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Som lärare, oavsett om det är yrkeslärare, grundskollärare eller andra, är det 
bildningsdidaktiska bland det svåraste att utveckla en praktisk skicklighet i. Arbetet som 
presenteras här är ett försök att, bland annat, bidra till att göra det bildningsdidaktiska 
problemet mindre svårhanterligt. Efter en inledande presentation av centrala begrepp 
som yrkesbildning, didaktik, berättelse och praktisk skicklighet så följer en genomgång 
av tre bildningsdidaktiska fallstudier och det hela avslutas med en diskussion kring 
vilket bidrag det här kan ge till didaktikkurser på lärarutbildningar och, i förlängning, till 
ett systematiskt forskningsarbete.  
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Paper-indhold / Content: 
 
Yrkesbildning och didaktiska berättelser: en introduktion 
Som lärare, oavsett om det är yrkeslärare, grundskollärare eller andra, är det bildningsdidaktiska bland det 
svåraste att utveckla en praktisk skicklighet i. Arbetet som presenteras här, och som bygger på en 
licentiatstudie, Vocational Bildung in action (Tyson 2015a), samt en serie fortsatta studier på väg att bli en 



doktorsavhandling (Tyson 2016a, b, c, d), är ett försök att, bland annat, bidra till att göra det 
bildningsdidaktiska problemet mindre svårhanterligt.  
Beroende på vilken förförståelse man kan tänkas ha av vad bildning, didaktik och praktisk skicklighet 
innebär så kan det kanske verka som ett underligt påstående att just bildningsdidaktik är särskilt svårt att lära 
sig och bli skicklig i som lärare. Därför följer nu till en början en mer ingående karakterisering av de 
väsentligaste begreppen som används i studien: yrkesbildning, didaktik, berättelse och praktisk skicklighet. 
Därefter presenteras fallstudierna och det hela avslutas med en diskussion kring vilket bidrag det här kan ge 
till didaktikkurser på lärarutbildningar och, i förlängning, till ett systematiskt forskningsarbete.  
 
Yrkesbildning 
Yrkesbildning är de aspekter av en yrkesutbildning som på olika sätt lett till bildningserfarenheter. Ofta är 
det vad man minns starkast från sin yrkesutbildning, sådant ens lärare gjorde som stannat kvar, starka 
erfarenheter i samband med färdighetsträning, kunskapsområden som öppnats i kontakt med ett 
yrkesinnehåll och liknande. Bildning i yrkessammanhang omfattar åtminstone sådant som utvecklingen av en 
yrkesetik, förmågor som tålamod eller noggrannhet, estetiska inslag i yrkesutbildningen och en 
kunskapsbredd inom yrket likväl som över besläktade yrkesområden. En mer omfattande skildring finns i 
Vocational Bildung in action. 
 
Didaktik, praktisk kunskap och berättelser 
Didaktik förstås här i den konventionella bemärkelsen av vad, när, hur, med vem och varför en lärare handlar 
pedagogiskt. Praktisk kunskap och skicklighet förstås i termer av det som, oavsett allt annat som kan tänkas 
ingå, också kräver övning och där det praktiska avser konkreta, på olika sätt unika situationer. Berättelser är 
relevanta i förhållande till det praktiska eftersom de förmår att ge uttryck för det konkreta, dvs. de kan lägga 
sig förhållandevis nära ett händelseförlopp och på så sätt bli didaktiskt relevanta i den utsträckning som de 
skildrar en lärares handlande i förhållande till vad, när, hur osv. I fortsättningen förstår jag uttrycket 
didaktiska berättelser som praktiknära berättelser vilka förmår ge uttryck för praktisk kunskap.  
 
Yrkesbildning och didaktiska berättelser 
Yrkesbildningskunskap är svårare än mycket annan praktisk kunskap att komma åt. Den går inte lika lätt att 
formalisera i handböcker som mycket annan praktisk kunskap vilket hänger ihop med att praktik-teori 
klyftan är mer komplex i bildningssammanhang. Det är en komplexitet som har många sidor och där två är 
särskilt avgörande: 1) bildningserfarenheters biografiska betydelse 2) deras relativa sällsynthet samt 
svårigheten i att förutse dem och den ofta utdragna processen som leder upp till dem. I det förstnämnda 
handlar det om att bildningserfarenheter genom att vara biografiska är svåra att komma åt annat än genom 
berättelser, dvs. genom intervjuer och skriftliga uppgifter. I det sistnämnda rör det sig om att 
bildningsinnehåll och processer upplevs olika, inte går att planera helt ut och ofta tar tid vilket gör att även 
erfarna lärare inte nödvändigtvis har haft möjlighet att utveckla en bred repertoar av bildningsrelevant 
didaktik. Det gör att handböcker i yrkesbildningsrelaterade frågor i stor utsträckning skulle behöva bestå av 
paradigmatiska (dvs. ovanligt rika) yrkesbildningsberättelser på olika yrkesområden och i relation till olika 
yrkesämnen och uppgifter. Dessa saknas idag vilket bland annat gör att både yrkesutbildningar och 
yrkesutövande blir långt mer lokalt och beroende av institutionella traditioner samt personliga erfarenheter i 
den egna yrkesbiografin. Det innebär att många negativa traditioner blir kvar i olika institutionella 
sammanhang eftersom det inte finns alternativa berättelser till sådana som upprätthåller exempelvis 
sexistiska och rasistiska kulturer. Det innebär att när ovanligt skickliga, kloka och erfarna yrkeslärare går i 
pension så försvinner deras yrkesbildningsdidaktiska kunskaper med dem frånsett det de lämnat vidare till 
sina egna studenter och lärlingar. Det innebär en onödigt naiv och oreflekterad relation till de aspekter i det 
egna yrkesutövandet och yrkesdidaktiska arbetet som är yrkesbildande.  
 
Tre fallstudier 
Som en utveckling av licentiatuppsatsens resultat så har jag bland annat genomfört tre fallstudier i vilka 
ovanstående synpunkter har utgjort en del av ramverket. Den första genomfördes våren 2015 på ett 
fritidslärarprogram och hade inriktning på berättelser om lyckad konfliktlösning (dvs. en del av 
yrkesbildningen som berör yrkesetik). Den andra och tredje genomfördes under vintern 2015/16 inom 
ramarna för didaktikkurser på yrkes- respektive vårdlärarprogrammen på Stockholms Universitet. Där var 
uppgifterna i förstnämnda fallet att återge en yrkesbildningserfarenhet ur den egna yrkesutbildningen och i 
det sistnämnda att berätta om ett lyckat möte med patienters lidande och sorg. Alla tre studier utformades 
som skriftliga uppgifter med olika underlag som stöd i utförandet (jag gör gärna underlagen, vilka i de två 



universitetsförlagda fallen inbegriper berättelseexempel, tillgängliga för den intresserade). I samtliga var det 
å ena sidan uttryckligt en poäng att man skulle berätta om sådant som utan svårighet kan offentliggöras men 
å andra sidan också klart att var och en hade rätt att begära att berättelsen inte ingick i studien vilket några 
också gjort. Berättelsematerialet består av ca. 40 yrkesbildningsdidaktiska berättelser av olika karaktär som i 
stor utsträckning återstår att analysera (delar finns publicerade i Tyson 2016b och Tyson 2016c). Av 
utrymmesskäl kan jag inte återge mer än ett par stycken här och har då valt två som framstår som ovanligt 
rika för den fortsatta diskussionen. Den ena, Fickspegeln, från fritidslärarstudien har diskuterats i tidigare 
publikationer (Tyson 2015b, 2016b), den andra, Greta, från vårdlärarstudien är hittills opublicerad.  
 
Fickspegeln 
På vårt fritids har vi en pojke som vi kan kalla för Olle. Olle går i klass 3. Olle är en pojke som man vet att 
han är på fritids när han är där. Han upplevs av både barn och pedagoger som störande (hojtar och låter) och 
han förstör ofta pågående aktiviteter och lekar genom sitt sätt att vara och agera. Den här gången hade han 
snott en liten fickspegel av en flicka, och han vägrade lämna den tillbaka. Flickan kom inte själv och 
hämtade mig, utan hon skickade en annan flicka som beklagade sig att Olle har snott den andra flickans 
spegel och hon ville att jag skulle hjälpa till att få tillbaka spegeln. Jag gick in till det angränsande rummet 
där Olle satt, följd av en svans av barn som ville följa händelseförloppet. Stämningen var tämligen uppjagad 
eftersom detta inte var någon engångsföreteelse och det är alltid lika spännande att se hur vi som personal 
hanterar dylika situationer.  

Jag satte ner mig bredvid Olle, andades ut och sa: Hej Olle! Tycker du om speglar?  

Olle: Ja, det gör jag.  

Jag: Har du någon egen spegel?  

Olle: Jo, men den är jättestor. (Han stiger upp och måttar med händerna och av storleken att döma måste det 
vara en väggspegel)  

Jag: Oj, det är en stor spegel! Olle: Ja Jag: Ja, det skulle se roligt ut om du kom cyklande med den till skolan 
under armen (skrattar snällt)  

Olle ser glad ut, sedan reser han sig och överlämnar självmant spegeln till flickan utan att jag säger något 
mer. Alla barnen runtomkring verkar nöjda och sedan är det inte mer med det. I slutet av fritidsvistelsen 
uppmärksammar jag att Olle återigen har flickans spegel och han märker det. Jag säger inget men han förstår 
ändå att jag undrar över spegeln. Han säger att han har fått den av flickan och hon bekräftar att det är så. Hon 
tyckte att han kunde få den eftersom han ingen hade och hon hade flera hemma.  

 

Greta  

Händelsen utspelar sig på ett äldreboende där jag fortfarande arbetar. En patient som vi hade hos oss i två år 
på demensavdelningen. När jag såg att patienten var i sina sista stunder så kände jag skyldighet att närvara 
vid hennes sida så att hon inte skulle känna sig ensam. 
Greta är gammal och sjuk. Enligt läkaren har hon inte långt kvar att leva. 
Greta är gammal och sjuk, det enda som Greta får i sig är vätska. Greta är religiös och uppskattar andakter. 
När Jag kommer in till henne för att ge henne vätska så ser jag att Greta är väldigt ledsen. 
Jag: Hej vännen är du ledsen? Finns det något jag kan göra för dig? 
Greta: Jag trodde inte jag skulle bli rädd för döden men det är jag.  
Jag: Jag tror det är mänskligt att känna sig rädd för döden det gör nog de allra flesta människor. Skulle du 
vilja att jag läser ur bibeln åt dig? (jag håller om Gretas händer) 
Greta: Ja det skulle jag verkligen. Du är så snäll och omtänksam det har du alltid varit och det skulle 
verkligen glädja mig om du ville göra det.  Men visst är du inte kristen? 
Jag: nej det är jag inte jag är muslim men det spelar ingen roll, säg bara vilken sida du vill att jag ska läsa 
eller om det finns en speciell bön du vill att vi ska läsa tillsammans så gör jag det gärna så länge det får dig 
att känna dig gladare?  



Greta: o lille vän du är en ängel jag känner mig redan mycket bättre och jag känner mig inte rädd länge. Gud 
har skickat dig till mig och jag vet att Jesus kommer att ta emot mig när jag dör och vi skall återförenas igen 
med våra nära och kära.  
Jag och Greta kramas en lång stund sedan läser vi ur bibeln tillsammans. Plötsligt märker undersköterskan 
[här skiftar berättaren från första till tredje person] att Greta är tyst och blundar men undersköterskan 
fortsätter att läsa ur bibeln och håller fortfarande Gretas hand. Greta har somnat in lugnt och stilla i det 
ögonblicket. 
 
För mig var det enda rätta att försöka få patienten att känna sig trygg och att patienten får ro i sin sista stund. 
Att fråga patienten vad den vill och vad man kan göra för dem är en självklarhet eftersom arbete inom 
äldrevården handlar om patientens behov både fysiskt och känslomässigt. Eftersom de på äldreboende oftast 
känner sig ensamma så är det extra viktigt för undersköterskor att få dem att känna sig värdiga och att de 
finns där för dem. En viktig aspekt är att känna till patientens bakgrund det gör det mycket enklare att känna 
empati och empatisk förmågan är väldigt viktigt när man arbetar med människor. I den stunden kunde jag 
återkoppla till min egen kultur där det är viktigt att i sådana situationer ska inte personer lämnas ensamma. 
Människor uppskattar religionen i dessa situationer, döden blir mer välkommande på ett mer behagligt sätt 
för personer som är religiösa och jag visste att just denna patient var det. På grund av att mötet gick så bra 
valde jag att skriva om det. Om man analyserar händelsen ur ett didaktiskt perspektiv så var det egna 
erfarenheter och kännedomen om patientens bakgrund samt min inställning till det hela som ledde till att 
mötet blev lyckat. Om jag inte kände patienten som jag gjorde vet jag inte om det skulle blivit lyckat. Men 
jag tror att människors inställning till situationer som de hamnar i spelar stor roll. Att sätta sig in i olika 
situationer även om det gäller döden kan bli positivt om man har ett humanistiskt tankesätt. Att få en annan 
människa att känna sig trygg då har man lyckats. 
 

Diskussion 

De två berättelserna som presenterats kan inte ges någon mer ingående analys i det här sammanhanget. Vad 
som är viktigt är att uppmärksamma de didaktiska inslagen, dvs. inslagen där berättaren förklarar vad hon 
gjort (det är båda kvinnliga berättare), hur, osv., framför allt återgivandet av konversation. Jag menar vidare 
att berättelserna är paradigmatiska, dvs. exemplariska, eftersom de på ett tydligt sätt illustrerar hur olika 
former av bildning bidrar till ett yrkesutövande som är berikande för alla deltagande. I Fickspegeln är det 
ingen som blir varaktigt lidande, istället förvandlas en konflikt till ett möte där flickan som blivit bestulen 
också får utrymme att berika Olles tillvaro (något som är ganska osannolikt om läraren moraliserat och 
tvingat Olle att lämna tillbaka fickspegeln). I Greta är det sköterskans existentiella bildning (en term hämtad 
från Claesson 2010) som möjliggör en fridfull dödsprocess och samtidigt inbegriper en mer omfattande 
kommentar beträffande religiositet. Den här sortens berättelser kan bidra till didaktikkurser på 
yrkeslärarutbildningar (inklusive vanliga lärarutbildningar) på flera sätt. Som enstaka berättelser i form av 
underlag för gemensam reflektion och diskussion kring vad för sorts bildningsinnehåll som kommer till 
uttryck och hur man själv tänker kring liknande situationer samt hur man tolkar de inblandades agerande. De 
har då mycket gemensamt med det arbete som gjorts kring critical incidents som ett sätt att skapa utrymme 
för reflektion och kognitiv transformation (cf. Brookfield 1990). De kan också fungera som bidrag till 
yrkesutövares repertoar i den bemärkelse att om man konfronteras med liknande situationer så är de material 
till den egna fantasin men det förutsätter antagligen att man läst berättelserna flera gånger och i stora drag 
lärt sig dem.  

Det finns också en forskningsrelaterad sida. Den här sortens berättelser betraktas sällan som uttryck för 
praktisk kunskap. När de tolkas som artikulationer av praktisk kunskap blir det i sin tur möjligt att också 
utveckla empiriska studier som systematiskt dokumenterar och analyserar uttryck för bildningsdidaktik i 
olika yrkessammanhang. Inom den palliativa vården, för att ta ett exempel relaterat till den andra berättelsen, 
finns det en mångfald olika berättelser (flera redan i det insamlade materialet) som på olika sätt kan 
synliggöra existentiell bildning. Här har det rört sig om bemötandet av en djupt troende. Hur ser det ut i ett 
klokt och inkännande bemötande med någon som inte alls är troende, eller med någon som inte alls är 
förlikad med sin snara bortgång, eller med någon som är ung, osv. I motsvarande grad, hur ser det ut när 
vårdgivaren kanske inte är just troende själv, eller är jämnårig, osv. Syftet med sådan forskning är att till en 
början helt enkelt kartlägga ett bildningsdidaktiskt handlingsområde så som det är när det är ovanligt rikt och 
föredömligt. Det innebär inte att normativa termer som rik och föredömlig har på förhand bestämda kriterier, 



fördelen med konkreta berättelser är de, placerade i ett systematiskt forskningssammanhang, kan 
sammanställas så att det blir tydligt hur likartade situationer kan hanteras klokt på olika sätt. Det är 
berättaren som inledningsvis bestämmer vad som ska gälla för ovanligt lyckat, klokt, rikt och föredömligt. 
Det är genom ömsesidig kontrastering av berättelser och ett fördjupat arbete med det begreppsramverk som 
utvecklats inom ramarna för det här forskningsarbetet som kritiska synpunkter, jämförande perspektiv och ett 
mer systematiskt arbete med att driva utvecklingen av det bildningsdidaktiska kan realiseras. Så kan tex. 
berättelser om lyckad konfliktlösning som den om Fickspegeln samlas in i större antal från sammanhang utan 
någon särskild teori om konflikthantering parallellt med andra där starka konflikthanteringsteorier och 
praktiker utvecklats. Kanske är det så att vissa teoretiska miljöer (dvs. sammanhang präglade av en teori, 
metod och särskild praktik) ger vissa typer av berättelser som synliggör vad en specifik teori innebär. Många 
konflikthanteringsböcker innehåller en och annan exemplifierande berättelser men annars mest 
propositionella påståenden och resonemang. Men omsättningen av dessa påståenden är praktisk och konkret 
och i det stora hela outforskad eftersom det inte verkar ha uppmärksammats att den omsättningen är 
beroende av den handlandes fantasi i relation till en situation. Bildningsdidaktiska berättelser synliggör 
denna praktiska fantasi och möjliggör därmed en forskningsbearbetning av olika praktiker som inte är 
reduktionistisk men som istället bidrar till att de kan utvecklas vidare mer reflekterat och målmedvetet. 
Genom ett fokus på det som är ovanligt rikt, klokt, lyckat och föredömligt så bidrar också en systematisk 
empirisk bildningsdidaktisk forskning till att kontinuerligt flytta fram positionerna när det gäller vad vi kan 
föreställa oss är möjligt i det sociala. En ensam berättelse om existentiell bildning i palliativ vård eller klok 
konflikthantering säger kanske inte så mycket här men ett hundratal har potentialen att göra det ovanliga 
vardagligt och därmed underlätta praktikutvecklingen. Med andra ord, bildningsdidaktisk forskning är ett 
bidrag till den akademiska tradition där man på olika sätt försöker knyta forskning och praktik närmare 
varandra. 

 
 


