characteristic of the vocational school system ceased. For example, the probation period – a period in the beginning of the training during
which the student’s suitability for a certain profession was tested – was abolished. If the student was found to be unsuitable, he or she could be denied
further training. Another change was that the schools ceased their own production, and that the students participated much less in the workplace. Furthermore, the schools stopped paying so-called “diligence allowance” (flitpengar), a sum of money that was given to students from the surplus of the
production at the technical schools. On the basis of these three educational
practices – the probation period, production, and diligence allowance – this
study analyses the VET discourse and how it changed the conditions for
these practices in vocational training.
The VET discourse between 1918 and 1971 is analysed using Johan
Asplund’s “figures of thought” concept. This thesis uses a definition of figures of thought that asserts that they are structures of ideas and conceptions
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based on the basic conditions of society. Moreover, figures of thought create
ideas, provide meaning, and contribute to change. The two most important
figures of thought for the VET discourse are school and work. Today,
school and work are two different places, linked to two different systems of
institutions, authorities, and organisations. They generate different ways of
thinking. The figures of thought concept makes it possible to highlight the
importance of the “idea of work” and the “idea of school” for pedagogical
change. The aim is to illustrate how school and work as figures of thought
operate as mechanisms in this pedagogical change. Special attention has
been given to the differences between these figures of thought, especially
when they contradict each other. In these contradictions lies the potential for
change. Fundamental to the study is that the differences between school and
work play out in the VET discourse. The presence of the school and work
figures of thought in VET also means that the contradictions are constantly
present. What significantly changes the balance and drives development is
when and how the contradictions are brought to the surface or allowed to
live side by side. Today, vocational education and training in Sweden is
largely governed by the logic of the school system; the schools own the vocational training. The previous vocational school system was governed more
by the logic operating in the workplace. As the VET system transitioned
from being predominantly tied to work into becoming a school activity, the
pedagogy came to be renegotiated. What knowledge the profession required
and how this would be taught were questions related to ideas about “good
vocational education and training”. This raised further questions about the
probation period, production, and diligence allowance; their purpose and
functions would be tested and renegotiated against the structures and conditions of both work and school.
The VET discourse, being studied in relation to the probation period, production, and diligence allowance as educational practices, was constructed
on different levels and at different stages in society, one of which was political debate. Much of this took place in various vocational education and training activities, and the discourse was constructed by VET teachers, local
boards, and industry representatives. The empirical data used in order to see
how the probation period, production, and diligence allowance were discussed, designed, and used reflect different levels and agents. The producers
of discourse are here viewed as an important epistemological community
that has left its mark on different types of material. The epistemological
community of VET is defined as a knowledge-creating community which,
by discussing, shaping, and sharing in various fora, develop the vocational
pedagogy. The data thus consists of public inquiry reports, an organisational
journal, archive material from a few selected vocational schools in the
Stockholm region, and memory books from individual schools. Letting the
different types of data highlight each other has made it possible to identify
several different aspects of the selected educational practices. In the daily
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practice or in basic arguments, it has been possible to discern how the school
and work figures of thought have operated and shaped the conditions for the
probation period, production, and diligence allowance as educational practices in vocational education and training.
The probation period, production, and diligence allowance are studied in
four chapters. Chapter 5, Student evaluation on the profession’s terms, focuses on arguments pertaining to the issue of who is suitable for vocational
training and the intended profession. Here it is shown that the probation period was a student evaluation on the profession’s terms, embedded in and
supported by a selective discourse rooted in the work figure of thought. In
particular, the study showed that there was a preoccupation among VET
professionals to find forms that demonstrated more clearly than grades what
the training was about and what specific requirements were posed by different professions. For this, they used various tests that were unique to VET,
including aptitude tests that measured very specific physiological and personality-related conditions of the individual student. Another method was
special selections on the basis of subject grades from elementary school. The
probation period was the VET teacher’s tool to ensure that the selection
(based on grades and/or tests) was correct. It was used to weed out the unsuitable candidates in order to supply the professions with the most suitable
ones. The adaptation to school meant that average grades came to replace the
many different ways to test VET students – not only as selection criteria, but
also as a measure of knowledge. This occurred through a successive transformation of the assessment criteria, from reflecting the requirements of the
profession to reflecting those of the school.
Chapter 6, From pedagogical core to pedagogical problem, describes
how production was problematised from two different angles. To begin with,
production was perceived as difficult to adapt to the curricula. Curricula are
the school’s way of organising a predefined knowledge content. The conditions of production, including supply and demand, made production problematic from this perspective. However, it is clear that the pedagogical content of production was perceived as valuable and thus gave rise to various
attempts to adapt the production to the curricula. A more difficult problem to
overcome arose in connection with ideas about the primacy of systematic
learning, in relation to which production-based teaching appeared unsystematic and inefficient. This was further emphasised by the development of VET
technologies, which are examined in more detail in Chapter 7, Engineering
learning. This chapter shows how the organisation of both schools and industry came to have an increasing influence on the teaching methods in the
technical schools. Structures for learning, which were based on division and
a logic of separation, were obtained from the universal rationalisation
movement. The separation of theory and practice was an aspect that received
strong support from the idea of systematic learning. Another was the introduction of work instructions, in which detailed work processes or operations
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were presented as text, which strengthened learning by “studying”. Studying
is characteristic of learning in a school situation, while “reading” is more
characteristic of learning in a work situation. The division of theory and
practice, as well as the division and textualisation of work tasks and processes, came increasingly to challenge the pedagogical content of production.
Closely related to production was diligence allowance, which is studied in
Chapter 8, Diligence allowance – salary or reward. The issue of monetary
elements in education can be illustrated by the fact that, between 1918 and
1971, vocational education and training had a large apprenticeship component, that is, a type of training where students were employed as apprentices
in a company and studied theory in a vocational school. This type of education disappeared with the introduction of the integrated upper secondary
school in 1971. The contradictions between school and work traditions are
most evident in the “diligence allowance” that was unique to technical
schools that had their own production. The diligence allowance served several functions; it was used as salary, reward, and a means of competition.
The pedagogical change of diligence allowance was reflected in how it was
adapted to various internal school needs. These could be administrative
needs, but several educational aspects emerged in the organisation as well as
motivation concerning how and why diligence allowance should be paid.
Characteristic of the internal school needs was a principle of equal distribution which partially decoupled diligence allowance from production. With
equal distribution, it became possible to distribute money even to students in
programmes without production, as being able to pay or reward students for
good performance was considered to bring educational benefits and create
authenticity and motivation in the training. By untying diligence allowance
from production, the educational benefits could also be gained in other subjects than vocational training. The principle of equal distribution, rooted
primarily in school tradition, and the separation from production appear to
have played a vital role in the abolishment of diligence allowance. Separated
from production and used for internal school purposes, the diligence allowance could be compared to reward systems in other training programmes,
and in a comparison on equal terms, it became an anomaly. When the principle of equal distribution was applied to a coherent national educational system, the diligence allowance became problematic.
The final chapter, 9, Education on the border between school and work,
problematises the delineation between school and work in vocational education and training. A summary of the findings shows that the school and work
figures of thought move the pedagogical boundaries and create standards for
what is possible and reasonable in vocational training. This affects not only
what is taught, how it is taught, or where the learning takes place, but also
the social structures in vocational education and training. Authorities shift
and relationships change depending on which figure of thought the pedagogical discourse uses as its starting point to legitimise its motives. From this, it
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is suggested that highlighting how these figures of thought affect the pedagogical practice allows for greater opportunities and creativity when it
comes to solving problems in vocational education and training. By challenging the boundaries between school and work, one can open doors and
create a dynamic development of vocational education and training that will
always balance on the border between school and work.
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1951/6 ”Gör det nya året nytt!” s. 137.
1951/8 ”KÖY och skolbetygen” s. 189.
1951/8 ”Små citat” s. 200.
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1951/9 ”Hurudana skolstyrelser har vi? Resultaten av en SYF-undersökning”
s. 218.
1952/1 ”Vändpunkt i yrkesutbildningskrisen” s. 1.
1952/2 ”Små citat” s. 34.
1952/2 ”Vettigt sagt” s. 40.
1952/3 ”Carrards metod i yrkesundervisningen Några kritiska reflexioner”
s. 59.
1952/4 ”Hur skall jag undervisa? Ny undervisningslära utkommen” s. 75.
1952/5 ”Övningsvaror i detaljhandelsskolan” s. 127.
1952/7 ”Ett ovanligt premiesystem i Mariestad” s. 159.
1952/8 ”Två diskussionsinlägg” s. 180.
1952/9 ”Centrala verkstadsskolan i Karlskrona invigd” s. 215.
1953/1 ”Ömtåliga spörsmål” s. 5.
1953/1 ”Flitpremier” s. 8.
1953/3 ”När 9y träder ut i livet” s. 53.
1953/3 ”Studieplaner för enhetsskolans klass 9 Y och för första årskursen i
yrkesskolan” s. 66.
1953/4 ”Yrkespraktik och betalning” s. 81.
1953/4 ”Allt svårare att placera ungdomen” s. 94.
1953/5 ”Hur betala?” s. 111.
1954/1 ”Yrkesutbildningen och näringslivet” s. 1.
1954/1 ”SÖ och betygen” s. 3.
1954/3 ”Med och utan differentiering” s. 124.
1954/4 ”Yrkeslärare ser tillbaka Minnen och funderingar” s. 95.
1954/5 ”Med och utan differentiering Ett aktuellt försök inom yrkesskolans
ram” s. 124.
1954/7 ”Svar på fyra frågor – och en till” s. 175.
1954/8 ”Verkstadsskolan för gruvarbetare i Kiruna” s. 207.
1954/8 ”9y måste föregås av forskning” s. 211.
1955/2 ”Börja i ett bottenläge” s. 49.
1955/3 ”De psykotekniska inträdesproven till tyska industriskolor” s. 72.
1955/3 ”Över yrkesskola till ingenjörsbefattning” s. 83.
1955/5 ”Skrivna arbetsinstruktioner” s. 123.
1955/5 ”Stellan Arvidson: Kring 9y” s. 134.
1955/6 ”Hjälp oss mot sotarn!” s. 149.
1955/6 ”Två år i 9Y” s. 155.
1955/8 ”Yrkesskola – lärdomsskola” s. 209.
1955/8 ”Växelutbildning vid Stockholms stads yrkesskolor” s. 221.
1955/8 ”Automatisering eller insikt” s. 224.
1955/9 ”För och emot gemensam skolstyrelse” s. 249.
1956/1 ”Utbildning av varvsplåtslagare” s. 6.
1956/1 ”Den nya skolan och automationen” s. 15.
1956/2 ”Yrkesskolvärlden säger nej” s. 25
1956/2 ”’AUFBAU’ – undervisning enligt Phywe, Göttingen” s. 37
1956/2 ”Boknytt” s. 49.
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1956/3 ”Ett nytt arbetsfält” s. 57.
1956/3 ”Försöksverksamheten vid Stockholms stads yrkesskolor” s. 59.
1956/4 ”Yrkesorientering – ett högskoleämne?” s. 89.
1956/6 ”Nonchalerad sakkunskap” s. 153.
1956/6 ”Yrkesskolningens grundutbildning” s. 161.
1956/8 ”Katrineholm Landets första inbyggda verkstadsskola” s. 244.
1957/1 ”O.W. Andersson – åskans broder – en av de stora inom
yrkesskolvärlden” s.12.
1957/2 ”Allroundutbildning eller specialisering?” Tempoarbete redan i
skolan?” s. 40.
1957/3 ”Vi slår larm!” s. 57.
1957/3 ”Lär metodiskt!” s. 59.
1957/5 ”Betyg och prov” s. 125.
1957/6 ”Yrkesskolan och gymnasiet” s. 161.
1957/7 ”På rätt väg? Några reflektioner av yrkeslärare Sven Andersson,
Karlskrona” s. 201.
1957/2 ”Huslig 9y-linje – i yrkesskolans regi” s. 36.
1958/5 ”Färre palats, fler skolor med rättvisa åt yrkesutbildningen” s. 107.
1958/5 ”Finns det plats för personlighetsfostran i yrkesutbildningen?” s. 115.
1958/6 ”Södertälje yrkesskola – ett alltför bra provisorium” s. 184.
1958/7 ”Synpunkter på undervisningen i enhetsskolans klass 1-8 och 9y” s.
235.
1958/8 ”Systematisering i teori och praktik” s. 261.
1958/9 ”Från masugn till limpanna och andra strövtåg under
pedagogdagarna i Dömle” s. 331.
1959/1 ”Skall vi omorganisera vår skolmässiga yrkesutbildning?” s. 11.
1959/1 ”Att välja yrke och bli utvald” s. 20.
1959/2 ”Synpunkter” s. 45.
1959/2 ”Anvisningskortet och bilden – lärarens hjälpmedel” s. 33.
1959/2 ”Den systematiserade yrkesutbildningen inom konfektion och textil”
s. 39.
1959/3 ”Synpunkter på samordningen mellan 9y utbildningen och den
egentliga yrkesutbildningen” s. 71.
1959/3 ”Pedagogik, teknik, studievägar och personlighetsdaning” s. 84.
1959/5 ”Synpunkter, Lär dem först skriva stor bokstav” s. 157.
1959/7 ”Industrin och yrkesutbildningen” s. 274.
1959/8 ”Växelutbildning och duplicering” s. 301.
1959/8 ”Mer sakkunskap i KÖY och fler anvisningskort i skolan” s. 305.
1959/8 ”Arbetsinstruktioner och deras utformning” s. 341.
1959/9 ”Gesällbrev till yrkesskolflicka” s. 365.
1959/9 ”Om buspojken som blev yrkeslärare m.m.” s. 369.
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1960-tal
1960/1 ”Debatt om arbetsinstruktioner” s. 7
1960/1 ”Vi samlar meriter och annat matnyttigt” s. 20
1960/3 ”Hur ska det gå med vår yrkesutbildning? s. 98
1960/4 ”Synpunkter” s.184
1960/5 ”Synpunkter” s. 223.
1960/7 ”Synpunkter Lärlingsprov” s. 395.
1960/8 ”Den tredje vägen” s. 427.
1960/9 ”Anvisningsblad och växelutbildning” s. 511.
1961/4 ”Husmoderskolans uppgift och utformning” s. 179.
1961/5 ”Vi måste ha en ny syn på yrkesutbildningen” s. 227.
1961/5 ”Yrkesutbildning eller allmänbildning i 9y?” s. 259.
1962/1 ”Läsårstiden” s. 1.
1962/1 ”Synpunkter” s. 52.
1962/2 ”Gesälldebut i Halmstad” s. 70.
1962/2 ”Mer utbildning och mindre produktion i våra yrkesskolor” s. 70.
1962/2 ”Arbetskort, tidsredovisning och kontroll” s. 107.
1962/3 ”Yrkesskolan – det praktiska livets realskola” s. 149.
1962/4 ”Växtvärk?” s. 193.
1962/4 ”Elevlöner, yrkesnämnder och yrkesråd” s. 192.
1962/4 ”Vi önskar likformig utbildning, prov etappvis, bättre elevurval”
s. 215.
1962/6 ”Bättre urvalsmetoder, undervisningsplaner och
undervisningsmateriel” s. 369.
1962/7 ”Hel avslutningsklass klarade gesällprov” s. 461.
1962/9 ”Tulipanaros” s. 609.
1963/1 ”Yrkesarbete eller yrkesteknik” s. 1.
1963/1 ”Tänk att det fungerar” s. 8.
1963/1 ”Bör vi övergå till stationsutbildning?” s. 40.
1963/2 ”Yrkesutbildningens problematik” s. 53.
1963/4 ”Arbetslön till yrkesskoleelever” s. 267.
1963/5 ”Bör vi övergå till stationsutbildning” s. 325.
1963/5 ”Yrkesskolans teori” s. 363.
1963/9 ”Yrkesskolorna och de allmänna skolorna s. 725.
1964/1 ”Kvalitet eller kvantitet i den skolmässiga yrkesutbildningen?” s. 15.
1964/4 ”Ettåriga grundkurser i yrkesskolan” s. 247.
1964/5 ”Yrkesutbildning och systematik” s. 377.
1964/9 ”Centralt anskaffade och analyserade arbetsobjekt för
verkstadsmekanikerutbildning” s. 751.
1964/9 ”Verkstadsmetodik” s. 738.
1964/9 ”Grundutbildning stationsutbildning yrkesvägledning” s. 761.
1964/9 ”Debatt” s. 765.
1965/2 ”Yrkesutbildning för att klara ungdom som avbryter skolgång i
gymnasierna” s. 117
1965/4 ”Med yrket i bagaget” s. 257.
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1965/5 ”Näringslivet har ordet” s. 345
1965/9 ”Gemensamma meritvärderingsnormer” s. 735
1966/3 ”Systematik och prov i yrkesarbete och yrkesteori” s. 179.
1966/3 ”Undervisning – konst eller teknik?” s. 201.
1966/4 ”Utbildningsbygget – utbildning och produktion” s. 265.
1966/5 ”Det produktiva arbetet och yrkesutbildningen” s. 322.
1966/5 ”Ungdomar i YB-klämma” s. 331.
1966/6 ”Mellan (minst) två stolar” s. 417.
1966/6 ”Produktivt arbetet i yrkesutbildningen och elevernas ekonomiska
förhållanden” s. 447.
1966/8 ”Matematikkunskaperna efter den obligatoriska skolan” s. 597.
1967/1 ”Husmodersskolan och dess framtid” s.1.
1967/1 ”Kontinuerlig intagning – individualiserad undervisning” s. 5.
1967/1 ”Om industrins skräddarsydda hantverkare och verkstadsskolans
konfektionsprodukter” s. 21.
1967/2 ”Synpunkter” s. 134.
1967/3 ”Självinstruerande arbetsinstruktioner för el-yrken” s. 161.
1967/4 ”Skall skolan producera byggnadsarbetare eller byggnader?” s. 237.
1967/4 ”Byggnadsutbildning – utbildningsbyggen” s. 241.
1967/4 ”Byggnadsutbildning i Hälsingland” s. 245.
1967/5 ”Intagning av eleven i yrkesskola” s. 339.
1967/5 ”Synpunkter” s.377.
1967/6 ”Synpunkter” s. 433.
1967/8 ”Yrkesläraren – behövs han: Nej svarar SÖ” s. 575.
1968/1 ”Birger Öhman på besök” s. 62.
1968/1 ”Synpunkter” s.70.
1968/3 ”Matematikundervisningen. Ett bygge på dålig grund” s.170.
1968/5 ”Självinstruerande arbetsinstruktioner” s. 301.
1968/7 ”Behov av intensivinlärning i rationell arbetsteknik” s. 654.
1968/9 ”48 miljoner studerande i Sovjet. Minst 10 års utbildning planeras”
s. 812.
1969/4 ”Yrkesutbildning anpassad till skolan eller arbetslivet?” s. 27.
1969/4 ”Goda erfarenheter av elever på byggen i Göteborg” s. 44.
1969/5 ”Fordonsmekanikerutbildningen. Andra årets utbildning i skolan
contra näringslivet” s. 71.
1969/5 ”Inbyggd skola en joker för yrkesskolan” s. 17.
1969/8 ”Gymnasiet 1/7 1971” s. 1.
1969/8 ”Pedagogisk effektivitetsverksamhet” s. 33.
1969/8 ”VF-modell för systematisk utbildning” s. 41.

1970-tal
1970/3 ”Den nya skolan och jämlikheten” s. 72.
1970/5 ”Premier ett rättviseproblem” s. 74.
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1970/6 ”Årets bygglärlingar” s. 63.
1970/8 ”Synpunkter på yrkesstudier i näringslivet och i samband därmed
synpunkter på vår nuvarande inskolningsverksamhet i synnerhet” s. 6.
1971/3 ”Professor Husén:” s. 8.
1971/5 “Vart tar alla utbildade bil- och fordonsmekaniker vägen?” s. 38

262

