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Abstract 

Educated Gaze on Flowers: 
The Formation of Vocational Knowing in Floristry Education  
  
 
This article-based thesis focuses on the formation of vocational knowing 
within adult and upper secondary floristry education in Sweden. Three 
articles explore classroom interaction and assessment actions; a fourth 
considers changes in vocational subject matter during the period 1990–2015. 
While the first three articles draw on empirical data in the form of video and 
audio recordings in combination with participant observation, the fourth is 
based primarily on material-based interview data. All four articles share a 
sociocultural perspective on educational practice (Wertsch, 1998; Säljö, 
2011, 2013) and a relational view of knowing (e.g., Carlgren, 2015; 
Molander, 1996), in combination with the use of conversation analysis 
(Goodwin & Heritage, 1990; Sahlström & Melander, 2010) as a tool to 
illuminate the formation of vocational knowing. The interaction between 
teacher, student, and floral arrangement is foregrounded to facilitate analysis 
of the formation of vocational knowing. The results contribute to our 
understanding of the schooling of the gaze (Goodwin, 1994; Grasseni, 2009, 
2011) as appropriated by participants in the interaction. Floristry vocational 
knowing is shown to evolve in the temporal dimension, encompassing (a) 
financial and aesthetic values, (b) verbal and non–verbal communication, (c) 
botanical material and tools, and (d) making. The respective roles and 
interrelations of these four components of vocational knowing in floristry are 
discussed. The contribution of the thesis is twofold. First, these articles 
contribute to the understanding of vocational education through close 
appraisal of the formation of vocational knowing. Second, in exploring the 
previously under-researched field of Swedish floristry vocational education, 
the thesis bridges a gap in existing knowledge of the evolution of Swedish 
vocational education. As floristry education is little researched 
internationally, the thesis also contributes to the wider body of international 
research.  
  
Keywords: vocational knowing; floristry education; professional vision; 
interaction; assessment actions  
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Delstudier  

Avhandlingen grundar sig på fyra delstudier, vilka jag refererar till genom 
numrering (i-iv) i den följande framställningen. 
 
(i)    Gåfvels, C. (2016). Vision and Embodied Knowing: The Making of  
          Floral Design. Vocations and Learning, 9,133–149.  

(ii)     Gåfvels, C. (2016). The Making of a Wreath: Material, Judgement and  
          Interaction in Floristry Education (inskickad). 
 
(iii)   Gåfvels, C. (2016). Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i  
         floristutbildning. I V. Lindberg, H. Nore, M-L. Stenström & N. Friche  
         (Red.). Bedömning av yrkeskunnande - nordiska perspektiv. Godkänd  
         för publicering i antologin (under utgivning). 
 
(iv)   Gåfvels, C. (2016). Colour and Form: Changing Expressions of  
         Vocational Knowing Within Floristry Education (inskickad). 
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Prolog 

Kan du undervisa i två dagar? 

Nyfikenheten tar över och jag svarar ja. Upplägget för de två dagarna på en 
floristutbildning1 är bestämt i förväg. Den första dagen ska de studerande 
göra tre buketter: en solitär (dekorerad blomma) för 150 kronor, en rund 
familjebukett för 500 kronor och en hög nivåbukett (med blommor placerade 
i olika nivåer) för 250 kronor. Buketterna ska dessutom relatera till varandra 
i färg och materialval. Dag två ska jag undervisa i skissteknik. 

Några veckor senare: 

Innan lektionen börjar förbereder jag mig genom att välja blommor. I 
skolans kylrum ser jag några rosa kvistrosor vars bladverk påminner om 
ranunkler. Förtjusande. Jag låter rosorna vägleda valen av de andra 
blommorna till buketten men får lite svårt att bestämma vad som passar bra. 
När jag står och tittar för att välja bland de olika blommorna får jag syn på 
mig själv och blommorna med en distanserad blick, och får ännu svårare att 
föreställa mig hur buketten kommer att bli när den är klar. Det går långsamt.  
Att känna tvivel i valprocessen måste vara en yrkesdidaktisk fråga tänker jag 
och frågar mig själv varför jag inte tänkt på det tidigare? När jag arbetade 
som floristlärare var blommorna del av mitt dagliga rörelsemönster. Mitt sätt 
att kommunicera och prata om val var inte en stor fråga. Det var bara att 
hämta andra blommor och sorter och göra. Görande var i fokus. 
 
Klockan blir lektionsdags. Jag börjar med att inför de studerande gå igenom 
dagens uppgift och fortsätter med att berätta hur det kan låta när en kund 
ringer till en blomsteraffär, samtidigt som jag binder familjebuketten. 

Kund: Jag skulle vilja beställa en bukett till nyblivna föräldrar 
Försäljare: Är barnet en pojke eller flicka?  
Kund: Det är en flicka 

                                                        
1 Floristyrket handlar i första hand om att sälja blommor och annat dekorativt material till 
  slutkund; vanligtvis privatpersoner men även företag. Floristik är en benämning på  
  floristämnets kunskapsinnehåll.  
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Försäljare: Då föreslår jag en härlig bukett med rosa rosor. Vad sägs 
om en mor och barnbukett? 

 
Vi pratar om föreställningar om färg och blommor. Jag refererar till 
socialantropologen Fanny Ambjörnssons bok ”Rosa – den farliga färgen”2 
utan att egentligen ha läst den. Jag känner mig trygg i att prata genusteorier 
på ett allmänt plan medan jag gör buketten och beskriver mina val av rosa 
valörer och formkontraster. Därefter avslutar jag demonstrationen med att 
sätta buketten i en vas. Jag går över till solitären och visar olika alternativ för 
hur en lilja kan dekoreras när en studerande säger:   

Siv sa att du skulle gå igenom hur man gör en hög nivåbukett med manschett 
också.  

 
Jag känner hur magen drar ihop sig och jag överväger: (a) säga att det var 
minst tio år sen jag gjorde en sådan bukett och att modellen dessutom är 
omodern, (b) göra buketten och hoppas att det går vägen. Jag valde det sista. 
Med fortsatt tvekan. Att göra en rund härlig bukett och prata om rosa färg är 
en sak, men att visa en spretig hög 1980-talsbukett känns inte riktigt bra. 
 
Jag går och hämtar blommor i kylrummet. De studerande sitter och väntar. 
Valen av blommor går fort den här gången. Jag gör en medioker bukett med 
några liljor, rosor och en grön manschett med läderblad och salal. Stjälkarna 
trasslar och jag får inte riktigt till avslutet med nittiogradig vinkel. När 
buketten placeras i en vas hamnar den dessutom lite snett och någon 
centimeter för långt ner. Det visuella resultatet vittnar – för mig men inte för 
de studerande som befinner sig i början av utbildningen – om att 
bukettbinderi bör underhållas. En studerande frågar om man brukar sälja den 
typen av buketter. Nja, svarar jag lite svävande och tittar på buketten och 
räddar sedan – har jag intalat mig – upp situationen genom att säga något i 
stil med att modellen är en idé för hur man kan placera blommor i olika 
nivåer, och att manschetter är en trend som kommer och går i yrket. Där och 
då blev det tydligt för mig hur min blick på floristläraryrket hade förändrats, 
samt hur det till synes självklara i att binda en bukett framför studerande är 
en kunskapsform som visar sig i handling – snarare än i mitt tal om buketten. 
Så fort de studerande började med dagens uppgift plockade jag upp buketten 
och gjorde om den. Den blev bättre andra gången.   
 

                                                        
2 Ambjörnsson, F. (2011). Rosa: den farliga färgen. Stockholm: Ordfront 
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1 Inledning: med yrkeskunnande i sikte  

[...] antag att tyst tänkande utgör en 
oumbärlig del av all kunskap, då skulle 
idealet att avlägsna varje personligt 
element från kunskapen i själva verket 
leda till förstörelse av den (Polanyi, 
2013, s. 45). 

 
 
 
Att ha längre erfarenhet av något antas ofta leda till att man vet mer och/eller 
bättre än de som har mindre erfarenhet. Det handlar om ett kunnande som 
relaterar till specifika ”sätt att se, göra och vara i världen” (Carlgren, 2015, s. 
81). I floristutbildning kommer detta vanligtvis till uttryck genom att 
deltagare – lärare och studerande – antas ha olika välutvecklad blick för 
blommor; från novisens sätt att se på blommor till den skicklige utförarens 
tränade blick. Fokus i avhandlingen är formandet av detta yrkeskunnande, 
tillsammans med de praktiska kunskapstraditionerna i floristutbildning.3  
 
Avhandlingen tar sin teoretiska utgångspunkt i sociokulturella perspektiv på 
undervisningspraktiker (Wertsch, 1998; Säljö, 2011, 2013), kombinerat med 
samtalsanalys (Goodwin & Heritage, 1990; Sahlström & Melander, 2010). 
En målsättning med avhandlingsarbetet har varit att artikulera hur yrkes-
kunnandet kommer till uttryck i/genom görande och samtidigt undersöka vad 
som är synligt i undervisningssituationer (jfr Carlgren, 2015; Molander, 
1996). Särskild uppmärksamhet ägnas åt relationen mellan lärare, studerande 
och själva blomsterbinderiet; i avsikt att konkretisera de förkroppsligade4 
kunskapsformer hantverk innefattar och som är svåra att greppa genom 
ensidigt fokus på verbalspråk.  
 
Tillsammans visar de fyra i avhandlingen ingående delstudierna uttryck för 
yrkeskunnande i undervisning, och hur deltagares olika förtrogenhet visas i 
relation till botaniskt material – såsom blommor och grönt – i den 

                                                        
3 Floristutbildning används som samlingsnamn för studerande som läser floristkurser  
  inom inriktningen florist på Komvux respektive hantverksprogrammet. Uttrycket  
  floristkurser avser kurserna Florist 1-5 på hantverksprogrammet.  
4 Begreppet är en översättning av engelskans embodied (se exempelvis Streeck, 
  Goodwin & LeBaron, 2011). 
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mellanmänskliga interaktionen. Gemensamt för delstudierna är hur blommor 
bidrar med centrala dimensioner till kommunikationen mellan lärare och 
studerande. Blommor blir så att säga – tillsammans med kroppsliga rörelser 
– resurser för att uttrycka och förmedla yrkeskunnande. Respektive studie 
diskuterar därför också olika aspekter av mer eller mindre icke-verbalt 
språkande och görande, som uttryck för yrkeskunnande.5 

De fyra delstudiernas bidrag 
Avhandlingen består av fyra separata delstudier om yrkeskunnande 
respektive denna så kallade kappa: en sammanställning ämnad att fördjupa 
och rama in, genom att utveckla centrala teoretiska och metodologiska 
resonemang.  
 
Den första studien (i) har ett uttalat fokus på seende som uttryck för 
yrkeskunnande i floristutbildning, samt undersöker hur detta seende är 
kontextbundet och relationellt. Den andra studien (ii) knyter an till den första 
genom sitt fokus på skillnader mellan hur lärare och studerande 
kommunicerar via material, bland annat med yrkesspecifika begrepp som 
relaterar till färg- och formlära. Den tredje studien (iii) följer liknande 
tematik genom att undersöka hur fem lärare sambedömer en enskild 
studerandes yrkesprov. Kunskapens relationella dimension kommer här till 
uttryck i handlingar som beskriver vad som framstår som yrkeskunnande i 
bedömningssituationer. Som tidigare nämnts har samtliga studier yrkes-
kunnandet i förgrunden. Detta exemplifieras också av den fjärde studien (iv) 
som har fokus på färg- och formlära sett ur ett historiskt perspektiv. 
Floristämnets teoretiska kunskapstradition diskuteras utifrån dess framväxt 
på en specifik skola. Studien beskriver hur floristutbildningens lektions-
innehåll har gått från konkret blomsterbinderi i riktning mot ett allt större 
inslag av analys och teoretiska resonemang, inom ramen för arbetsprocessen.  
 
Tillsammans artikulerar studierna betydelsen av förkroppsligad 
kommunikation och handlingar i floristutbildning, samt bidrar därigenom till 
att ett – tidigare i stort sett outforskat – hantverkskunnande inom yrkes-
utbildning kartläggs närmare.  På så sätt bidrar avhandlingen till att öka 
kunskapen både om hur floristutbildningen och dess kunskapsinnehåll 
historiskt har formats, samt om hur kunskapsinnehållet kommer till uttryck.  
 
 

                                                        
5 Språkande och görande relaterar till varandra och förstås som ömsesidigt konstituerande.  
   Språkande syftar på språkliga uttryck och görande syftar på övriga – eller andra slags –  
   handlingar.  
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Figur 1. Aspekter och relationer i yrkesämnen. 

 
Därtill knyter avhandlingen an till en pågående kunskapsformering inom 
yrkesdidaktik.  

Om didaktisk forskning behandlar frågor om undervisningens innehåll, 
uppläggning och legitimering i relation till olika innehållsliga områden mer 
generellt, fokuserar den yrkesdidaktiska forskningen innehållet i yrke och 
yrkesutbildning och utformningen av utbildningsförlopp i relation till yrkes- 
utbildningens innehåll och dess sociala och professionella kontext (Carlgren et 
al., 2010). 

 
Bidraget till yrkesdidaktiken har skett genom att undersöka ämneskunnande 
och där peka på yrkesspecifikt innehåll som analyserats utifrån didaktiska 
utgångspunkter (jfr Jank & Meyer, 1997). Modellen ovan beskriver hur 
kunskapsinnehållet i hantverksämnet – och därmed också enskilda florist-
kurser – formas i kommunikationen mellan lärare och studerande i relation 
till: läro- och kursplaner, vardags-, arbetslivs- och samhällsfrågor, samt 
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akademiska ämnen och andra kunskapstraditioner (jfr Carlgren, 2015, s. 
205).6 Tidsaspekten – i modellen i termer av dåtid, nutid och framtid – 
påverkar yrkesämnets innehåll. De i modellen ingående komponenterna visar 
således tillsammans vad som är utgångspunkten för ämneskunnandets 
innehåll, i parallell med den så kallade didaktiska triangeln (Hopmann, 
1997); som beskriver relationen mellan innehåll, lärare och studerande (elev 
och/eller kursdeltagare).7 Detta står i sin tur i relation till yrkesämnets syfte, 
metod och innehåll. Vad som formar floristutbildningens ämnesinnehåll i 
skolan är med andra ord i mycket en fråga om deltagares interaktion och 
relationer.  

Disposition  
Den fortsatta kappan består av ytterligare åtta kapitel. I bakgrundskapitlet 
(kapitel 2) avhandlas delar av floristutbildningens innehåll rörande framväxt, 
traditioner och hur kommersiell handel med blommor står i relation till 
undervisningsinnehåll. Därefter följer (kapitel 3) framskrivning av syfte och 
problemformulering. Kapitel 4 och 5 svarar för avhandlingens teori samt 
redogörelse för tidigare forskning. Det fjärde kapitlet börjar med tidigare 
forskning om floristutbildning, följt av perspektiv på seende och 
professionell blick; allt inom tematiken skolad blick. I det femte kapitlet 
fördjupas frågan om kunskap som relation i undervisning. I det sjätte kapitlet 
beskriver jag floristutbildningens upplägg och studiernas metod – videofilm- 
och ljudinspelning, deltagande observation samt intervjuer – följt av en 
diskussion om etiska överväganden i avhandlingen. Kapitel 7 är en 
sammanfattning av delstudierna. Därefter kommer ett resultatkapitel; kapitel 
8. Det följs av kapitel 9 där jag diskuterar uttryck för yrkeskunnande i 
skolan. Avslutningsvis följer en kort epilog, engelskspråkig sammanfattning 
av avhandlingen, tackord respektive litteraturlista och appendix.  

                                                        
6 Modellen är en (mindre) bearbetning utifrån Carlgren (2015, s. 205). Förändringarna berör  
  pilriktning respektive tillägg av den temporala dimensionen.   
7 Genom att ställa frågor – vad, hur varför och närfrågor – i relation till den didaktiska  
  triangeln skapas förutsättningar för analys av undervisningen (jfr Säljö, 2015). 
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2 Bakgrund: floristutbildningens sammanhang 

Ingen bör ägna sig åt vårt yrke utan att 
kärlek till arbete samt lust och fallenhet 
för detsamma finnes, om han önskar 
uppnå resultat. Vi har redan förut alltför 
många medelmåttor, varför den gör 
klokt, som, om han ej raskt gör framsteg, 
eller ser sig sakna betingelser för yrket, i 
tid kastar om och ägnar sig åt någonting 
annat (Ekman, 1934, s. 6).    

 
 

 
Detta kapitel börjar med en översikt av blomsterbinderiets bakgrund och 
historia, i första hand baserad på hur den framträder i läroböcker som 
används i svensk floristutbildning, och fortsätter med en kortfattad 
beskrivning av faktorer som bidragit till framväxten av blommor som 
handelsvara samt hur lokal respektive global handel med blommor påverkar 
floristiskt ämneskunnande. Därefter beskriver jag hur den svenska florist-
utbildningen vuxit fram; från lokalt branschinitiativ till att bli en del av 
gymnasieskolans nationella program. Sammantaget skissar kapitlet en bild 
av floristyrkets ämnesinnehåll och yrkeskunnande, bland annat kopplat till 
förändringar avseende tillgången till blommor i undervisningen men också 
avseende trender. Blomsterbinderiet kan betraktas som en del av en mer 
omfattande blomsterkultur, som skiftat mellan samhällsformer och tids-
epoker. Förändringarna har bland annat inneburit att snittblommor under den 
senaste hundraårsperioden har gått från att vara åtråvärda lyxprodukter till 
att bli enkelt tillgängliga i vanlig dagligvaruhandel. Den beskrivna rörelsen 
är komplex men påvisar samtidigt tydligt hur föränderliga bransch-
förutsättningar över tid återspeglar sig – mer eller mindre direkt – i 
floristundervisningen.  

Blomsterkulturens historia från frö till kompost 
Blomsterkultur är ett brett begrepp som ringar in allt från blommor som 
uttryck i ceremoniella riter till förändringar i handel med blommor (Goody, 
1993; Ziegler, 2007). Jack Goody (1993) beskriver i Culture of Flowers 
skilda blomsterkulturer som spänner över och skiftar mellan tid, kontinenter 
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och religioner. Han preciserar begreppet blommor som något som blommar. 
Boken är rik på kulturhistoriska referenspunkter ifråga om blomman som 
material, samt hur människor över tid förhållit sig till blommor både i fråga 
om symbolvärde och som kommersiella produkter. Den närmar sig därmed 
frågan om blommor som meningsskapande.  
 
Kulturen som omgärdar blommor varierar och skiljer sig mellan länder, 
städer, butiker, skolor och människor – bland annat i sättet att prata om och 
hantera materialet. Specifika studier som behandlar floristyrkets historia och 
floristens yrkeskunnande är dock svårfunna.8 Däremot finns gott om 
populärvetenskapliga framställningar i undervisningslitteratur för florister.  

Kunna vi påvisa, att vårt yrke har gamla anor, så vinner det genast i anseende, 
vilket även kommer detsammas utövare till del (Ekman, 1934, s. 221). 

 
Citatet ovan kommer – i likhet med kapitlets inledande citat – från Gustaf 
Ekman (1934) som i den tidiga svenska floristläroboken Blomsterbinderiets 
historia, beskriver svårigheterna med att teckna en rättvis bild, eftersom 
några egentliga spår av blomsterbinderi inte är så lätta att hitta. Istället 
uppmanas ”den intresserade bindaren” låta fantasin fylla luckorna (s. 222). 
Ekman relaterar till tecken i konsthistorien som ger belägg för blommors 
betydelse. Han beskriver det som att floristen, som historiskt källmaterial, får 
lita på spår från andra hantverksyrken och det sätt på vilket exempelvis 
bildhuggarens eller guldsmedens yrkesskicklighet kommer till uttryck i deras 
avbildningar av blomsterarrangemang. Liknade resonemang återkommer i 
senare läroböcker och populärvetenskapliga källor (Hunziker & Trygg, 
1994; Hansson & Hansson, 2000; Frank-Matthiesen, Hosbond & Overgaard, 
2001). Gemensamt för läroböcker och populärvetenskaplig litteratur är att 
blomsterhistorieskrivningen tar sin början med det forntida Egypten, mer än 
2000 år före startskottet för vår tideräkning, varifrån avbildningar av 
blommor finns och vittnar om en blomsterkultur (Ekman, 1934; Hunziker & 
Trygg, 1994; Hansson & Hansson, 2000; Frank-Matthiesen, Hosbond & 
Overgaard, 2001). En ofta återgiven hypotes är också att blommor varit del 
av människans vardag sedan urminnes tider. På kärl och arkitektoniska 
ornament från antikens imperier återfinns kransavbildningar och girlanger, 
vilket pekar mot att det funnits blomsterbindare och rosenkransbindare 
(Goody, 1993). Längre bort från Europas och den ”gamla världens” relativt 
omedelbara närområde än så här sträcker sig sällan historieskrivningen, även 
om blomsteravbildningar finns i andra kulturer och världsdelar under 
perioder som föregår vår västerländska tideräkning.  

                                                        
8 Se appendix för redogörelse av sökförfarande. 
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Blomsterhandel under antiken 

Goody (1993) beskriver bland annat hur odling, distribution av blommor och 
blomsterbinderier varit del av kulturella uttryck vid festligheter i det antika 
Egypten, Grekland och Rom. Egypten var vid denna tid blomsterlandet 
framför andra, med betydande odling och kommers. Ett papyrusmanuskript9 
som är en del av en brevväxling från romartidens Egypten ger en belysande 
ögonblicksbild:  

Roses are not yet in full bloom here – in fact they are scarce – and from all the 
nurseries and all the garland-weavers we could just barely get together the 
thousand that we sent you with Sarapas, even with picking the ones that ought 
not to have been picked till tomorrow. We had all the narcissi you wanted, so 
instead of the two thousand you asked for we sent four thousand (Goody, 
1993, s. 53).  

 
Goody (1993, s. 53) beskriver situationen som att det redan under antiken 
förekom en storskalig odling och försäljning av blommor – ibland på kredit 
– för såväl ceremoniella/religiösa som privata ändamål. Blommor salufördes 
på marknader, men också direkt till de verkstäder som tillverkade blomster-
girlanger. Samtidigt utgjorde blomstermarknaden endast en mindre bråkdel 
av den större marknaden för frukt och grönt som i långt större volymer 
tillhandahöll livsmedel åt stadsbefolkningen.  

Europa blommar upp 

Från 1400-talet och framåt finns det gott om botaniska avbildningar, och en 
blomsterkultur kan sägas vara etablerad i Europa (Cavalli-Björkman, 
Norrman & Ernstell, 2007). Blomsterkulturen frodas och blommor får en 
starkare ställning som handelsvara tillsammans med nya konsumtions-
mönster och trender (Hyde, 2005). Konsumtionen ifråga tillhör dock 
fortfarande endast samhällets övre skikt. En viktig aspekt är också att 
materialets förgänglighet självklart hade större betydelse ju längre tillbaka i 
tiden man går, och sannolikt även kan förklara mycket av bristen på källor 
(jfr Hansson & Hansson, 2000; Goody, 1993). 

Avbildning, systematisering och utvikning om skilda synsätt 

Om man vänder blicken mot den europeiska bildkonstens avbildning av 
blommor, är det lätt att förföras av 1600-talets stillebenmåleri och betrakta 
bilderna av blomsterdekorationer som beskrivningar av hur människor 
arrangerade blommor. Men med tanke på att blommorna som avbildas i 
tavlorna har olika växtförutsättningar och blomning vid skilda årstider, bör 

                                                        
9 Papyrusmanuskripten ”Oxyrhynchus Papyrus” upphittades i en skräphög i Egypten.  
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man snarare se det som att bilderna berättar en helt annan historia – 
framväxande borgerlighet, tulipomania10 och vanitasmotiv11 (Cavalli-
Björkman, 1995). 
 
I bildkonsten framträder på 1700-talet en mer vardaglig avbildning av 
blommor (Cavalli-Björkman, 1995). Tävlingar om de vackraste blommorna 
var vanligt förekommande i hela England under denna tid. Festligheter 
organiserades i samband med tävlingarna. Händelserna var parallella med 
the landscape movement (Duthie, 1984), en rörelse som idealiserade naturen. 
Detta förhållningssätt är fortfarande aktuellt ifråga om benämningar som 
”naturligt” material inom blomsterhandeln, vilket är intressant i relation till 
att framförallt snittblommor på många sätt är allt annat än just naturliga. 
 
I en vidare kulturhistorisk kontext kan nämnas att Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) gick in i rollen som botanist och lärare med strävan att få 
studerande att se med orden: ”innan vi lär dem ge namn på vad de ser, låt oss 
börja med att lära dem se det” (Ekman & Eriksson, 2011, s. 111). Det 
handlade således om att urskilja kännetecken och iaktta enskildheter i 
materialet. Det som gällde under denna tid var att sortera och systematisera 
naturen – en gärning som gjorde Carl von Linné världsberömd, och vars spår 
går att urskilja även i dagens floristutbildningar. Linnés visuella 
representationssystem som återfinns i Philosophia Botanica (1751), 
uttrycker en slags norm för naturvetenskapens sätt att se botaniskt material – 
en form av idealiserad abstraktion (Bleichmar, 2009). Denna typ av 
idealiserade abstraktioner kan i sin tur jämföras med filosofiska ideal om 
undervisning som kom till uttryck redan i samband med upplysningen – om 
inte tidigare.  
 
 
 
 
                         
 

                                                        
10 I 1600-talets Holland utlöste tulpaner ekonomisk kris, ett resultat av så kallad  
    tulipomania. 
11 Blomstermålningar från 1600-talet uppvisar detaljrikedom som kan tolkas som  
   vanitasmotiv, vilket innebär en form av symbolism om livets förgänglighet. Liksom livet  
   självt kommer blommorna vissna och dö. 
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Figur 2. Bladformationer avbildade i Linnés Philosophia Botanica (1751) utgör exempel på  
              vetenskaplig framställning av enskildheter.  

 
Rousseau var vän med Denis Diderot (1713-1784), redaktör för det stora 
Uppslagsverket Encyclopédie där Rousseau medverkade med många artiklar 
om musik men framförallt blev känd för en text om moral och ekonomi 
(Pannabecker, 1996). Något förenklat kan man säga att Diderot förespråkade 
en vetenskaplig representation och systematik av hantverkskunnande, som 
ett sätt att hjälpa hantverkaren att se mer kritiskt på sitt kunnande. Rousseau 
hade en annan agenda. Han menade bland annat att en studerande lär sig mer 
av att tillbringa en timme i en ateljé än på att läsa om dess verksamhet en hel 
dag. En betydande skillnad mellan Diderot och Rousseau återfinns i det 
växande intresset hos den senare för att arbeta med problemlösning och se 
till människans utveckling (Rousseau) mot den systematiserade idén om vad 
yrkeskunnande består av hos den förre (Diderot). Denna spänning återfinns, 
enligt min personliga erfarenhet, även i samtida diskussioner om exempelvis 
läroplaner och instruktioner (jfr Pannabecker, 1996). Diderots position har 
även utretts och använts i vår samtid.12 En möjlig förklaring till hans 
inspirationskraft och originalitet kan vara att han valde att sysselsätta sig mer 
                                                        
12 Diderots resonemang klingar i delar väldig snarlikt mer sentida tänkare. Två exempel är:  
   ”Det finns i all konst ett stort antal omständigheter kring materien, instrumenten och  
   hanteringen som bara bruket kan ge kunskap om” (Diderot [1751] 2003, s. 50) respektive  
   ”Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få praktiken att gå framåt utan teorin, liksom  
   tvärtom att verkligen behärska teorin utan praktiken” (a.a.). 
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med det han inte förstod, än med det han förstod (Gustavsson, 1995). En av 
de personer som låtit sig inspireras av Diderot är Bo Göranzon (1995) som 
beskriver hur yrkesspecifika värderingar står i relation till erfarenhet av yrket 
i termer av tid. Han utgår samtidigt från arbetsplatsens logik – vilket i 
sammanhanget betyder att kunnande inte på ett alldeles enkelt sätt kan 
beskrivas i generella teorier. Med stöd av Diderot argumenterar Göranzon 
för fallstudier som metod för att ge exempel på hur yrkesvärderingar byggs 
upp över tid.  Att kunna något – att vara yrkesskicklig – beskrivs som 
förmågan att värdera och hantera oförutsedda problem.  

Skill, on the other hand, is something very particular, and its particularity 
cannot be captured in general theories, it can only be grasped through case 
studies. These case studies provide examples of the way solid judgement is 
built up over time, as a novice gradually develops his or her competence and, 
with talent and perseverance, expertise in the workplace. Both confidence and 
certainty are the hallmarks of the expert judgement that develops as a result of 
this process. Its distinctive characteristic is its success in dealing with 
unforeseen problems. Expertise, skill in the fullest sense, is less a matter of 
knowing more than it is a matter of knowing better (Göranzon, 1995, s. 123). 

Industrialisering och växande städer i Sverige  

Det ekonomiska välståndet tilltog under 1800-talet då industrialiseringen och 
städernas utveckling bidrog till ökad handel med blommor. I Sverige 
fortsatte utvecklingen in i nästa sekel parallellt med att växthusodlingen 
rationaliserades och förfinades under 1900-talets första hälft (Olausson, 
2014). Detta ledde i sin tur till att konkurrensen ökade mellan handlare, 
vilket bidrog till en annan syn på blomsterbinderi som yrkeskunnande; ett 
mer konstnärligt förhållningsätt enligt Ekman (1934). Dessutom hade 
odlingstekniken förändrats och tillgång till blommor med långa stjälkar blev 
standard. Blommorna fick bättre kvalitet på grund av kortare transportvägar 
och effektivisering i hanteringen av materialet. Med det förändrade 
materialutbudet utvecklades också tekniken, som gick i riktning mot ett mer 
”ledigt och naturligt binderi, där färgharmoni i förening med hänsyn tagen 
till blommans natur och växtsätt voro de avgörande faktorerna” (Ekman, 
1934, s. 248).  

Mäster Palms pojke  

Boken Mäster Palms pojke handlar om Karl Palm, son till August Palm som 
var en centralgestalt inom den tidiga svenska socialdemokratin. Karl Palm 
beskriver i boken om sitt liv hur han som ung man sökte arbete i en 
blomsteraffär och där gick från springpojke till att leverera blommor till 
kung Oscar. Nedan följer två utdrag ur boken, som gestaltar hans tankar och 
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minnen av hur det var att arbeta på Melanders Blommor, en butik som än 
idag finns kvar på Hamngatan i centrala Stockholm.  

Jag var ute och sökte jobb på själva julafton 1895. Jag kom till Hamngatan 
och gick in i den fina blomsterhandeln i nr 2. Det var inte vidare stor lokal och 
den var full av kunder och fröknarna Signe och Valborg och ett biträde hade 
fullt upp att göra […] Jag tror jag fick springa med blommor ända till 10 på 
kvällen och jag kom hem med fickorna fulla med silver och hemma hade de 
varit så ängsliga för mig.[…] Mitt jobb i blomsterhandeln fick ett stort 
inflytande på mitt liv. Det var så trevligt att arbeta där och jag trivdes så bra 
och fröknarna tyckte om mig. Avlöningen var inte stor men jag fick goda 
dricks på vintern och våren men sen på sommaren var det mycket dåligt med 
det (Palm, 1961, s. 114-115).  
 
Jag började bli mer och mer oumbärlig i blomsteraffären och det var så 
mycket att göra där så jag vart fast anställd som fleurist, i oktober 1897 alltså. 
Det var inte vidare betalt. […] Jag skötte mitt jobb, band kransar och buketter, 
dekorera skylfönster och middagsbord. Kung Oscar var som sagt vår kund 
men vi hade aldrig middagsdekorationer på Slottet. Det var mer sällan han 
kom in i affären, kanhända ett par gånger om året. Men vi hade mycket 
beställningar för begravningar och födelsedagar och jag var till Slottet med 
buketter som kungen överlämna personligen […] (Palm, 1961, s. 125-127).    

 
De återgivna minnesbilderna tyder på att konsumtion av blommor i slutet av 
1800-talet ännu var en slags lyxvara, och att arbete i blomsteraffärer 
samtidigt innebar långa arbetsdagar, möte med många olika människor och 
relativt låg lön. Hur Palm lärde sig att binda kransar och buketter framgår 
inte i boken, men det är lätt att vid läsning föreställa sig någon form av 
mästare-lärlingsrelation i början av hans tid i blomsteraffären. Värt att notera 
är att upplägget med blomsterbud fortfarande finns kvar som populär tjänst. I 
dagsläget går det också att prenumerera på blommor och många kontor har 
så kallade veckoblommor – vanligtvis snittblommor i receptionen som byts 
ut i början av veckan.  

Framväxande medelklass i USA 

Cathrine Ziegler (2007) beskriver hur konsumtion – och därmed produktion 
– av blommor i New York 1870-1920 till stor del styrdes av den övre 
medelklassen och societeten. Men med stigande ekonomiskt välstånd i 
bredare folklager skedde ett skifte 1920-1970 då medelklassen började 
betrakta blommor som konsumtionsvaror; vilket beskrivs som en viktig 
påverkansfaktor för den framväxande massproduktionen av blommor. Under 
den efterföljande perioden, 1970-2005, inträdde ytterligare en förändring då 
blomsterproduktionen expanderade och blev global; vilket stegvis ökade 
såväl tillgången som konsumtionen av blommor. Blomsterkulturen 
förändrades alltså kraftigt i USA under 1900-talet, i en utveckling som 
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föregick vad som skedde i Sverige och övriga Europa. Blommor förädlades 
av blomsterindustrin genom att materialet blev till symbol för samhälleliga 
och kulturella fenomen; såsom morsdag och alla-hjärtans-dag. Poängen jag 
vill framhålla är att innan 1900-talet var den kommersiella blomsterkulturen 
i form av privatkonsumtion inte spridd till massmarknaden, utan fick sitt 
fäste där först i takt med ökat och mer allmänt ekonomiskt välstånd.  

Blomsterförmedlingens 1900-tal 

Så kallad ”blomsterförmedling” (att man köper blommor åt någon utan att 
själv befatta sig med överlämning av växterna) blev allmänt under 1900-
talet, främst i USA, vilket framgår av brittiska respektive svenska Interfloras 
webbplatser. Svenska Interflora grundades 1923 genom att ett antal 
blomsterhandlare slog sig samman för att starta en gemensam blomster-
förmedling. Samma år skedde samma sak i England. Under denna tid 
betraktades blommor alltjämt som lyxigt och åtråvärt (Interflora, 2015a; 
2015b).  
 
I Europa avstannade blomsterförmedlingen tillfälligt 1939-1945 på grund av 
det pågående världskriget men utvecklades annars till en fast förankrad 
institution. Under kriget, 1943, genomfördes de första svenska mästarproven 
i blomsterbindaryrket, vilket motsvarar dagens floristyrke, och samma år 
genomfördes även de första gesällproven i blomsterbindaryrket (F.B.T.-Nytt, 
1943a, 1943b).  
 
År 1982 dök en ny blomsterförmedlingsaktör upp på den svenska 
marknaden, Svensk blomsterförmedling, som bytte namn till Euroflorist år 
1990 (Euroflorist, 2015). Både Interflora och Euroflorist lever vidare och 
lockar enskilda butiker att ansluta sig. Det är regel snarare än undantag att 
svenska blomsteraffärer tillhandahåller någon form av förmedlingstjänst. 
 
Tävlingar i blomsterbinderi har i Sverige förekommit under hela senare 
hälften av 1900-talet. Den första riksmästerskapstävlingen hölls 1963. 
Oljeprodukten oasis gjorde sitt inträde från slutet av 1960-talet, och kom 
med tiden att revolutionera marknaden samtidigt som floristens arbete 
förenklades. Oasis är en stickmassa anpassad för snittblommor och vatten-
dränks innan användning. Innan oasis kom användes mossa och torv som 
stickmassa samtidigt som blommor förankrades med stöd av ståltråd, i en 
betydligt mer tidskrävande procedur (Ekman, 1934; Ekman & Halldor, 1942; 
Olsen, Lange, Henriksen & Madsen, 1950). 
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Kylanläggningar förekom i blomsterbutiker redan i slutet på 1950-talet men 
blev praxis från 1980-talet.13 Tack vare vattenförsörjning och kylförvaring 
blev det möjligt att arbeta på enbart ”kontorstid”. Tidigare hade exempelvis 
en storbegravning på en mindre ort ofrånkomligen inneburit nattarbete för 
den lokala floristen.  
 
I Sverige var blomsterförsäljning fram till mitten av 1980-talet mest 
förekommande i blomsteraffärer, samt hos enskilda trädgårdsmästare eller 
grossister på handelsträdgårdar eller torg. I början av 1990-talet började 
vanliga matbutiker erbjuda blomsterförsäljning. I dagsläget kan man även 
handla blommor på bensinmack, men du kan också köpa glögg, lemonad, te 
och choklad i en traditionell blomsterbutik.  

Skiftande föreställningar om länder, kulturer och blomsterbinderier 

Blommor är långt ifrån enbart ett material som leder till upplevelser av 
skönhet. De kan även utläsas som uttryck för kultiverad makt; som uttrycks i 
framtagandet av nya blomstersorter såväl som uppbyggnad av trädgårdar 
(Hyde, 2005). Det finns stora skillnader mellan olika länder ifråga om 
blomsterbinderiets estetik. Det räcker med en enkel nätbaserad bildsökning 
om begravningsbinderi på Interfloras webbplats för att se skillnader mellan 
länderna USA, Norge och England. I England är exempelvis kransarna 
rundbundna och blomrika, medan kransarna i Norge inte är fullt lika 
blomrika. I USA är å andra sidan kransdekorationerna inte längre lika krans-
formiga, men samtidigt större. Ekman (1934), beskriver hur skillnader 
mellan olika länders blomsterbinderier i första hand beror på tillgång till 
blommor och betalningsvilja, samtidigt som han problematiserar sin hållning 
något genom att framhålla hur kransbindare i Mexiko visar ”vackert prov på 
mexikanskt blomsterbinderi” (s. 93). Hans framställningar kan vid en nutida 
läsning upplevas ha vissa drag av såväl etnocentrism som exotism. Ett 
exempel är då han skriver om ikebana, ett traditionellt japanskt sätt att 
arrangera blommor. Från ett svenskt perspektiv kan det än idag framstå som 
konst. Ekman förklarar att i ikebana har varje blomma mening och plats:  

Och om man jämför, hur man hos oss och hur man i Japan arrangerar 
blommor, så finner man, att med all kärlek till blommorna dessa hos oss 
knappast är mer än yttre prydnad och fröjd för ögat, i Japan däremot en 
kulturell angelägenhet (Ekman, 1934, s. 164). 

 
                                                        
13 Bekräftat av floristläraren Anne Lindgren i mejl 22 april 2016. Frågan gällde när      
   kylanläggningar blev praxis. Blomsterkylar förekom sparsamt på 1950-talet. Mer vanligt  
   förekommande var lagerkylar. Så sent som på 1970-talet exponerades blommorna     
   vanligtvis ute i butiken, ofta med ytterdörren öppen för att få lägre temperatur. I dagsläget   
   (2016) används både kylanläggningar och exponering direkt mot kund på större   
   försäljningsytor, på motsvarande sätt som i dagligvaruhandel.  
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I en artikel med uttalat etnografiskt perspektiv, tre år senare, beskrivs 
skillnaden mellan europeiska florister och japanska (Trotzig, 1937):   

The European florist does not pay the slightest attention to the lines. To him it 
is the masses of colour, blooms and leaves that play the most prominent part. 
But in Japan the distribution of graceful lines, the subtle balance of the stems 
and branches, the harmony without repetition or symmetrical arrangement, are 
the governing principles in their arrangement of flowers (s. 250). 

 
Utdragen ger en idé om olika sätt att betrakta blommor och hur dessa kan 
beskrivas som kulturellt betingade. Den senare studien ger också en bild av 
dekorativa arrangemang som något som enbart ser till blomhuvuden där 
stjälkens betydelse är underordnad tekniken. Utdraget är intressant både med 
tanke på att det ringar in (a) synen på den andre i äldre etnografisk forskning 
och (b) det västerländska binderiet som dekorativt och utan intresse för 
linjer. I svenska branschtidningen Blomsterbranschen publicerades 1987 en 
notis om blommor som konstform, nedan. 
 

Figur 3. Del av sidan 30 i Blomsterbranschen nr 3, 1987. 

Dekorationen på bilden ovan kan sägas ha vissa likheter med ikebana, i 
första hand ifråga om att ta tillvara materialets karaktär. Skribenten i 
branschtidningen framhåller att ”Huruvida det är konst eller bara konstigt, är 
en smaksak” samt att det för ”en amatör på området” framstår som 
förvillande likt ”en prakttry som inte beskurits på länge”.  
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Att inspireras av konstnärliga och populärkulturella strömningar är vanligt 
förekommande i floristyrket, samt även i floristutbildning.14 I dagsläget är 
det i Sverige dock inte vanligt att arbeta med ikebana som undervisnings-
innehåll. Ett nutida exempel är istället begreppet återbruk – en trend där 
”skräp”, exempelvis wellpapp och PET-flaskor, används sida vid sida med 
blommor. Svårighetsgraden ligger i att i kompositionen få wellpapp att bli 
någonting annat än restmaterial, och genom detta förhöja blommornas värde.    

Blommor som nationell och global handelsvara 
Ziegler (2007) beskriver i boken Favored Flowers: Culture and Economy in 
a Global System den globala floristindustrin utifrån ett etnografiskt 
perspektiv. Studien visar att den globala handeln med blommor är 
omfattande – siffror från 2003 visar en omsättning på 4,6 miljarder dollar; 
vilket vid en omräkning till kronor i augusti 2016 pekar mot storleks-
ordningen 39 miljarder kronor.  
 
Blommor som handelsvara har under de senaste århundradena allt snabbare 
rört sig från att vara lyxkonsumtion i riktning mot att bli massmarknads-
produkter. Förskjutningen kan förstås som att förändringar i tillgång och 
efterfrågan på blommor har följt som ett direkt resultat av större rörelser i 
den samhällsekonomiska utvecklingen (Ziegler, 2007). Utvecklingen fick 
ännu ett snäpp högre fart på 1980-talet när allt fler privatpersoner globalt 
började konsumera snittblommor (Hughes, 2000). Som konkret exempel på 
förändring, från ett relativt nära förflutet, kan nämnas att svensk blomster-
odling förändrades i grunden i och med oljekriserna på 1970-talet. Stora 
delar av den inhemska snittblomsodlingen i uppvärmda växthus gick om 
intet då det helt enkelt plötsligt inte längre var lönsamt att odla svenska 
rosor, luktärter eller lejongap. Liknade förändringar som påverkat inhemska 
odlingsförhållanden har senare skett i exempelvis USA, genom ökad 
konkurrens från bland annat Columbia och Ecuador (Ziegler, 2007; 
Riisgaard, 2009). 
 
Alex Hughes (2000) använder metaforen nätverk (network) för att beskriva 
och nyansera den internationella marknaden med snittblommor och dess 
omfattning i relation till kulturell och ekonomisk dynamik. Genom 
globaliseringen argumenterar Ziegler (2007), i likhet med Hughes (2000), att 
handeln blivit mer demokratiserad, i och med att konsumenten inte längre är 
hänvisad till en blomsterhandel eller handelsträdgård utan kan handla 
blommor i mataffärer och övrig handel. Men om man vänder på 

                                                        
14 Se appendix, sidan 138, för exempel på hur konstbilder kan utgöra lektionsinnehåll 
    och utgångspunkt för blomsterbinderier.  
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perspektivet, och utgår från produktionsförhållandena, kan man samtidigt 
konstatera att blommor ofta fraktas långa vägar i långtradare, tätt packade i 
plasthinkar på en containervagn, på sin väg från stora snittblomsodlingar i 
relativa låglöneländer som Columbia, Ecuador och Kenya (Riisgaard, 2009; 
jfr Hale & Opondo, 2005) där arbetsförhållandena hypotetiskt skulle kunna 
skilja sig markant från de föreställningar om naturlighet som många 
konsumenter sannolikt har. Man skulle också kunna se det som att den 
beskrivna transportkedjan går i motsatt riktning i förhållande till vad många 
vanligtvis avser med begreppet demokratisering. Hughes (2000) menar dock 
att den ibland förekommande bilden av att utvecklingsländer utnyttjas för att 
möjliggöra lyxkonsumtion i västvärlden är felaktig, eftersom handel med 
blommor handlar om globalt handels- och kunskapsutbyte. Greta 
Friedemann-Sánchez (2006) ger en annorlunda bild då hon beskriver 
Columbias blomsterodlingar och odlingsförhållanden utifrån en socio-
ekonomisk kontext. Arbetsvillkoren för kvinnorna – som utgör 60-80 
procent av arbetskraften inom näringen – visar att det å ena sidan har blivit 
bättre arbetsvillkor i produktionen, men å andra sidan samtidigt också att de 
ofta familjeägda odlingarna är en återvändsgränd för den kvinnliga 
arbetskraften. Rörelsefriheten och möjligheterna är helt enkelt begränsade – 
en analys som återkommer i andra studier om arbetsvillkor på blomster-
odlingar i Columbia (jfr Meier, 1999; Sanmiguel-Valderrama, 2007).  

Global produktion, lokal konsumtion och ökad variation 

Att det finns flera olika led i produktionskedjan som är kvinnodominerade är 
en aspekt som sannolikt är okänd för de flesta slutkonsumenter; exempelvis 
arbetar cirka 3000 kvinnor på snittblomsodlingar i Tanzania (Riisgaard, 
2009). Ziegler (2007) framhåller att det är fråga om en komplex handel som 
till stor del bärs upp av kvinnor.  
 
Den enskilda röda rosens historia, och de olika distributionsleden innan 
rosen sätts i en vas, pratas det alltså sällan om. Dock ingår exempelvis 
arbetsförhållanden på odlingarna som en av flera aspekter av rosens historia. 
Viss forskning visar samtidigt en ökad medvetenhet om sociala frågor ifråga 
om bland annat just arbetsförhållanden på fälten, parallellt med en ökad 
efterfrågan på variationer avseende materialtillgång från konsumenterna 
(Riisgaard, 2009). Man har även sett förändring rörande handeln med 
blommor. Den dagliga blomsterauktionen i Aalsmeer i Holland har länge 
varit, och är fortfarande, knutpunkten för europeisk handel med blommor, 
men man märker nu också av en ökad direktimport från exempelvis Kenya, 
med långtgående kontrakt med exempelvis Sainsbury´s, Tesco och Marks & 
Spencer i England. Forskningen visar också på svårigheten att förändra 
arbetsvillkoren när arbetsförhållanden enbart bygger på en form av 
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produktled, och pekar mot att man bör diskutera arbetsvillkor utifrån agens 
(labour agency) (Riisgaard, 2009). 
 
Den vidgade handeln, och att den inte längre är lokalt förankrad, har gjort att 
blomsterutbudet förändrats vilket i sin tur påverkar konsumtionsmönster. 
Ziegler (2007) beskriver något som jag förstår som en form av kunnande – 
att känna vad kunder vill ha. Den komplexa handeln beskrivs som trend-
känslig och krävande fingertoppskänsla ifråga både om trender, tillgång och 
efterfrågan (Hughes, 2000). På branschnivå kopplas de enskilda floristernas 
förmåga att leva och känna sig in i kundernas liv samman med strävan att 
påverka kunderna i en för det egna företaget ekonomiskt gynnsam riktning. 
Genom detta på ytan något motsägelsefulla förhållningssätt har blomster-
handeln, i likhet med andra mäktiga kommersiella krafter, till exempel – och 
som redan nämnts – lyckats ge såväl globala som lokala massmarknader 
smak för röda rosor 14 februari, på den så kallade alla-hjärtans-dag.  

Small, well-placed groups of traditional florists, freelance floral designers and 
traditional wholesale florists shape taste, push innovation and communicate 
changing consumer culture (Ziegler, 2007, s. 231). 

 
Nya blommor och färger beskrivs alltså som ursprunget till ny efterfrågan 
och nya begär – samtidigt som många fortfarande är omedvetna om den 
ständigt växande variationen av blomstersorter (Ziegler, 2007). I klass-
rummet på svenska floristutbildningar visar sig marknadens ansikte tydligt i 
hur nya blomsorter ger upphov till nya visuella uttryck i blomsterbinderier. 
Om en återkommande uppgift för studerande exempelvis är att tillverka en 
rund bukett, förändras undervisningsinnehållet parallellt med tillgången till 
nya färgställningar, vilket studie (iv)15 bland annat beskriver. En annan 
aspekt ifråga om marknadens inflytande är hur något sådant som krukor kan 
sägas spegla trender. En kruka från 1960-talet har en annan formgivning än 
krukor från 1990-talet. Trender och materialtillgång påverkar undervisnings-
handlingar och organisering av ämnesinnehåll. Poängen med dessa exempel 
är att förändringar har skett, sker, och kan väntas fortsätta ske avseende det 
floristiska yrkeskunnandet; som ett resultat av bland annat pågående 
förändringar av blomsterproduktionen på global nivå. 

Svensk floristutbildning 
Den första svenska floristutbildningen startade 1944 i Östra Grevie i Skåne 
på initiativ av Blomsterhandlarnas Riksförbund. Tjugo år senare, 1964, 
flyttade skolan till nybyggda lokaler i Norrköping, och bytte under samma 
                                                        
15 De fyra i avhandlingen ingående delstudierna beskriver olika aspekter av floristiskt  
    yrkeskunnande. För en mer utförlig beskrivning av respektive studie, se kapital 7, sidorna  
    88-91. 



 29 

skede namn från Binderiskolan till Blomsterskolan. Skolan attraherade redan 
från start sökande från hela Sverige och hade i samband med flytten till 
Norrköping byggt ett eget studerandehem (Gårlin & Carlsson-Ring, 1995). 

Länge var Blomsterskolan i Norrköping ensam aktör som floristutbildare i 
Sverige. Skolan har därigenom varit mycket betydelsefull för florist-
utbildningens framväxt nationellt, bland annat avseende utformningen av 
kurser. I samband med att skolan valde att fira trettioårsjubileum 1995 
skrevs skolans historia i en folder. Bilden nedan är från det aktuella häftet. 
Personen till vänster binder en bukett och till höger har floristprofilen, och 
tillika läroboksförfattaren, Esther Hunziker ”tagit över” en studerandes 
bukett. Bildtexten under fotografiet lyder ”Bodil Pettersson från Helsingborg 
arrangerar en fantasibukett. Året är 1970.” 

Figur 4. Klassrumsmiljö från Blomsterskolan 1970. 

Betygskataloger från perioden 1945-1992 för Binderiskolan/Blomsterskolan, 
finns tillgängliga på Norrköpings stadsarkiv och visar att ämnes-
sammansättningen skiftat genom åren.16 Katalogerna visar hur ekonomi från 
start varit framträdande i det övergripande floristämnet, vilket även gäller för 
försäljning och service. Därutöver visar betygskatalogerna att vad som idag 
kallas för ”ämne florist”, hade namnet ”yrkesarbete” 1945, för att skifta till 
”yrkesarbete i blomsterbinderi” 1954. Därefter byttes namn till ”dekorations-
teknik” 1972 för att sedan bli ”dekoration” från 1984 fram till 1992 års 
gymnasiereform då ämnet fick benämningen ”hantverksteknik”, för att idag 
efter gymnasiereformen 2011 vara en inriktning inom ”hantverksämnet”. 
Idag heter inriktningen i fråga ”florist”. Värt att nämna är också att namnet 
på yrket florist tidigare var ”blomsterdekoratör”, en benämning som 
fortfarande lever kvar i Norge. Men det handlar om mer än bara kurser som 
har ändrat namn. Utbildningens utformning har genomgått stora 
förändringar. Innan 1993 var utbildningen uppbyggd på dels skolförlagda 
kurser och dels längre perioder däremellan då de studerande arbetade i 
                                                        
16 Under samma period har betygssystemet ändrats fyra gånger, visar samma källa. 
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blomsteraffärer. Det var ytterst sällsynt att de studerande gick från den första 
delkursen, floristkurs 1, till den andra delkursen, floristkurs 2, utan praktik 
eller arbete i blomsteraffär däremellan. Floristkurs 3 var i sin tur periodvis 
upplagd på ett sådant sätt att de studerande genomförde gesällprov inom 
ramen för skolans verksamhet. När floristutbildningen blev en del av det 
nationella hantverksprogrammet 1993 blev utbildningen treårig och 
sammanhängande (Prop. 1990/91:85). Samtidigt blev floristutbildningen på 
Komvux 40 veckor lång. Nedan ges en sammanställning över 
Binderiskolans/Blomsterskolans studerandeantal 1963-1995. 
 
 

Tabell 1. Sammanställning från 1995 när Blomsterskolan firade trettioårsjubileum. 
 
Att floristutbildningen under 1990-talet skulle komma att fogas in i ett 
nationellt gymnasieprogram var inte självklart. I en statlig utredning från 
1986 frågar författarna sig exempelvis om floristkurserna ska finnas med i 

Kurs Kurslängd Årtal Antal Varav 
män 

Män 
% 

Grundläggande kurs 
för dekoratörer 

10 veckor 1963-1973 557 55 9,9 

Kurs för 
blomsterdekoratörer 

42 veckor 1965-1973 223 73 33,0 

Floristkurs 1 10 veckor 1974-1983 748 86 11,0 
 

Floristkurs 1 en termin 1984-1993 784 38 4,4 
 

Floristkurs 2 en termin 1974-1994 973 56 6,0 
 

Floristkurs 3 en termin 1974-1983 562 43 5,7 
 

Floristkurs 3 10 veckor 1984-1995 352 20 5,2 
 

Hantverksprogram 
för florister 

3 år 1993 32 1 3,1 

Hantverksprogram 
för florister 

3 år 1994 32 1 3,1 

Floristkurs Komvux 40 veckor 1994-1995 32 1     3,1 
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gymnasieskolans utbud eller om man ska låta branschen ta utbildningsansvar 
tillsammans med Komvux (SOU 1986:3). Utfallet blev som redan nämnts 
något annat än vad man tycks ha föreställt sig. År 1993 började 32 
studerande på hantverksprogrammet på Blomsterskolan i Norrköping. För 
skolan blev det en omdaning i och med att utbildningen blev treårig och 
nationellt utformade kurser infördes.  
 
När friskolereformen (1992) öppnade upp skolmarknaden bidrog det till en 
period av stadig tillväxt av floristutbildningar i Sverige.17 Parallellt med 
förändringar på Blomsterskolan i spåren av gymnasiereformen startade alltså 
flera konkurrerande floristutbildningar runt om i landet. Nu har utvecklingen 
vänt och i dagsläget (2016) rör sig siffrorna för landet som helhet tillbaka 
mot nivåer i antal studerande per år som Blomsterskolan genom sitt riksintag 
kunde täcka fram till 1993, vilket återspeglas i statistik från Skolverket. För 
perioden 2011-2015 kan antal antagna studerande respektive antal skol-
enheter utläsas i tabellen nedan för hantverksprogrammets floristinriktning; 
uppdelat på första ansökningsomgång och antal studerande i oktober samma 
år.18 
 

År Inriktning 
 

 

Antal antagna  
 
        1 juni 

Antal antagna 
 
      1 oktober 

Antal skolenheter 
nationellt 
 

2011 Florist   
Florist lärling 

110 241 
19 

 

saknas 
saknas 

 

2012 Florist  
Florist lärling 

69 146 
8 
 

saknas 
saknas 

 

2013 Florist  
Florist lärling 

70 108 
7 
 

18 
4 

2014 Florist  
Florist lärling 

50 118 
10 

 

16 
6 

2015 Florist  
Florist lärling 

40 88 
7 
 

13 
6 
 

Tabell 2. Antal studerande respektive skolenheter 2011-2015. Skolverket (2016). 
 

                                                        
17 Friskolereformen 1992 ledde till att en gymnasiemarknad växte fram, vilket sammanföll  
   med nya möjligheter att lägga ut utbildning på entreprenad samt att studerande fick  
   utökat utrymme att välja utbildning (Lundahl, 2008, 1998). 
18 När det gäller floristutbildningar i Sverige är det även intressant att konstatera att det är  
   en kvinnodominerad utbildningsinriktning, med deltagare som har relativt homogen social  
   bakgrund. Majoriteten av de studerande som antas till hantverksprogrammet har föräldrar  
   som inte har högskoleutbildning (Broady & Börjesson, 2008).  
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Figur 5. Antal studerande hantverksprogrammet inriktning florist 1998-201619 (Skolverket).  
 

I diagrammet ovan kan ett tydligt brott utläsas kring 2011. Parallellt med att 
floristutbildningen på gymnasiet är på tillbakagång finns dock en annan 
bild.20 Floristutbildningar för vuxna lockar många sökande. Komvux är en 
betydande aktör, vilket figur 5 illustrerar. Det finns även privata alternativ – 
som inte berättigar till studiestöd – som inte ryms inom Skolverkets 
definitioner och statistik.  
 

Figur 6. Antal studerande på Komvux inriktning florist 2006-201421 (Skolverket). 

                                                        
19 År 2003 gjordes en distinktion mellan kommunala och fristående skolor i statistiken.  
   Under läsåret 2015/2016 fanns i riket totalt 323 141 studerande i gymnasieskolan, varav  
   6 824 på hantverksprogrammet – motsvarande drygt 2 procent av det totala antalet  
   studerande i gymnasieskolan.  
20 En liknande utveckling går att urskilja för hantverksprogrammet som helhet.  Många  
   gymnasieutbildningar hanterar de relativt låga antalen studerande genom att (a) erbjuda  
   lärlingsutbildning, (b) låta studerande på gymnasiet undervisas i hantverksämnet  
   tillsammans med studerande som går på Komvux, eller (c) samundervisa årskullarna. 
21 För 2006 till 2008 redovisades antal studerande per läsår (höst- och vårtermin). Från år 
   2009 redovisades antal studerande per kalenderår.  
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Förändringar i undervisning och innehåll  

I likhet med andra hantverksutbildningar har floristyrkets undervisnings-
former ändrats som resultat av förändringar av ideal och ämnesinnehåll. 
Exempelvis var det i början av 1970-talet och fram till slutet av 1980-talet 
vanligt att undervisningen var upplagd så att varje studerande fick exakt lika 
många blommor i varsin hink i början av veckan som de skulle hushålla med 
under hela veckan och i alla arbeten. I arbetsprocessen skulle materialet 
(blommorna) i princip alltid placeras efter given modell; i linje med den 
förlaga som läraren förevisade. Idag är det i stället mer eller mindre fri 
tillgång till blommor (vad som inhandlats till veckans undervisning) och 
modellerna har en mindre framträdande roll. Icke desto mindre fungerar 
modeller – då liksom nu – som ett slags riktlinjer att förhålla sig till i början 
av utbildningen. De kallas ofta för grundmodeller, vars syfte är att visa var 
och hur blommor ska placeras i olika arbeten. Bilderna nedan visar en grund-
modell för hur blommor ska placeras på en krans. Blommornas placering 
delas in i toppen, lång linje, centrallinje och sidolinje. Liknande 
uppdelningar i hur blommor ska placeras återfinns även avseende andra 
blomsterdekorationer, såsom brudbuketter och begravningsdekorationer. 
 

              

Figur 7. Placering av blommor på krans. Stencilerat undervisningsmaterial från 1970-talet    
               som använts på Blomsterskolan. 

Den översta vänstra bilden ovan visar en så kallad fyrtopp. Det är ett sätt att 
placera blommor i centrum av en kransdekoration. Efterföljande bilder visar 
nästkommande placeringar, efter fyrtoppen. I handling omsattes skisserna till 
tredimensionella arbeten, varmed bilderna är att betrakta som en form av 
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karta för var blommorna ska placeras. Bildexemplet nedan visar fotografiska 
bilder avseende samma uppbyggnad med blommor, i termer av grund-
modeller, från läroboken Binda blommor, författad av lärare verksamma på 
Blomsterskolan (Bolin, Gårlin & Hunziker, 1978).  
 
 

            
  Figur 8. Krans, strikt modell, från boken Binda blommor (Bolin, Gårlin & Hunziker, 1978). 

Ett nytt forskningsfält 
Något som från mitt perspektiv gjort det särskilt intressant att studera 
formande av yrkeskunnande i floristutbildning är att jag själv, genom min 
bakgrund, varit delaktig i processen utan att ha kunnat förklara hur den 
egentligen går till. Från ett yrkesdidaktiskt perspektiv är detta dessutom av 
ett långt mer allmänt vetenskapligt intresse; eftersom floristutbildnings-
området helt enkelt är i stort sett outforskat. Floristutbildningens etablering i 
Sverige kan ses som ett uttryck för att behovet av den aktuella typen av 
yrkeskunnande blivit tillräckligt allmänt för att motivera anspråk på 
gemensamma samhälleliga resurser. Trots att olika aspekter av och 
inriktningar för den svenska yrkesutbildningens framväxt och utveckling 
dokumenterats i studier av Lennart Nilsson (1981), Inger Lindell (1992), 
Anders Hedman (2001), Lars Larsson (2001), Jonas Olofsson (2005) och 
Anders Nilsson (2008), saknas floristutbildningen i samtliga dessa 
beskrivningar.  
 
Ett av bidragen i denna avhandling är att den genom nedslag i samtida 
yrkesutbildning redogör för närstudier av hur yrkeskunnande formas i 
interaktionen mellan yrkeslärare, studerande och material. Detta är vad som 
ligger bakom avhandlingens syfte; för vilket jag redogör i nästa kapitel. Ett 
annat bidrag i avhandlingen är att den kompletterar tidigare beskrivningar av 
yrkesutbildningens framväxt. Det senare kvalificeras genom kapitel 4. 
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Sammanfattning  
Som framgår av bakgrundsteckningen ovan har kulturen som omgärdar 
blommor varierat med tiden, mellan olika platser, samt varit beroende av 
religion och andra samhälleliga faktorer. Omfattande odling och handel 
förekom redan i antikens Egypten, Grekland och Rom. Med start i USA 
under senare delen av 1800-talet spred sig blomsterkonsumtionen från övre 
samhällsskikt till den växande medelklassen, och med tiden hela vägen till 
massmarknaden. Sedan slutet av 1900-talet går blommor att köpa i vanliga 
livsmedelsbutiker i Sverige och andra länder. Handeln med snittblommor är 
global och transporterna långa. Stora odlingar finns i Afrika och 
Sydamerika, och produktionskedjan är kvinnodominerad. Den svenska 
blomsterkulturen har, liksom andra kulturyttringar, vuxit fram i ett växelspel 
mellan det globala och det lokala. I Sverige har floristutbildning funnits 
sedan 1940-talet och förändrats i takt med skolreformer och branschens 
efterfrågan på utbildade florister. För närvarande är antalet sökande till 
gymnasiefloristutbildning på tillbakagång, samtidigt som vuxenutbildning 
visar en motsatt trend. De fyra delstudierna som ingår i avhandlingen 
synliggör olika aspekter av yrkesspecifikt floristkunnande och ger där-
igenom ett bidrag till den yrkesdidaktiska forskningen. Ett andra bidrag från 
avhandlingen är att den kompletterar tidigare beskrivningar av yrkes-
utbildningens framväxt. 
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3 Problem och syfte: hur formas blick?   

Vi måste vara någorlunda överens om 
vad som är en typisk apelsin och vad 
som är riktiga ljusförhållanden för att 
kunna använda begreppet apelsinfärgad i 
kommunikation med andra (Nordenstam 
2005, s. 20). 

 
 
 
Avhandlingens syfte är att beskriva hur yrkeskunnande kommer till uttryck i 
floristutbildningen, med fokus på skolningen av blick för blommor/ 
blomsterbinderi. Genom empiriska studier av vad som uppmärksammas – i 
skapandet av olika blomsterdekorationer – beskrivs olika aspekter av den 
skolade blicken samt dess förändring över tid. Syftet kvalificeras ytterligare i 
kapitel 4. Frågeställningen som ledsagat avhandlingsarbetet har varit: 
 
Hur formas yrkeskunnande i floristutbildning och vad formar den skolade 
blicken i undervisningspraktiken? 
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4 Tidigare forskning: perspektiv på blommor 

Vissa ting i samband med seendet 
förefaller oss gåtfulla, därför att 
seendet som sådant inte förefaller oss 
gåtfullt nog (Wittgenstein, 1992,      
s. 245). 

 
 

 
 
Tidigare forskning som har en mer eller mindre direkt koppling till 
floristutbildning inleder kapitlet. Eftersom det finns ytterst lite tidigare 
forskning om floristyrkesutbildning, vidgas perspektivet därefter, i en andra 
del, till att handla om skolad blick med anspelning på relationen mellan den 
vardagliga blicken och den professionella blicken i floristutbildning. Fram-
ställningen syftar till att beskriva hur en särskild blick skolas, som en aspekt 
av yrkes- respektive ämneskunnande. En tredje och avslutande del av 
kapitlet beskriver det som omgärdar blicken; resurser som medierar yrkes-
kunnande.  

Litteratur med koppling till floristutbildning 
Som redan framkommit finns det begränsat med forskning om floristyrket. 
Det finns än mindre forskning om floristutbildning. Merparten av den 
tidigare forskning som presenteras i denna framställning utgörs därför istället 
av praxisnära klassrumsforskning och forskning om hantverksmässigt yrkes-
kunnande respektive relationen mellan blick och material i interaktion. 
 
Shirley Louise Haas (1990) avhandling, A case study of creativity 
enhancement of the physical environment in the teaching of floral art design 
handlar om floristutbildningens klassrumsmiljöer. Avhandlingen, vars 
hemvist är Ohio University, bygger på en fallstudie där Haas introducerar 
förändringar i undervisningsmiljön och därefter undersöker bland annat 
förändringar i studerandes blomsterbinderi. Studien handlar om att utmana 
rådande normer ur ett rumsligt utbildningsperspektiv, och visar indikationer 
på att förändringar i undervisningsmiljön har effekt på studerandes 
kreativitet. Även om det aktuella forskningsobjektet inte ryms inom mitt 
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primära forskningsintresse, ger studien exempel på rummets betydelse ifråga 
om vilket lärande som kommer till uttryck. Vissa paralleller kan dras till en 
floristiskt centrerad studie från Høgskolen i Oslo og Akershus av Line 
Eriksen (2013); om begravningsbinderi som utmanar rådande tradition när 
det gäller kistdekorationers uttryck. Studien utgår från en historisk 
genomgång av kistdekorationer utifrån en norsk kontext, och leder vidare till 
alternativa sätt att se på och samtala om form i det ceremoniella rummet. 
Blomsterbinderiets traditionella hantverk förändras genom experimenterade 
med blommor (blomsterbinderi) i rummet i relation till kistan. Idén om 
traditionella kistdekorationer sätts i relation till konstteori och studien 
erbjuder alternativ till vad som framstår som möjligt att uttrycka vid 
begravningsceremonier. Eriksen visar traditionens inverkan på hur kist-
dekorationer ser ut, och hur endast små förskjutningar sker i det 
ceremoniella uttrycket. Eriksen pekar också mot avsaknaden av egentliga 
samtal om hur traditionen är utformad. Relationen mellan hantverk och konst 
gör det dock möjligt att diskutera innehållsliga aspekter såväl som 
materiella. Att prata om döden och det estetiska uttrycket som omger den 
tycks, av förståeliga skäl, inte vara ett prioriterat samtalsämne i den närmsta 
kretsen kring den avlidne. Haas (1990) och Eriksens (2013) studier har 
gemensamt att de visar på en vilja att förändra rådande tradition och 
undersöka vad förändringarna medför och betyder. Båda studierna visar att 
rummet, oavsett om det är ett ceremoniellt rum eller undervisningsrum, ger 
blommorna en kontextberoende betydelse som kommunikativa redskap. 
Därtill belyser båda studierna hur den materiella inramningen påverkar 
upplevelsen av blommorna.  
 
Komplexiteten i att lära sig ett yrke på en arbetsplats beskrivs av Grete 
Haaland Sund (2005) i avhandlingen Forskjellighet og mangfold - mulig-
heter eller begrensninger for individ og arbeidsplass? Et aksjonsforsknings-
prosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, 
demokratiske prosesser og interessedifferensiering. Avhandlingen är uttalat 
yrkesdidaktisk.22 Haaland Sund utgår från florist- och frisöryrket som 
exempel på den spänning som uppstår mellan utbildningspolitik och yrkesliv 
i yrkesutbildning. Både frisör- och floristyrket beskrivs som typiska kvinno-
yrken, med förhållandevis låga löner och implicit dubbelarbete. Arbetslivet 
som blomsterdekoratör – vilket är det ord som i Norge används för florist – 
framstår som säsongsbetonat. Exempelvis beskrivs julruschen, då det kan 
finnas allt från arbetsledare till lärlingar och assistenter på plats i butiken, 
som branschspecifik företeelse. Något annat som är intressant att framhålla 
                                                        
22 Haaland Sund (2005) beskriver yrkesdidaktik med stöd av Hilde Hiim och Else Hippe  
   (2001) som ”praktisk-teoretisk planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av  
   yrkesspesifikke undervisnings- og læringssituasjoner og kritisk analyse og bruk av  
   yrkesfunksjoner/yrkesoppgaver som grunnlag for læring” (s. 107). 
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från studien är hur blomsterdekoratörer har ett dialektiskt förhållande till 
nyheter och trender, samtidigt som de förväntas kunna möta efterfrågan från 
kunder som inte delar deras smak (s. 106). Genom att undersöka relationen 
mellan studerande, lärare, yrkesarbetare och arbetsledare inom respektive 
bransch, skapar Haaland Sund beskrivningar av olika yrkeskompetenser, 
som sedan ligger till grund för en diskussion om innehåll och struktur i 
yrkesutbildningen.23 

Klassrumsforskning om yrkesutbildning  

Tidigare forskningsgenomgångar (Lindberg, 2003; Berglund, 2009) påvisar 
att det endast finns ett fåtal vetenskapliga studier om gymnasial yrkes-
utbildning i Sverige. När den nationella forskarskolan i yrkesdidaktik 
bildades 2011 – med fem doktorander varav jag är en – var frånvaron av 
yrkesdidaktisk forskning ett tungt vägande argument (Carlgren et al., 2010). 
Följande år startades även en licentiatforskarskola i yrkesämnenas didaktik; 
med fjorton antagna licentiander varav åtta har fortsatt mot doktorsgrad.24 
Bland de studier som genomförts inom ramen för nämnda forskarskola är det 
framförallt två som specifikt fokuserat på klassrumsinteraktion på gymnasie-
skolans yrkesprogram. Anna Öhman (2015) har studerat bedömningssamtal 
och interaktion på frisörprogrammet från ett multimodalt perspektiv i Cykler 
och loopar i Salongen – En studie av återkoppling i frisörklassrummet. Ola 
Lindholm (2014) har studerat samtal om fotografiskt innehåll mellan lärare 
och studerande på medieprogrammet, med stöd av samtalsanalys, i Ögon-
blick i klassrummet – Samtal och interaktion om elevers fotografier på 
gymnasiet. Båda nämnda studier bygger på videoobservationer som visar 
relationen mellan uppmärksamhetsfokus och återkopplingspraktik i under-
visning. En gemensam nämnare är även att studierna visar värdet av att 
studera händelser i klassrummen, in situ, till skillnad från att exempelvis 
utgå från intervjuer; vilka är att betrakta som ett annat slags samtal och 
interaktion (jfr Säljö, 1999). En annan studie – utanför forskarskolan – som 
är intressant i sammanhanget är Janne Kontios (2016) avhandling med tydlig 
klassrumsinramning; Auto Mechanics in English – Language Use and 
Classroom Identity Work. Studien ger perspektiv på interaktionen på 
gymnasieskolans fordonsprogram genom att visa hur lärare och studerande 
skapar yrkesidentiteter med stöd av språk och artefakter. Studien visar 
rummets roll i formande av yrkeskunnande samt hur identitetsskapande är 
                                                        
23 Författaren visar i avhandlingen hur yrkesdidaktiken växte fram i Norge, där Lennart  
    Nilsson (1981) beskrivs som den person som introducerade begreppet; samt hur ”Statens 
    yrkespedagogiske Høgskole” fick en docentur för yrkesdidaktik 1990, vilket beskrivs ha  
    bidragit till intresset. I Sverige finns ingen direkt motsvarighet till den norska docenturen,  
    men den nationella forskarskolan i yrkesdidaktik – som denna avhandling skrivits inom –  
    är ett steg ämnat att stärka den yrkesdidaktiska forskningen i Sverige, vilket även gäller  
    för den nationella forskarskolan i yrkesämnenas didaktik.  
24 Se Lindberg (2016) avrapportering till Vetenskapsrådet för en sammanställning av  
    respektive studie. 
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förknippat med förhandlingar – särskild jargong både i form av skämt och 
hur studerande ikläder sig en särskild roll kopplad till yrkesidentitet, genom 
att röra sig och agera på särskilda sätt. Samtliga tre studier utgår från 
gymnasieskolan och grundläggande yrkesutbildning.  
 
Om man utökar perspektivet till att även inkludera professionsutbildningar i 
klassrumsmiljöer vidgas fältet ifråga om yrkeskunnande och vad som händer 
i interaktion mellan kunnig och någon som är mindre erfaren. Exempelvis 
har Anna Ekström och Oscar Lindwall (2014; 2012) studerat materialets roll 
i samtal mellan lärare och studerande på slöjdlärarutbildningen. Studierna 
visar hur hantering av material och verktyg är centrala resurser i klassrums-
kommunikationen. Gustav Lymer (2010) har studerat kritiksessioner inom 
arkitekturutbildning, med åtföljande specifika samtal då yrkesverksamma 
arkitekter kommenterar presentationer inom utbildningen. I en annan studie 
– även den från arkitekturutbildning – undersöker Lymer (2013) relationen 
mellan intention som handling och det materiella objektet, genom att visa 
hur materiella och lingvistiska uttryck står i relation till varandra.  

Hantverksmässigt yrkeskunnande 

Ett antal studier som kan sägas handla om hantverksskicklighet har 
materialets betydelse för sinnesupplevelsen som gemensam nämnare. 
Charles M. Keller och Janet Dixton Keller (1996) beskriver i en studie 
ickeverbalt resonerande i smedyrket. Det icke verbala handlar om en 
förmåga att se och tänka framåt som en integrerad del av praktiken. Som 
exempel beskrivs hur metallens färg utgör temperaturindikator i handling; ett 
slags kunnande som består i att se skillnad på färgen på järnet i relation till 
den pågående bearbetningen av materialet.  Färg och värme relaterar också 
till smedyrkets estetiska kriterier, tillsammans med uppgiftens karaktär. 
Färgen ger alltså återkommande antydningar för nästa steg i arbetsprocessen. 
Ett på sätt och vis närbesläktat område återfinns i Janne Beate Reitans 
avhandling Improvisation in Tradition (2007) som vidareutvecklar Donald 
Schöns begrepp ”reflection in action” och Etienne Wengers begrepp 
”communities of practice” genom att lansera devisen ”learning by 
watching”. Reitans studie – om sömnadshantverk – ringar in komplexiteten i 
designbegreppet avseende spänningen mellan professionell och icke 
professionell. Studien bidrar till att uppmärksamma seendets centrala roll i 
design- och hantverksprocessen samt ger även starka ledtrådar kring 
seendets roll i undervisning. Seende inom ramen för utbildning 
problematiseras av Tim Ingold (2013), som framhåller betydelsen av att 
undersöka seendet på dess egna villkor. Han betonar också att skickliga 
händer rymmer en kapacitet som omfattar rörelser och känslor som har 
utvecklats genom livslång praktik (Ingold, 2013, s. 115). Det innebär 
samtidigt att händer också kan berätta. Dels genom det sätt på vilket de 
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uppmärksammar villkoren för en pågående handling, och dels genom sina 
rörelser och det utfall dessa ger (Ingold, 2013; Streeck, Goodwin & 
LeBaron, 2011). Hur det går till att blicka framåt (seeing forward) skiljer sig 
mellan olika yrken, sammanhang och erfarenheter. Blicken tar stöd av 
materialets uttryck, vilket Ingold (2013) exemplifierar som en särskilt form 
av kunnande. Oavsett om det handlar om tillverkning av korgar, tegel-
tillverkning eller metallarbeten så ligger frågan, enligt Ingold, i vad som sker 
i mötet mellan material och människa, samt vad som går att åstadkomma 
med materialet: 

It is the artisan´s desire to see what the material can do, by contrast to the 
scientist´s desire to know what it is (Ingold, 2013, s. 31). 

 
Citatet sätter fingret på skillnader i synen på material och pekar i riktning 
mot hur skilda praktiker kan se olika saker i samma grundmaterial. Bent 
Illum och Marléne Johansson (2009) beskriver en likartad situation där 
studerande i slöjdämnet får tillgång till materialerfarenheter i undervisning, i 
samband med tillverkning av metallskålar. Studien ställer frågor om hur 
studerande får tillgång till lärarens materialerfarenheter genom sinnlig och 
fysisk närvaro i undervisning. Fokus i studien är klassrumskommunikation 
och deltagares interaktion med material och verktyg. Den specifika 
undervisningsmiljön, som slöjdämnet utgör, exemplifierar relationen mellan 
material och den kollektiva socialisation som uppstår mellan deltagarna. 
Detta sker genom att studerande tar på skålen, efter att läraren har visat hur 
”kopparmaterialet skall se ut och kännas för att vara tillräckligt mjukt att 
arbeta vidare med” (s. 78), vilket författarna liknar vid en mästare-
lärlingssituation. Författarna argumenterar för vikten av att förtydliga slöjd-
ämnets kunskapsområde, ett argument som även håller för floristämnet, 
likväl som för andra yrkesämnen där material utgör en central del av klass-
rummets språkande och sociala interaktion.   
 
Det förefaller vidare vara så att förmågan att urskilja skillnader, och handla 
enligt överensstämmande normer och värderingar, uttrycker yrkeskunnande. 
Ett exempel på denna form av kunnande visar Edwin Hutchins och Tove 
Klausen (1998) i sin forskning om tre personer ur en flygplansbesättning 
som övar tillsammans i en flygsimulator. Analysen utpekar olika vägval som 
finns gällande besättningens kommunikation under en flygning, samt hur det 
tekniska systemet blir avgörande för hur de olika personerna interagerar. 
Genom förhandlingar uppnår besättningen en gemensam förståelse i de 
situationer då problem uppstår. En gemensam nämnare för de olika studierna 
om hantverksskicklighet är interaktionen mellan människa och material – 
vilket också kan förstås som utmärkande för kommunikation om hantverks-
mässigt yrkeskunnande och hur gemensam förståelse uppnås genom 
förhandlingar.  
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Om den skolade blicken  
Den skolade blicken (jfr Grasseni, 2009; 2011) används som begrepp i denna 
avhandling för att ringa in aspekter av ämneskunnande i florist-
undervisningen. Blicken förklaras enklast som förmågan att urskilja, och kan 
därmed även beskrivas som en form av förtrogenhetskunskap (Carlgren, 
2011; jfr 2015). Kunskap i form av fakta, förståelse, färdigheter och 
förtrogenhet svarar mot olika aspekter av kunskap eller att kunna något. Med 
en relationell kunskapssyn ses de olika aspekterna av kunskap som icke-
hierarkiska och som något som står i relation till den omgivande kontexten. 
Förtrogenhetskunskapen relaterar till kunskapens erfarenhetsgrund, vilket 
betyder att kunskaper är del av de praxissammanhang där de brukas (a.a.). 
Att tillämpa den skolade blicken visar förtrogenhet, sida vid sida med de 
andra tre kunskapsformerna. 
 
Begreppet skolad blick bottnar även i andra kunskapstraditioner och 
forskningsintressen som rymmer seende, blick och perception – vilket 
antropologen Christina Grasseni (2011; 2009) stödjer sig på med begreppet 
skilled vision (svensk översättning: skicklig blick) då hon diskuterar skilda 
representationsformer som medierar kunnande. Grasseni (2011) beskriver 
hur skilled vision har tydlig relation till kunskapssynen i etnometodologiska 
studier om visualisering i vetenskapliga praktiker, och relationen mellan 
artefakter, verbalspråk, praktiker, kommunikation och tänkande (situated 
cognition) (jfr Latour, 1998; Hutchin & Klausen, 1989). Därtill relaterar 
Grasseni skilled vision till Charles Goodwins begrepp professionell vision 
(1994, 1997), som han bland annat med stöd av diskursanalys och visuella 
studier använder för att visa hur kroppsliga handlingar står i relation till 
praktisk och sinnlig kunskap i särskilda yrken. Att lära sig titta (look), 
beskriver Grasseni (2011) som något som involverar alla sinnen och känslor, 
vilket synliggörs genom expertens sätt att agera inom en specifik kontext.  
 
Att lära sig se världen på ett specifikt sätt och visualisera specifika objekt 
eller fenomen beskrivs som en form av socialt lärlingskap (social 
apprenticeship); något som står i relation till kulturella komponenter, vilket 
möjliggör analytiskt fokus på skilda former av ”’schooling of the eye’, 
schools of seeing – lack of better world to translate scuole dello sguardo, 
literally ’schools of gaze’” (Grasseni, 2011, s. 20), vilket kan sägas ha sin 
svenskspråkiga motsvarighet i skolad blick. 25 
                                                        
25 Skolad blick handlar om skicklig blick i skolkontext. Läraren uttrycker en professionell  
    blick samtidigt som den studerandes blick blir skolad. Inom hantverksprogrammet är  
    strävan att deltagarna ska gå direkt till butik och vara ”skickliga” yrkesutövare, vilket kan     
    framstå som en paradox då skolan har en annan kontextuell ram än butiksledet. Tid,  
    ekonomi och reflektion är tydliga aspekter som skiljer skola och butik. Många hävdar   
    också att det krävs mer än gymnasieutbildning för att bemästra yrkeskunnande.  
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Blick och kropp 

Det är viktigt att ta fasta på att blicken inte är något renodlat visuellt, utan 
sinnlig i en vidare bemärkelse, samt som tidigare nämnts ett uttryck för 
förtrogenhetskunskap. Det senare innebär att ett, flera eller alla sinnen ofta är 
inblandade, ofta på ett sätt vi inte verbaliserar. Varje yrke har sin egen 
specialiseringsprocess, som inom floristik har benämnts ”everyday touch of 
flowers” (Goody, 1993), vilket tillåter deltagare att utveckla ett seende som 
är skickligt (Grasseni, 2009, s. 5) så som definierat inom yrket. Det är ett 
kunnande som är direkt länkat till övriga sinnen och “embedded in multi-
sensory practice” (Streeck et al., 2011, s. 4,), vilket också gör det till ett 
förkroppsligat kunnande. Med andra ord är det så att verbalspråk och 
förkroppsligade handlingar uppstår samtidigt och beroende av varandra 
(Streeck et al., 2011). Gilbert Ryle (1949) gör en intressant utvikning om 
skillnaden mellan att se något och att föreställa sig – eller ha en blick för – 
något:  

A person can see things when his eyes are open, and when his surroundings 
are illuminated; but he can have pictures in his mind´s eye, when his eyes are 
shut and when the world is dark. Similarly, he can hear music only in 
situations in which other people could also hear it; but a tune can run in his 
head, when his neighbour can hear no music at all (s. 233).  
 

Man kan vidga resonemanget till att handla om varseblivning (perception) i 
vidare bemärkelse. En blind person kan ”se” att en hel park står i full blom 
genom enskilda sinnesintryck eller en kombination av sinnesintryck, såsom 
att känna en blomma som hänger från en enskild gren och/eller höra en 
betrodd person berätta om det. Ryle (1949) menar att när en människa säger 
att hon ser någonting som hon inte ser, så finns det vetskap om vilken 
kontext verbet uttalas i. Centralt är hur alla sinnen involveras i blicken, och 
att det inte finns någon aktivitet som kan beskrivas som enbart tittande 
(Willerslev, 2009).  

All our senses are modalities of perception, and are as such cooperative and 
commutable. Our sight is, consequently, never just sight – it sees what our 
hands can touch, our nose can smell, and our tongue can taste. Indeed, all of 
our senses are implicated in our vision, and there is no such activity as ‘just’ 
looking (Willerslev, 2009, s. 41).  

 
En central del i avhandlingsarbetet har varit att fråga sig vad man ser när 
man kan se och hur seendet står i relation till produktion och formande av 
objekt (jfr Nevile, Haddington, Heinemann, & Rauniomaa, 2014). 
En grundläggande erfarenhet från det arbetet är just att seende och handling 
inte nödvändigtvis ska uppfattas som separata skeenden:  
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We do not perceive and then act: perception is itself one of the 
instrumentalities or modes of action (Wartofsky, 1973, s. 195). 

 
Min tolkning är att det förhållandet är vad citatet handlar om som inledde 
detta kapitel – formulerat av den för mig många gånger svårgenomtränglige 
Ludwig Wittgenstein. Marx Wartofsky är mer utförlig:  

For the very foundation of what is distinctively human in perception it is the 
character as a socially and historically achieved, and changing mode of human 
action: and thereby invested with a cognitive, affective and teleological 
character which exemplifies it as a social, and not merely a biological or 
neurophysiological activity. What is more, it is not an activity of the 
perceptual system or of a specific sense-modality, but an activity of the whole 
organism (Wartofsky, 1973, s. 196). 

 
Detta visar hur perception innefattar fler dimensioner än själva seendet, och 
därigenom även kan sägas vara förkroppsligad i en vidare bemärkelse. 
Seendet är inbäddat i en praktik som uttrycker olika sätt att kunna (ways of 
knowing) – spatialt och socialt (Grasseni, 2009), som resulterar i den 
specifika blicken. Den centrala poäng Wartofsky gör, som jag vill framhålla, 
är att perceptionen varierar med sitt historiska sammanhang, praxis. Ett 
slagkraftigt exempel som inte fanns tillgängligt för Wartofsky (1973) – men 
som är mycket tydligt en vardag i Stockholms kollektivtrafik 2016 – är hur 
många tittar på sina mobiltelefoner, nästan hela tiden. Givetvis påverkar det 
vad människor uppfattar, hur de gör det samt framförallt – om man gör en 
historisk jämförelse där det förflutna tillåts vara norm – vad människorna 
inte uppfattar som de vanligtvis uppfattade då de inte hade ”smarta” 
mobiltelefoner. Som exempel på hur saker är mer sammanhängande än vad 
abstrakta filosofiska teorier medger (jfr Wartofsky, 1973) kan nämnas att när 
människor gestikulerar så brukar de också tala samtidigt, en form av 
koordination av uppträdande som kan förstås som en ensemble (Streeck et 
al., 2011, s. 8), med vilket avses att de olika delarna hänger mer eller mindre 
oskiljaktigt ihop. Med grund i dessa antaganden gör Duranti (1997) i sin tur 
ett viktigt tillägg om den materiella världen, nämligen hur perceptionen och 
vad vi erfar formar ett fält i termer av (kombinerad) spatialitet och 
temporalitet:  

Our mouth, hands, eyes, feet, and other body parts are the first mediating 
element in our interaction that involves interaction with people and objects 
around us. But our body does not operate in an empty space. We move in a 
space that has been shaped by others before us, a space that has a history, 
meaning, that is a range of possibilities (s. 322). 

 
Detta har för mig och andra många gånger framstått som gåtfullt formulerat 
och därför svårt att greppa, men efter att ha gjort det har jag också insett att 
det är tankegångar som återkommer i många olika tappningar med 
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alternativa formuleringar; och som det egentligen inte finns anledning att 
krångla till.  

Professionell, skicklig och skolad blick  

I studier om professionell/skicklig blick (jfr Goodwin, 1994, 1997; Lymer, 
2009; Grasseni, 2009, 2011) är det sociala den gemensamma nämnaren. 
Likheterna mellan begreppen professionell och skicklig blick återfinns 
utöver i den sociala utgångspunkten även i den materiella, vid tolkning av 
mänskliga handlingar i specifika situationer. Grasseni (2013) betonar att 
visuell kunskap är en form av kulturell konstruktion av världen omkring oss, 
och ger exempel på kunniga aktiviteter (skilled activities) som framhäver 
både den sociala och materiella dimensionen. Hon konstaterar att det inte 
finns en blick i sig – ”‘vision’ as such” (s. 22) – utan att det är dimensioner 
av professionella och sinnliga aktiviteter som samspelar i begreppet blick. 
Istället för att benämna det som en blick, föreslås därför pluralform för 
skickliga blickar (skilled visions) för att visa på aktiviteternas mångfald. Den 
sinnliga upplevelsen relaterar till en social praktik och är uttryck för olika 
sätt att kunna (ways of knowing) (Grasseni, 2009). Blicken blir, som tidigare 
framkommit, så att säga förkroppsligad varigenom även gränserna mellan 
material och seende suddas ut.  
 
Grasseni argumenterar för vikten av att se blick som en praktik, som sträcker 
sig till att inkludera visuella miljöer. Som exempel använder hon, i likhet 
med Goodwin, hur olika yrkeskårer – till exempel lantbrukare, laserkirurger 
och poliser – ser olika saker eftersom de är tränade att se särskilda objekt 
eller situationer som karakteristiska för olika fenomen. Grassenis perspektiv 
har även i övrigt likheter med Goodwins (1994, 1997, 2000) beskrivningar 
av förkroppsligade erfarenheter som uttryck för situerade resurser. Ifråga om 
floristutbildning är detta centralt eftersom floristämnets organisering har 
blommor i förgrunden – vilket påverkar vad som sägs och hur det sägs. 
Hantverkstraditionen inom ett yrke är på så sätt en aspekt av den skolade 
blicken.  
 
Avseende tolkningen av relationen mellan handlingar och kontext, har 
Charles Goodwins (1994) definition av professionell blick – ”socially 
organized ways of seeing and understanding events that are answerable to 
the distinctive interests of a particular social group” (s. 606) – varit särskilt 
betydelsefull för avhandlingens syfte. Goodwin visar på ett systematiskt sätt 
hur olika yrkesgrupper ser skilda fenomen utifrån sina specifika intresse-
områden, samt hur blicken nyanseras med tilltagande erfarenhet. Som 
exempel används hur en arkeolog respektive en jordbrukare ser olika 
fenomen i samma jordplätt, och hur blicken antar olika perspektiv i relation 
till vilken aktivitet som omgärdar jorden. Det gemensamma språkbruk som 
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omgärdar seendets praktik, inom olika grupper, visar sig exempelvis i 
användandet av färgkartor för att klassificera blicken och stödja 
kommunikation kring ett särskilt fenomen. Goodwin (1997) återkommer till 
den professionella blicken i en studie som handlar om att urskilja färgen 
svart på material i ett kemilabb, relaterat till mötet mellan olika personers 
erfarenheter. Resultat visar hur kroppsliga erfarenheter påverkar förmågan 
att klassificera färg och hur färg inte på något sätt är universell, utan tvärtom 
något som står i relation till omgivande kontext och material. Båda studierna 
av Goodwin (1994, 1997) demonstrerar relationen mellan människors 
erfarenheter och hur dessa påverkar interaktionens struktur och innehåll.26  

Medierande resurser och situerat seende  
På ett övergripande plan finns ett antal gemensamma nämnare mellan 
avhandlingens fyra delstudier. Sociokulturella begrepp återkommer; såsom 
medierade handlingar, material och kulturella redskap (Wertsch, 1998). 
Handlingar och redskap som relaterar till skolans verksamhet tolkas som 
socialt situerade, skapade av tid och plats (Säljö, 2010; Lave & Wenger, 
1991). Ett liknande intresse finns även för socialantropologisk forskning om 
seende och blick (jfr Grasseni, 2011, 2009; Ingold, 2013; Goodwin, 2007).  
 
Wertsch (1989) exemplifierar vad som karaktäriserar medierade handlingar 
med tio punkter. Av dessa är tre av särskilt intresse för denna avhandling:  

(1) mediated action and cultural tools is characterized by an irreducible 
tension between agent and mediational means; (2) mediational means are 
material; (3) mediated action typically has multiple simultaneous goals; (10) 
mediational means are associated with power and authority (s. 25). 

 
Den sociokulturella ansatsen bidrar till att uppfylla syftet med avhandlingen 
– att beskriva hur studerandes yrkeskunnande kommer till uttryck – genom 
att förklara relationen mellan handlingar i floristutbildningen.  

The task of a sociocultural approach is to explicate the relationship between 
human action, on the one hand, and the cultural, institutional, and historical 
contexts in which this action occurs, on the other (Wertsch, 1998, s. 24). 

 
I det här aktuella fallet handlar det bland annat om hur deltagare och 
botaniskt material utgör såväl som är föremål för multimodala resurser (Day 
& Wenger, 2014). Detta kan innefatta blick, språk, mimik, läten, gester med 

                                                        
26 En annan uttolkning av professionell blick finns i en studie av Adam Lefstein och Julia  
    Snell (2011) som handlar om hur videoinspelningar av klassrumsundervisning kan belysa  
    förändringar i lärares undervisningspraktik. Författarna beskriver hur lärares  
    professionella blick inte alltid överensstämmer med målrelaterade reformer.  
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mera samt det resultat som blommorna ger upphov till genom de specifika 
handlingarna. Tillsammans konstituerar de olika aspekterna det yrkes-
kunnande som utgör en gemensam plattform i undervisningen. I detta 
sammanhang kan förändringar avseende undervisningsinnehåll som sker 
inom ramen för undervisningspraktiken – och som därmed påverkar yrkes-
kunnande – tolkas som multipla modaliteter i relationen mellan handlingar 
och kontext (Streeck et al., 2011). I analogi med Goodwin (2011):  

[…] action has an intrinsically distributed organization in that it is constructed 
through the cooperative semiosis of multiple actors. Even when performed by 
a single individual both action and meaning emerge within frameworks 
provided by a history constituted through the public use of signs being used to 
build the actions that sustain endogenous communities (s. 192).  

 
Deltagande i yrkesundervisning grundar sig med andra ord på återkommande 
situerade förhandlingar och omförhandlingar av mening, vilket i sin tur 
innebär att: “understanding and experience are in constant interaction – 
indeed are mutually constitutive” (Lave & Wenger, 1991, s. 51f). I fråga om 
undervisning är en central poäng att studerande liksom lärare både kan 
förändra och upprätthålla utbildningsinnehåll såväl som initiera handlingar 
som leder till förändringar.  
 
En viktig beståndsdel i deltagares interaktion inom ramen för undervisning 
består av mediering av redskap, det vill säga kulturella produkter och 
verktyg som används för att kunna tänka och agera inom ramen för 
undervisningen (Säljö, 2000). I avhandlingens delstudier återkommer 
medierande resurser (meditational means) som centralt begrepp (Wertsch, 
1998), vilket innebär att beskrivna handlingar står i intimt förhållande med 
dessa, exempelvis artefakter (Jakobsson, 2012).  
 
Ett exempel på en situation där en lång rad medierande resurser står till buds 
är alltså, som nämnts ovan, de studerandes återkommande interaktion med 
skolmiljön. Paul Gee (2008) beskriver, med stöd i situerade/sociokulturella 
perspektiv, hur studerande möter skolan utifrån skilda kulturella erfarenheter 
och den därmed åtföljande faran med att benämna människors erfarenheter 
som vardagliga; och samtidigt sätta epitet i relation till att studerande lär sig 
en akademisk kultur i skolan i form av ”new ways of acting, interacting, 
valuing and using language, objects and tools” (s. 100). Gee riktar kritik mot 
beskrivningen av en ”vardaglig” person som tillhör en specifik grupp med 
argumentet att vi alla har kulturellt skilda sätt att vara vardagliga. Det är med 
denna mångtydiga vardaglighet som studerande möter de specialiserade sätt 
att agera som sammanhänger med formell utbildning (Gee, 2008, s. 100). 
Med olika och åtskilda grader av förståelse för yrket, är lärare och 
studerande alltså delaktiga i undervisningskontexten där de tillsammans 
formar en gemensam syn på vad som utgör yrkeskunnande. I undervisnings-
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situationer förväntas deltagarna samarbeta och närma sig objekt utifrån sina 
respektive perspektiv och erfarenheter (jfr Hindmarsh & Heath, 2000).  

Uppmärksamhet och val av blommor 

Blick för blommor kräver träning. Det går relativt fort – för de flesta – att 
lära sig att göra en rund bukett, men det tar tid att få blick för vad olika 
materialval kan åstadkomma i kompositioner. För den oinvigde, som precis 
påbörjat floristutbildning, kan en rund bukett med röda rosor troligtvis inte 
se ut på så många sätt. Men för en floristlärare, som både kan förväntas och 
sägas ha skolad blick, framgår det med tydlighet om rosorna är placerade 
med symmetrisk rytm eller om det är någon ros som snarare gör buketten 
fyrkantig. 
 
Val av blommor (eller andra material) kan liknas vid språkanvändning i 
utbildning. Vi tenderar att återkomma till vissa formuleringar och luta oss 
mot tidigare erfarenhet, men genom utbildning förändras och förfinas 
valmöjligheterna. Resonemanget bygger på att det går att träna sig till 
uppmärksamhet och seende, vilket ligger nära Michael Polanyis (2013) 
beskrivning av hur en blind mans käpp är ett verktyg för vad denne ”ser”, 
och hur käppen med tiden blir ett med kroppen. Lärande av ett yrke 
innefattar möte med nya verktyg vilka med tiden i allt större utsträckning 
blir del av kroppen på motsvarande sätt. Blommorna som floristen arbetar 
med kan således också betraktas som uttryck för och förlängning av seende 
och del av varande, existens (jfr Molander, 1996). I floristens arbete rör sig 
skolad blick därmed om en form av bedömning som spänner mellan 
relationen mellan befintliga material och placering, vilket uttrycks genom 
värdering av material.  

The ”seeing as” […] taking the context as always determining or influencing 
the way in which something is perceived, so that, at the limit, all ”seeing” is 
”seeing as” (Wartofsky, 1973, s. 205). 

 
Man skulle kunna säga att deltagare i floristundervisning går från att se 
blommor som något till att se blommor som någonting som gör någonting 
(jfr Asplund, 1970). Detta någonting uttrycks genom att deltagare 
kombinerar blommor till blomsterbinderier och förhåller sig aktivt till vad 
enskilda blommor gör med kompositionen. Studerandes eventuella frånvaro 
av blick är särskilt tydlig i början av utbildningen när hen väljer material till 
olika kompositioner. Men i takt med utbildningen skolas blicken genom det 
sätt på vilket den medieras, i en rörelse som kan förstås som en förberedelse 
inför kommande yrkesliv.  
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Man kan föreställa sig att studerande på floristutbildning i någon mån strävar 
efter att appropriera27 lärarens professionella blick. De gör att läraren har en 
central roll som kan sägas utgöra bryggan mellan studerandes föreställningar 
om floristyrket och det yrkeskunnande som lärs ut.  

Görande och material  

Studerande får tillgång till erfarenheter av hantering av material via 
kulturella redskap såsom språk, modeller och rörelsemönster och blir på så 
sätt delaktiga i den av skolan förmedlade yrkeskulturen (jfr Säljö, 2015). 
Redskapen upplevs med tiden i allt större utsträckning bli del av kroppen. 
Dessa redskap kan förstås i en vid bemärkelse, både som allt som hjälper till 
att forma objektet och allt som medierar yrkeskunnande.  

Individual actions are constructed by assembling diverse materials, including 
language structure, prosody, and visible embodied displays (Goodwin, 2013, 
s. 8). 

 
Uppmärksamhet, seende, och perception i vidare bemärkelse står i relation 
till omdöme/värderingar (judgements) i särskilda moment i görandet: 
“material objects and mental representations are integrated into a common 
cognitive process by the situated activity system” (Goodwin, 1994, s. 117). 
Också detta pekar på hur blicken alltså skolas genom det sätt på vilket den 
medieras. 

Sammanfattning 
För att synliggöra floristens yrkeskunnande i skolan, och andra typer av 
yrkeskunnande som inbegriper outtalade värderingar, är det – som 
framkommit av redogörelsen av tidigare forskning – belysande att använda 
begreppet blick. Som också framgått kan även andra ord användas för att 
uttrycka hur blick kan förstås som mer än vad man registrerar med ögonen. 
Av den tidigare forskning som framförts framgår att det även internationellt 
finns få studier som berör floristers yrkesutbildning och yrkeskunnande. Vad 
gäller hantverkskunnande är bilden fylligare, vilket förklarar urvalet av 
redovisade studier i detta kapitel. Det som specifikt berör utvecklingen av 
yrkeskunnigt seende – den skolade blicken – berörs i flera av studierna i 
översikten. Karakteristiskt för dem är att man antingen till exempel kan lära 
sig urskilja skillnader i sådant som olika lager av jord som byggts på 
varandra över tid, till att man kan urskilja förändringar i ett material som 

                                                        
27 Appropriering anspelar på möten mellan skilda erfarenheter, och kan förklaras  
    som att ta någonting som tillhör någon annan och göra det till sitt eget (Wertsch,  
    2008, s. 53). 
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bearbetas genom upphettning. För den typen av blick som relaterar till 
estetik, såsom färg och form och olika material i relation till varandra, och 
vad som även i övrigt framstår som lämpligt inom branschen för floristers 
yrkeskunnande saknas det helt enkelt studier. Den skolade blicken stöds av 
omgivning, material, redskap och andra resurser. Läraren har en blick för hur 
saker ska göras, och under utbildningens gång får studerande del av samma 
blick, parallellt med att läraren – inom den relationella processen – får större 
inblick i hur studerande ser på blomsterbinderi respektive floristyrket. 
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5 Teori: kunskap som relation  

Har det en mening att säga att 
människorna i allmänhet stämmer 
överens i sina färgomdömen? Hur 
vore det om det inte vore så? – Den 
ene skulle säga att den blomman är 
röd som den andre förklarar vara 
blå etc. etc. – Men med vilken rätt 
kunde man då kalla dessa 
människors ord ”rött” och ”blått” 
för våra färgord? Och är det 
språkspel som de lär sig, alltjämt 
det som vi kallar användningen av 
‘färgnamnen’? (Wittgenstein, 1992, 
s. 260).  

 
 
 
Detta kapitel förklarar relationen mellan kunskap/kunnande och blick. 
Kapitlet inleds med att i en första del vidareutveckla det i föregående kapitel 
introducerade begreppet blick, och förklara hur det förhåller sig till 
relationell och tyst kunskap. Den andra delen av kapitlet redogör för 
kontextens och traditionens betydelse, bland annat avseende instruktioner 
som förmedlar yrkeskunnande. Slutligen avhandlas, i den tredje delen, hur 
smak och estetik relaterar till den skolade blicken.28  

Skolad blick i social praktik  
Den i föregående kapitel introducerade skolade blicken, exempelvis att lära 
sig se på material på ett särskilt sätt, kan liknas vid visuellt lärlingskap – där 
blicken står i relation till praktiken som därigenom formar blicken (Grasseni, 
2011). Den skolade blicken förstås därmed som uttryck för den sociala 
praktik som blicken är inbäddad i, och uttrycker på så sätt en form av 
kunnande som är koordinerat med andra sinnen och kunskapsbildande 
processer som blicken står i relation till (Carlgren, 2011; jfr Grasseni, 2009). 

                                                        
28 Gemensamt för de använda begreppen är det epistemologiska grundantagandet att  
    kunskap är relationell, det vill säga social (jfr Carlgren, 2015).  
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Denna relation uttrycker därigenom så kallad relationell kunskap, vilket 
innebär att ”man formas av den praktik man deltar i (och som man 
påverkar)”(Carlgren, 2015, s. 25). Kunskap förstås som grundad i någon 
form av praktisk verksamhet, varigenom ”en persons kunnande kommer till 
uttryck som särskilda sätt att erfara världen” (Carlgren, 2015, s. 81). Detta 
perspektiv har likheter med sociokulturella/situerade perspektiv på kunskap; 
som något som står i relation till erfarenheter av att vara i världen (Gee, 
2008). 

Physicists do physics. They talk physics. And when they are being physicists, 
they see and value the world in a different way than do non-physics (Gee, 
2008, s. 200). 

 
Det förefaller därför vara så att vi ofta ser fenomen utan att riktigt se, även 
om vi anstränger oss noga. Alexandra Horowitz (2013) exemplifierar detta 
med att beskriva hur hon är ute med sin hund och bestämmer sig för att ägna 
större uppmärksamhet åt de dagliga promenaderna runt kvarteret där hon 
bor. Efter att ha följt och försökt förstå hundens uppmärksamhet, anammar 
hon sitt barns blickriktning och konstaterar att man med lite ansträngning, 
genom relativt enkla medel och sinnesnärvaro, kan skapa perspektivbyte.  

What allowed me to see the bits that I would have otherwise missed was not 
the expertise of my walkers, per se; it was their simple interest in attending. 
[…] An expert can only indicate what she sees; it is up to your own head to 
tune your senses and your brain to see it. Once you catch that melody, and 
keep humming, you are forever changed (Horowitz, 2013, s. 322 f.). 

 
Med stöd i Horowitz (2013) iakttagelser är det möjligt att tänka sig att 
deltagare i undervisning både kan synliggöra och utmana återkommande 
mönster. Horowitz beskrivningar om vardagliga promenader har också direkt 
yrkesdidaktisk relevans eftersom kunnande till stor del kan sägas handla om 
förväntningar; som samtidigt i någon mån står i relation till oavsiktlig 
blindhet för vissa okända aspekter (jfr Asplund, 1970). 

Relationell kunskap  

I floristutbildningens undervisningspraktik möts deltagare, institutionella 
värderingar och floristyrkets traditioner, material och språkande. Deltagare 
(lärare och studerande) förhåller sig till skolans spelregler, vilka innefattar 
skilda sätt att prata, agera och värdera inom den institutionella miljön (jfr 
Carlgren, 2015; Haertel, Moss, Pullin & Gee, 2008). Lärande – specifika sätt 
att se, göra och vara – står i relation till de formella spelreglerna som formar 
floristutbildningens ämnesinnehåll, såväl som till den sociala praktiken som 
kunskapande pågår inom (jfr Carlgren, 2015, s. 81). I klassrumspraktiken 
ändras ämnesinnehållet relationellt mellan deltagare respektive mellan 
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deltagare och objekt, i takt med att deltagare urskiljer och förändrar sin blick 
på material, resurser och verktyg; som alla blir del av floristens 
yrkeskunnande. Samtidigt är det inte självklart att det alla gånger är 
yrkeskunnande som är undervisningens mål.29 Det står dock klart att 
deltagande i – och utformning av – undervisning påverkar föreställningar om 
vad som utgör väsentligt yrkeskunnande. Det är därmed enkelt att föreställa 
sig hur deltagande i undervisning kan både förändra och befästa särskilda 
handlingsmönster som uttryck för erfarenhet. Undervisningen formar 
förväntningarna och studerande lär sig bevisligen något. I floristutbildning 
visar sig detta på ett tydligt sätt genom hur lärare i början av utbildningen 
aktivt arbetar med demonstrationer av olika blomsterbinderier som de 
studerande ska efterlikna. I takt med att de studerande blir mer kunniga 
förändras uppgifterna i riktning mot att bli mer abstrakta och textbaserade. 
Lärarna slutar helt enkelt efterhand med att arbeta med konkreta 
genomgångar.    

Levande kunskap  

Polanyis (2013) beskrivning ”vi kan veta mer än vi kan säga” (s. 27) är en 
början på ett svar på vad som händer i den dubbla och samtidiga rörelsen 
från tidigare erfarenhet till yrkeskunnande, samt hur yrkeskunnande, liksom 
andra former av kunnande, har en osynlig grund (Carlgren, 2015). Enligt 
Polanyi utgår de flesta människors upplevelser från den egna kroppen: 

Vår egen kropp är det enda ting i världen som vi normalt aldrig upplever som 
ett objekt, utan alltid i relation till den värld som vi uppmärksammar från den. 
Det är genom att använda kroppen på detta intelligenta sätt som vi känner att 
den är vår egen kropp och inte något utanför (Polanyi, 2013, s. 40). 

 
Blicken formar och formeras i relation till omgivande kontext. Det finns inte 
en blick, det finns flera, också hos en och samma person vid ett givet tillfälle 
– i möten mellan olika sinnen och erfarenheter. När blicken aktiveras är det 
en handling mot något, men likväl en dubbel rörelse mellan subjekt och 
objekt. Vi upplever inte blicken som ett redskap eftersom den är 
förutsättningen för hur vi ser världen. Den som har själva blicken kan 
sannolikt svårligen koppla av den. ”När vi väl behärskar tekniken, när vi 
blivit ’erfarna’ upphör begreppen ’rätt’ och ’fel’ att spela en betydelsefull 
roll i sammanhanget” (Janik, 1991, s. 112). Relationen mellan den egna 
kroppen och objekt ger upphov till alternativa ingångar till vad som sker 
mellan objekt och subjekt. Det är också så att även om vi alltså alla 

                                                        
29 Det kan finnas andra och/eller överordnade mål, exempelvis värdegrund eller programmål  
    med reflektion och dialog som målsättning. Det ”traditionella” yrkeskunnandet hamnar i  
    så fall längre bort från undervisningens fokus; vilket kan beskrivas som en form av  
    ”epistemisk kolonialisering” (jfr Carlgren, 2015).  
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ofrånkomligen i alla lägen använder oss av seende i olika grad, vi samtidigt 
inte kan göra anspråk på att per automatik ha tillgång till vad vi tidigare 
beskrivit som en ”blick”. Det finns ingen ”ren” blick som är frånkopplad 
från vad vi redan kan. Förmågan att se kan likväl uppfattas som ett koncept 
för upplevelse, då vi använder oss av begreppet i en betydelse besläktad med 
varseblivning – förmågan att uppleva händelser som gör avtryck i kroppen.  
 
En dag när jag stod och filmade på en floristutbildning som ett led i 
avhandlingsarbetet kom snittytor på tal. En studerande sa att hon höll kniven 
i fel vinkel när hon snittade. Till detta bör tilläggas att de studerande var i 
slutet av sin utbildning. Läraren tog till orda och samlade ihop gruppen. 
Gruppen lyssnade uppmärksamt när läraren sa ”tänk tunna salamiskivor” 
samtidigt som hon visade hur snittytorna skulle se ut på en stjälk utan 
blomhuvud. Strax därpå tog samtliga studerande stjälkar ur soptunnorna, 
gjorde några snitt och granskade sina snittytor på nära håll. Den dagen satte 
jag ord på något som jag inte sett innan. Vinkelns betydelse i rörelsemönster 
med kniven mot stjälken. Exemplet visar att jag tar mycket för givet, vilket 
säkert även gäller för andra. 

Den tysta kunskapens två led 

Polanyi (2009) beskriver det som att tyst kunskap omfattar två led, som 
förenar två slags vetande. Det första ledet uppmärksammar vi endast för att 
denna medvetenhet krävs för att uppmärksamma det andra ledet. Han 
använder de anatomiska begreppen ”proximalt” respektive ”distalt” och 
motiverar detta med att det alltid rör sig om att mening förskjuts bort från 
oss själva i kroppslig bemärkelse; från det proximalt nära till det distalt mer 
avlägsna. Polanyi menar att all kunskap har detta drag gemensamt, som i ett 
floristiskt sammanhang kan exemplifieras just av vikten av rätt vinkel som 
kniven hålls i och hur rörelsen sker då blommor snittas. Detta är inte en 
kunskap man brukar uttala.  
	  
I floristutbildningens undervisningssituation sker ett blickutbyte mellan 
studerande och lärare som går via materialet (blommorna) och objektet 
(arrangemanget) och med tiden utvecklar studerande en blick av liknande 
typ som läraren har. Detta förhållande kan också liknas vid den traditionella 
bilden av ”mästare och gesäll”, vilket är det bildspråk Polanyi (2009) 
använder för att beskriva den process genom vilken någon lär sig genom 
någon annans färdigheter. Allan Janik (1991) refererar till Wittgensteins 
idéer om utbildning med dans som exempel. Han menar att läraren lär 
studerande allt hon vet. ”Underförstått i denna uppmaning ligger ett omdöme 
om vad som är relevant att ’se’ i steget” (Janik, 1991, s. 136). I situationen 
uppmuntras en viss blick, att kunna urskilja mönster; studerande lär sig ett 
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seende genom att se. På liknande sätt kan läraren hävdas lära sig ett annat 
slags seende av att se på studerandes arbeten. Handlingar förstås därigenom 
som delar av en kontextuellt organiserad process i den materiella 
omgivningen, och som uttryck för förkroppsligat kunnande (Goodwin, 
2000). Icke desto mindre är handlingarna även kontextförnyande (Drew & 
Heritage, 1992; Goodwin & Heritage, 1990). 

Kontextens betydelse  
Det finns som tidigare nämnts inte enbart en blick, utan flera. Blicken är 
relationell samt både formar och formeras i relation till omgivande kontext. 
Marx Wartofsky (1973) beskriver – som nämnts i föregående kapitel30 – 
perception som historisk, och hur den står i relation till omgivningens 
materialitet, till skillnad från att betrakta perception som essentiell. Ryle 
(1948) ringar på ett belysande sätt in hur kontexten – och därigenom 
traditionen – påverkar vad vi ser. 

In some ways the observance of rules and the using of criteria resemble the 
employment of spectacles. We look through them but not at them. And as the 
person who looks much at his spectacles betrays that he has difficulties in 
looking through them, so people who appeal much to principles show that 
they do not know how to act (Ryle, 1948, s. 229).  

 
Citatet ovan kan tänkas ge en bild av hur normer och traditioner verkar i 
tillskansande av blick; likt ett filter bestående av regler. I yrkeskunnande – i 
blicken – finns valmöjligheten att välja normen och traditionen, alternativt 
välja bort eller lägga till ett alternativ. Att ha blick kan med andra ord liknas 
vid Ryles (1948) koncept knowing how. Blicken aktiveras i mötet med 
blommor och söker sig till det önskvärda i stunden. Ryle (1948) beskriver 
det som att en nybörjare inom ett område håller sig nära regler, vilka 
omförhandlas ju mer erfarenhet du får av ämnesområdet. Det finns 
exempelvis inga ”regler” för att blanka blad alltid är en bra idé att sätta 
tillsammans till matta ytor. Regler säger heller inget om vad som krävs för 
att förstärka en nyans som passar till övrigt material. Som kunnig, finns 
valen i repertoaren av material, vad blicken söker sig till. Men, i 
undervisning är regler något att hålla i handen i lärsituationen, likt en slags 
rekommendation. Janik (1996) resonerar om reglernas roll:   

Det hela kan också uttryckas på följande sätt: konstituerande regler är 
ordnande förfaringssätt som gör oss i stånd att t.ex. dansa tango, köra bil eller 
göra något som vi inte kunde tidigare. Regulativa regler bestämmer hur en 
redan konstituerad handling skall eller icke skall utföras – för det allmänna 
bästa, för att inte vålla skada, för att uppfylla formkraven osv. (s. 43). 

                                                        
30 Se sidan 44. 
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Traditionens rekommendationer 

Exempel på konstituerande regler från floristikens värld är hur buketten ska 
utformas, exempelvis att stjälkar ska placeras i vatten och att det ska finnas 
ett enda bindställe. För regulativa regler finns mer tydligt urskiljbara 
exempel som har att göra med yttre form, men även sådant som att alla 
stjälkar ska klippas vid samma tillfälle och i samma nivå – efter att buketten 
är färdigbunden. Tradition som kunskapsinnehåll återfinns i den levda 
traditionen (Janik, 1996; jfr Tin, 2011) där både blommor och handlingar är 
del. Tradition är inte endast förbehållet vilka blommor som används när, 
utan återfinns även i sättet att undervisa om blommors placering och 
materialkompositioner. Traditioner uppstår, finns och förändras i mellan-
mänskliga relationer.  
 
Traditionens uttryck återfinns i praxis (Janik, 1996). Värt att påminna om är 
att blommor är centralt undervisningsmaterial på samma sätt som penna och 
sudd, eller för den del laptop eller läsplatta, i mer traditionellt teoretiska 
ämnen. Blommors färger, former och hållbarhet påverkar vad som är möjligt 
att göra. I tolkningen av vad som sker är det inte fruktbart att enbart se till 
den ”mänskliga” intentionen utan materialets agens – den utsträckning i 
vilket materialet i sig medför begräsningar och en särskild inriktning31 – 
påverkar samtalets innehåll och riktning. Lambros Malafouris (2008), som är 
keramiker i botten, utgår från lera i drejning, då han förklarar hur materialet 
lever sitt eget liv och hur människa och material båda är del av aktiviteten. 
Peter Dormer (1994), som även han var keramiker, är i sin tur inne på 
liknande resonemang som Janik ifråga om regler: ”the constitutive rules of a 
craft are only learned by actually doing the activity. Indeed, they are the 
activity” (s. 42). Dormer (2003) utvecklar även i ett annat sammanhang 
relationen mellan kropp och sinne: 

Hantverk och hantverksrelaterade sysslor är välgörande och glädjen kommer 
från att utföra något bra när man vet hur det ska gå till. Kriterierna för att göra 
ett lyckat jobb, och för att bedöma om det har gjorts bra, är kända på förhand. 
De bästa hantverksarbetena är de där sinne och kropp är helt engagerade i 
processen (Dormer, 2003, s. 122). 

 
Enligt Dormer (1994) innebär att vara expert inom hantverksområdet att man 
”lever” kunskapen. Han menar att det är en typ av kunskap och förståelse 
som man inte kan ha innan man kan göra – ”att läsa om det är inte detsamma 
som att förstå det” (Gustavsson, 2002, s. 83). Vad vi gör och hur vi gör något 
sker mot bakgrund av vår tidigare erfarenhet. En studerande kan tidigt i 

                                                        
31 Materialet är en central del av kontexten och påverkar utgången av regler. Det finns med  
   andra ord en slags ömsesidighet där materialet kan sägas ha egen agens; material agency  
   (Malafouris, 2008). Materialet är därmed en central del av aktiviteten, på samma sätt som  
   människans handlingar. 
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utbildningen säga ”jag kan göra en bukett”. Att säga ”jag kan” säger ganska 
lite om kunnigheten som visas i buketten. Däremot säger frasen en del om att 
personen har kunskap om hur man gör en bukett. För att återknyta till Gilbert 
Ryle (1963) så använder han en pojke som lär sig spela schack som tydligt 
exempel. Han kan kunna reglerna – knowing that – men det är inte säkert att 
han för den sakens skull kan spela (något vidare) – knowing how – och 
motsvarande gäller avseende floristisk förmåga och färdigheter. Ryle skriver 
också att det är möjligt för pojken att lära sig spela genom att ”se” hur andra 
gör och lära sig från de reaktioner hans egna drag ger upphov till – men utan 
att lära sig att uttala de bakomliggande reglerna. Vad man ser i det floristiska 
arbetet och hur man ser, är centrala aspekter av lärprocessen där färg, form 
och komposition är tätt sammanknippade med bedömning och blick. I 
utbildningen förändras blicken, kännande, tänkande och handlande såväl 
som begreppsliga språkuttryck. Det är också påtagligt att floristiken har 
likheter med andra hantverk, inte minst de som av tradition har kopplingar 
tillbaka till skråväsendet. Man kan ta murare som ett exempel. På 
motsvarande sätt som avseende vad som traditionellt gällt för floristiken 
(som en följd av begränsad materialtillgång) kan man bland annat förvänta 
sig geografiska variationer som en följd av skiftande förutsättningar 
avseende de lokala insatsvarorna för murbruk och sten. Det materiella 
påverkar. Kunnande kommer till uttryck såsom det kommer till utryck i 
världen, exemplifierat av Sven-Eric Liedman:  

En cyklamen, föremålet för en av Freuds analyser, kan förkomma i 
blomsteraffärer eller växtmonografier och inte bara i drömmar. I 
blomsteraffären blir en cyklamen en vara och kan analyseras som en sådan. 
Men om den växer vilt i Alperna är den bara tillgänglig för helt andra typer av 
analys (Liedman, 2006, s. 563). 

 
Citatet ovan kan sägas ringa in aspekter av kunskapens tysta dimensioner där 
kunnande tar form i skärningspunkten mellan ”sinneserfarenhet och 
beskrivning” (Janik, 1991, s. 111). Varje blomsterbinderi är en ny erfarenhet 
– visuellt och kroppsligt – men i slutändan finns det inom hantverks-
utbildning alltid en ”mall” och något som är mer eller mindre ”rätt” eller 
”fel”. Mallen är en del av sammanhanget, likt ett ”stöd för bedömningar” 
(Molander, 2004, s. 247) baserat på handlingsburen kunskap. Ingången till 
resonemanget ligger nära exempel som utgångspunkt i kommunikation med 
varandra och uttryck för relationella överväganden, även det likt en slags 
mall för vad som är yrkeskunnande (jfr Nordenstam, 2005).  

Instruktioner som exempel på lärares yrkeskunnande 

Att följa instruktioner är ofta en komplex aktivitet “designed to get someone 
else to do something” (M.H. Goodwin, 2006, s. 517). Inom floristik och 
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andra yrkesutbildningsprogram fungerar instruktioner – förenklat uttryckt – 
ofta som en slags prototyp eller modell, som förevisas för studenter i syfte 
att de ska ha något att försöka efterlikna. Med tiden skiftar förhållningssättet 
mer och mer i riktning mot en dialogisk attityd gentemot såväl objekt som 
deltagare (Dormer, 1994). Mot bakgrund av hantverkshistorien kan dessa 
karaktäristika sägas relatera till den tidigare nämnda traditionen av “mästare 
och lärling” med en inbyggd ”show and tell” metod när det gäller att skapa 
kopior av lärarens arbete (Sennett, 2008; jfr Dormer, 1994). 
	  
När en studerande arbetar med blomsterbinderi är det vanligt att läraren 
frågar hur det går med uppgiften. Mellan läraren och den studerande sker 
rörelser mot blommorna som del av kommunikationsmönster. Ofta ändrar 
läraren i den studerandes arbete, pekar på vissa delar och visar med material 
som finns nära till hands. Det kunnande som läraren och den studerande 
uttrycker där och då beskrivs på ett välformulerat sätt av Bengt Molander 
(2004): 

Allt kan inte utsägas. Det är utgångspunkten för den levande kunskapen. Skäl 
ges i samband med att man visar olika saker, man pekar ut sätt att göra något, 
man ger exempel, man demonstrerar. Därigenom kan vissa skäl etableras som 
goda eller ej, eller som bättre än andra (Molander, 2004, s. 245). 

 
Molander bygger delar av sin argumentation på Polanyis resonemang med 
innebörden att det kan vara kontraproduktivt att formalisera viss kunskap 
och att det är lätt att haka upp sig på beståndsdelarna. Polanyi (1966) 
använder exemplet att god kunskap/förmåga avseende bilkörning inte är så 
nära kopplat till teorin om bilen och kunskaper om bilens olika delar. Detta 
kan liknas vid förmågan att göra en bukett; när kroppen följer ett invant men 
i stunden relativt oreflekterat mönster i handhavandet; ungefär som när man 
kör bil. Polanyis beskrivning av tyst kunskap inkluderar den underförstådda 
aspekten av handlingar, vilka är avgörande för hur vi förstår världen – i det 
här fallet blomsterbinderi – på olika nivåer. Den tysta kunskapen inrymmer 
förståelse ”av vad det är som vi gör när vi gör något” (Nordenstam, 1984).  

Sinnlighet, smak och estetik 
Tänk en vit kalla; lång ståtlig och helt perfekt i sig själv. Föreställ dig hur 
någon kapar stjälken strax under blomhuvudet – det är inte populärt i 
floristkretsar. Regler om hur långa stjälkar bör vara kan framstå som 
godtyckliga och inte helt lätta att avkoda, men likväl formar de del av 
yrkeskunnande. Det är ju fullt möjligt att kallor utan stjälk av någon person 
betraktas som det vackraste som finns, men i undervisning ger det inte 
utdelning i några positiva ordalag. Detta ligger i sin tur nära estetikens 
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område ifråga om att undersöka sinnlig varseblivning; det vill säga förmågan 
att via våra sinnen närma oss världen – ”både för att hämta kunskap om den 
och för att njuta av den” (Danius, Sjöholm & Wallenstein, 2012, s. 10). 
Estetik handlar därmed om hur våra sinnen förhåller sig till omvärlden, 
vilket även den (historiskt) tidiga estetiken påvisade: 

Förmågan att använda syn, hörsel, lukt, känsel och smak betraktades av 
estetiken som instrument för att uppfatta omvärlden, inte bara genom ett 
passivt mottagande av intryck utan genom de måttstockar vi använder för att 
skapa gemensamma värden. […] Med estetiken undersöktes förmågan att 
skapa distinktioner och skillnader (Danius et al., 2012, s. 10).  

Exemplets betydelse, förväntningar och smak 

I floristundervisning förmedlas tydliga värderande smakomdömen, som 
också är en del av yrkespraxis. Här tycks det finnas en potentiell konflikt. 
Många hantverkare har gått i riktning mot en tydligare anpassning till vad 
kunder efterfrågar i form av att skapa produkter som ”faller kunder i 
smaken”, snarare än att tillgodose behov, enligt Dormer (2003, s. 124) som 
också ställer följande retoriska fråga: 

Vad som emellertid kvarstår är frågan om vems smak som blir bestämmande 
– är det kundens populära smak eller tillverkarens egen särskilda (kanske 
svårförståeliga) preferens? 
 

Just detta av Dormer angivna spänningsfält kan sägas vara en central del av 
floristiskt yrkeskunnande. En svensk florist – och sannolikt även florister i 
andra länder – förväntas avkoda kundens önskningar och tillmötesgå dessa; 
vilket i princip innebär att en viss typ av produkt kan förväntas se olika ut 
beroende på hur floristen uppfattar kunden (jfr Haaland Sund, 2005). Det är 
också tydligt att förväntningar i mångt och mycket styr vad som är möjligt 
att åstadkomma för den enskilda floristen; när, var och hur. Gunnar 
Bergendal (1985) betonar att kunskapen aldrig börjar från noll: 

Allt vad vi kan har säkert påverkats av våra sinnesintryck, men vad vi 
uppfattar med sinnena påverkas av vad vi redan kan (s. 21). 

 
Denna spårbundenhet gör också att det finns inneboende spänningar i de 
ideal som tillämpas.  

I alla länder är det ett smärre antal blomsteraffärer, som gå i spetsen och hålla 
binderiet på en konstnärlig nivå, under det att det stora flertalet arbeta 
slentrianmässigt samt draga ner och förflacka smaken (Ekman, 1934, s. 249). 
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Smak kan betraktas som såväl tyst som formulerad kunskap. När det gäller 
floristik mer specifikt är smak ofta att betrakta som en tyst aspekt av 
blomsterbinderi men icke desto mindre samtidigt en central del av 
yrkeskunnandet. Den berättigade frågan att ställa här är vad det i så fall är 
som gör smak till tyst kunskap (jfr Gamble, 2001, s. 186). Jeanne Gamble 
menar att när det uppstår en fokal medvetenhet i det visuella, är 
medvetenheten en del av den kroppsliga kunskapen (instrumentalised in the 
body). Kroppen disciplineras; vilket är en förutsättning för att exempelvis 
binda en bukett. Kroppen anpassas till yrkets förutsättningar, mer eller 
mindre medvetet. Relationerna mellan vad som innesluts – i tradition och 
praxis – och vad som utesluts är en fortlöpande förhandling som bland annat 
omfattar olika smakhierarkier. Hantverksämnet, så som det gestaltar sig i 
skolundervisningen, kan sägas vara uppbyggt kring dessa strukturer. I denna 
rörelse återfinns en slags smakformering som uttrycker yrkeskunnande och 
reflektiva värderingar (jfr Bernstein, 2012) inom praktikgemenskaper (Lave 
& Wenger, 1992; jfr Kleinman, 2012;).  
 
Smak kan alltså beskrivas som en av de tysta aspekterna av det floristiska 
yrkeskunnandet. Det är enligt min personliga erfarenhet32 av floristyrket – 
både som studerande, yrkesverksam och lärare – i allra högsta grad frågan 
om något som är integrerat i kroppen och uppfattas på ett allt annat än 
distanserat och kyligt instrumentellt sätt. Det är inte ovanligt med omdömen 
som ”det känns inte bra” eller ”det känns som att det saknas något” i 
samband med arrangemang som avviker från normen. Ett sätt att förstå smak 
är också genom att återvända till förtrogenhetskunskapen, som använder 
uttrycket omdöme, och där kunnandet som helhet inbegriper smak.  
 
Ytterligare ett fruktbart sätt att närma sig det estetiska yrkeskunnandet är att 
resonera i termer av Pierre Bourdieus (1989) koncept habitus – som betonar 
hur kroppen är situerad i den sociala kontexten – som erbjuder en förståelse 
av smak. Habitus förklaras som både ett system av produktion inom 
specifika produktionsformer och som ett system av perception och 
uppskattning av särskilda praktiker: ”agents classify themselves, expose 
themselves to classification, by choosing, in conformity with their taste, 
different attributes” (s. 19). Mot denna bakgrund kan floristens 
yrkeskunnande i termer av smak beskrivas som en förmåga att leverera de 
blomsterattribut som motsvarar kunders förväntningar kopplade till vilka de 
själva upplever sig vara, eller vill vara. Det innebär i så fall att en florist kan 
förstå och spegla någon annans smak utan att nödvändigtvis själv dela den.  

Taste classifies, and it classifies the classifier. Social subjects, classified by 
their classifications, distinguish themselves by the distinctions they make, 

                                                        
32 Se sidan 66 för en mer utförlig beskrivning av min floristbakgrund.  
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between the beautiful and the ugly, the distinguished and the vulgar, in which 
their position in the objective classifications is expressed or betrayed 
(Bourdieu, 1979, s. 403).  
 

Den sinnliga dimensionen av floristyrket liknar andra hantverksyrken 
såtillvida att det visuella uttrycket är del av yrkeskunnandet. Liksom 
blommor kan vara konst kan även matlagning betraktas som en konstform i 
sig; men det behöver inte vara så. Det gäller på samma sätt som det finns 
många blomsteraffärer vars affärsidé går ut på att sälja tulpanbuketter och 
orkidéer som stapelvaror samtidigt som det finns blomsteraffärer som tar 
entréavgift för att ens komma innanför dörren. Ett i Sverige välkänt exempel 
på det senare fenomenet är Tage Andersens blomsteraffär i Köpenhamn. På 
liknade sätt finns det restauranger som har tre stjärnor i Guide Michelin och 
andra restauranger som ger möjlighet att äta middag till betydligt lägre pris 
och sannolikt mer begränsad gastronomisk upplevelse. I relation till den 
spännvidden är Gary Alan Fines (1985) empiriska studie ”Occupational 
Aesthetics: How Trade School Students Learn to Cook” av intresse då den 
ställer frågan hur matlagningens estetik lärs ut och vad den består av. 
Matlagning säger Fine, betraktas ju sällan som konst, men bedöms efter 
sinnliga erfarenheter eftersom ”folk äter med ögonen” (s. 12).  Fine betonar 
att den estetiska dimensionen inte bör överdrivas då maten som kommer på 
tallriken snabbt blir förstörd i meningen att delar av kompositionen blir 
uppäten. Hur maten presenteras visuellt speglar socialt situerade normer för 
rådande kökskultur, men belyser även att kockyrket innefattar estetiska 
dimensioner. Det gäller självklart inte minst hur något bör smaka. Mycket av 
detta är starkt kopplat till tradition och kultur, och sådant vi tenderar att helt 
enkelt ta för givet. Det ligger väldigt nära – eller utgör – tyst kunskap.  
 
Ytterligare exempel kan ges från Charles Goodwin och Marjorie Harness 
Goodwin (1992) som exemplifierar bedömning av en situation utifrån 
begreppet vacker (beautiful). Ordet är allmänt vedertaget som värdering/ 
omdöme, och ger andra personer möjligheter att uttrycka huruvida de själva 
anser att något är vackert eller inte. Exemplet utgår från värderingar som 
uppstår i vardagliga samtal. Det som är intressant att nämna i relation till 
floristik är att allmänt sett betraktas blommor som ett vackert material, men i 
floristundervisning används – vill jag påstå – relativt sällan mer vardagliga 
värderingsord som exempelvis ordet vacker, som formulering. Istället är det 
andra värderingsord som uttrycker yrkesestetiken, exempelvis intressant 
färgspel och spännande kontrastverkan. 
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Sammanfattning  
Skolad blick ryms inom en relationell kunskapssyn, med innebörd att 
deltagare snarare påverkar än bara är föremål för skolans uppgifter 
respektive de traditioner som ryms inom yrket. Upplevelsen av den egna 
kroppen har en central betydelse för vad vi erfar och därmed för blicken, 
som alltså handlar om vad hela kroppen upplever – inte enbart det som ögat 
registrerar. Hantverkskunnande – däribland floristik – kan med fördel 
förklaras utifrån teori om så kallad tyst kunskap. Smak, i betydelsen estetiskt 
omdöme, kan också förstås som en form av tyst kunskap.  
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6 Metod: gräv där du står33 

Ingen teknik och ingen yrkesskicklighet 
kan förvärvas utan övning (Foucault, 
2008, s. 220). 

 
Övning ger färdighet (vanligt talesätt). 

 
 
 
Det här kapitlet redogör för hur jag har bedrivit avhandlingsarbetet. De 
sociokulturella perspektiv som motiverar tillvägagångssättet avhandlas i ett 
inledande avsnitt, tillsammans med andra centrala begrepp som är relevanta 
för förståelsen av genomförd metod. Därefter följer ett avsnitt om 
reflexivitet, i vilket jag redogör för min egen bakgrund för att göra det 
möjligt för läsare att ta ställning till hur den påverkat mina tolkningar och 
resultat. Merparten av kapitlet ägnas därefter åt att redovisa hur 
dataproduktionens och analysens olika steg gått till, i första hand strukturerat 
utifrån de olika skolor där delstudierna genomförts. Det sista avsnittet i 
kapitlet handlar om de olika etiska överväganden som varit en del av 
avhandlingsarbetet.  

Institutionell interaktion  
Sociokulturella perspektiv på kunskap/lärande har väglett34 analysen av 
floristutbildningens innehåll. Analysen utgår från deltagarnas handlingar 
samt kulturella, institutionella och historiska kontext (Wertsch, 1998, Säljö, 
2010; jfr Lave & Wenger, 1991). Vad som uttrycks som yrkeskunnande 
förstås som en relation mellan ”experten och det område expertisen gäller” 
(Carlgren, 2015, s. 81). Antagandet bygger på att experten ser saker som 
novisen inte ser, vilket formuleras i floristundervisningen när läraren tar i 
blommor, berättar om blommor, eller på andra sätt visar olika 
kompositionella möjligheter.  

                                                        
33 Med inspiration av Sven Lindqvists bok Gräv där du står (1978), med undertitel ”hur man  
    utforskar ett jobb”. 
34 Att låta sig vägledas betyder i detta sammanhang att anta en hållning som erkänner att tid  
    och rum påverkat tolkningen av den mänskliga och materiella interaktionen i florist- 
    utbildningen.   
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I fråga om undervisning är en central poäng att både studerande och lärare 
har agens och därmed kan upprätthålla utbildningsinnehållet men också 
initiera handlingar som leder till förändringar.35  
 
Deltagande i yrkesundervisning grundar sig i likhet med många andra 
utbildningsformer på återkommande (situerade) förhandlingar och om-
förhandlingar av mening, vilket i sin tur innebär att: “understanding and 
experience are in constant interaction – indeed are mutually constitutive” 
(Lave & Wenger, 1991, s. 51f). Jean Lave och Etienne Wenger (1991) 
beskriver kunnande (knowing) som något som finns i mellanrummet mellan 
deltagare inom en viss praktik, i själva praktiken och i artefakterna som finns 
inom den, men också i den ekonomiska dimensionen av praktikgemenskapen 
(s. 122). Detta synsätt är centralt för min tolkning av datamaterialet eftersom 
det tillskriver artefakter, i det här fallet blomsterbinderier, en plats i analysen 
på liknade premisser som vad som sägs och görs.  

Samtalsanalys och deltagarperspektiv  
I tre av de fyra i avhandlingsarbetet ingående studierna (i), (ii) och (iii) har 
samtalsanalys (eng. conversation analysis; CA) varit vägledande36 ifråga om 
detaljers betydelse i interaktion (jfr Melander & Sahlström, 2010; Goodwin, 
1997; Goodwin & Heritage, 1990; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010, ten 
Have, 2007). Detta har skett med stöd i en socialantropologisk ansats som 
betonar den situerade blicken som förkroppsligad (Grasseni, 2009; Keller & 
Keller, 1996; Ingold, 2013). Perspektivet motiveras av att samtalsanalys ger 
resurser för att tolka sociala handlingar, där varje handling betraktas som 
beroende av kontexten, vilket samtidigt är förenligt med teorier om lärande 
som tecken på förändrat deltagande (Lave & Wenger, 1991; Melander & 
Sahlström, 2010). Handlingar tolkas som delar av en interaktiv process 
genom vilken vissa av dem erkänns som meningsfulla samt reflexivt knutna 
till pågående händelser (Goodwin, 2000; jfr Heath et al., 2010). 
Deltagarperspektivet är centralt, och kännetecknas av att frågor riktas till hur 
”aktiviteter görs i interaktion” (Melander & Sahlström, 2010, s. 13), vilket i 
sin tur blir en del av skapandet av gemensam förståelse. Inom perspektivet 
förstås handlingar som kontextskapande:  

                                                        
35 Karen Barad (2003) beskriver agens (agency) som ömsesidigt interagerade, och inte  
    någonting som någon – eller ett ting – har/är i relation till görande och varande  
    (doing/being). Agens förstås som performativt då det inrymmer relationer mellan       
    handlingar och materiella fenomen i skolans rum. 
36 Här avses att jag i studierna (i), (ii) och (iii) tar stöd i Helen Melanders och Fritjof     
    Sahlströms (2010) perspektiv på samtalsanalys. De beskriver hur handlingar konstitueras i    
    Interaktion. Synsättet ligger nära sociokulturella antaganden, med skillnaden att  
    samtalsanalysen anför strikta krav på mikrostudier i stället för att argumentera på en mer  
    generell nivå.  
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Within this view, every action is simultaneously context shaped (in that the 
framework of action from which it emerges provides primary organization for 
its production and interpretation) and context renewing (in that it now helps 
constitute the frame of relevance that will shape subsequent action) (Goodwin 
& Heritage, 1990, s. 298). 

 
Ansatsen utgår från vad människor gör snarare än vad de tänker om något 
(Drew & Heritage, 1992; Melander & Sahlström, 2010). Distinktionen är 
central i analysen av yrkeskunnande eftersom fokus ligger på relationen 
mellan handlingar, material och kontext.37 

Bedömningshandlingar  
Samtliga delstudier i avhandlingen utgår från institutionella miljöer där det 
finns kommunikativa traditioner med fokus på värderande uttryck om 
blomsterbinderier. Kommunikationen sker ofta genom muntlig och materiell 
interaktion – vilken analyseras i form av bedömningshandlingar (Goodwin & 
Goodwin, 1992; Lindberg & Löfgren, 2011). Begreppet bedömnings-
handlingar relaterar till Paul Drews och John Heritages (1992, s. 22) 
perspektiv på institutionell interaktion, som beskrivs som mångtydig men 
ändå med några gemensamma kännetecken:  

1. Institutional interaction involves an orientation by at least one of the 
participants to some core goal, task or identity […] 2. Institutional interaction 
may often involve special and particular constraints […] 3. Institutional talk 
may be associated with inferential frameworks and procedures that are 
particular to specific institutional contexts.  

 
Bedömningshandlingar tolkas som aspekter av institutionella samtal som 
betonar hur deltagare, i det här fallet lärare, förändrar sina handlingar i 
förhållande till vad andra gör, vilket i sin tur även det påverkar 
kommunikationens innehåll (Goodwin & Goodwin, 1992). Det innebär att 
läraren anpassar sitt agerande till studerandes följsamhet, för att därigenom 
påverka i riktning mot ett tydligt mål (to some core goal); i termer av det 
ovan nämnda språkbruk Drew och Heritage (1992) använder. Både 
bedömningshandlingar och institutionell interaktion används som begrepp i 
studierna för att identifiera värderande handlingar; för att analysera 
innehållsliga aspekter av floristämnets yrkeskunnande i skolans rum.  

                                                        
37 Paul ten Have (2007) förklarar perspektivet: ”What CA tries to do is to explicate the  
     inherent theories-in-use of members’ practices as lived orders, rather than trying to  
     order the world externally by applying a set of traditionally available concepts, of  
     invented variations thereof ” (ten Have, 2007 s. 8). 
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Reflexivitet, representativitet och anspråk  
Som framgår av prologen har jag floristlärarbakgrund, men också gesällbrev 
och mångårig erfarenhet av yrket. Min floristerfarenhet sträcker sig från att 
ha arbetat i olika blomsteraffärer till att ha tävlat i SM och distrikts-
mästerskap; samt deltagande i utställningar med botanisk design. Parallellt 
med yrkesarbete som florist studerade jag under fyra år heltid på 
konstskolor.38 Efter konststudierna arbetade jag som gymnasiefloristlärare i 
två år och fortsatte sedan till bildlärarstudier på Konstfack 2004, där mina 
huvudämnen var design respektive konstvetenskap. I det senare ämnet har 
jag även en magisterexamen från Stockholm universitet. Under bild-
lärarstudierna var jag under en termin utbytesstudent på Middlesex 
University i London och arbetade där konceptuellt med blommor som 
kommunikativa resurser för att uttrycka sorg i stadens rum, med utställt 
designexamensarbete på kandidatnivå. Under min konstskoletid var jag även 
en utbytesperiod på Liverpool Art College vid John Moore’s University i 
Liverpool. Under sista studieåret på Konstfack arbetade jag återigen som 
gymnasiefloristlärare. Mitt examensarbete på Konstfack handlade om skilda 
kunskapsuppfattningar, om hantverk och hur olika material och verktyg 
formar föreställningar om kunnande. Därefter fortsatte jag arbeta som 
gymnasiefloristlärare ytterligare tre år inom en privat skolkoncern. Under 
2010-2011 undervisade jag på Konstfack inom ämnesområdet design-
historia, samt handledde kandidatexamensarbeten inom bildpedagogik. År 
2010 slutförde jag även en påbyggnad till magisterexamen på Konstfack. År 
2011 blev jag antagen till den nationella forskarskolan i yrkesdidaktik, vid 
UTEP. På den vägen är det.  
 
Min bakgrund aktualiserar frågan om i vilken grad min egen förförståelse 
påverkat metodens utformning; där tolkning står i relation till min 
förkroppsligade erfarenhet (jfr Mauthner & Doucet, 2003):  

[…] there is an assumption built into many data analysis methods that the 
researcher, the method and the data are separate entities rather than reflexively 
interdependent and interconnected (s. 414). 

 
Förförståelse relaterar till reflexivitet och frågan om blicken som historisk i 
den mån att blicken ger tillgång till världen såväl som oss själva (Willerslev, 
2009). Blicken är så att säga reflexiv och dubbelsidig. I handling innebär en 
sådan hållning att mina erfarenheter påverkar vad jag ser och möjliga 
tolkningar. På samma gång står jag ofrånkomligen i någon form av relation 
till vad som händer i dataproduktionen (jfr Burr, 2003). Särskilt tydligt är det 

                                                        
38 Ett inledande år på Kubens konstskola i Örebro, ett år måleri på Falkenbergs konstskola  
    samt två år skulpturstudier på Örebro konstskola. Samtliga är så kallade förberedande 
    konstnärliga utbildningar.  
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i studie (iv) där mina frågor styr studiens innehåll.  Men det vore förmätet att 
tro att kameran och min närvaro i klassrummet inte påverkade interaktionens 
eller samtalens innehåll. Det är utifrån dessa tankar som den utförliga 
redogörelsen för vad som kan tänkas ha format min blick presenteras – så att 
läsare själva kritiskt kan utvärdera dels min bakgrund men även urval och 
tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet. Att jag har valt att inta en reflexiv 
hållning är också ett resultat av att min forskningsansats är social-
antropologiskt inspirerad.  

Dataproduktion, innehåll och urval  
Data som använts i de fyra enskilda delstudierna kommer från tre olika 
skolor39: Blomsterskolan, Floraskolan och Rosenskolan. Därutöver har jag 
producerat data genom besök på ytterligare två skolor: Lövskolan och 
Linneaskolan. Bland de totalt fem skolorna som varit med i 
avhandlingsarbetet finns både kommunala skolor, landstingsdrivna skolor 
och friskolor – vilket betyder att huvudmannaskapet skiljer sig åt mellan 
skolorna. Samtliga skolor utgår från nationella kursplaner som ryms inom 
ramen för hantverksprogrammet. Avseende nedlagd tid har den största delen 
av dataproduktionen skett på Floraskolan – en 44 veckor lång 
floristutbildning för vuxna – där jag gjort nedslag i fyra olika klasser som 
kommit olika långt i utbildningen, mött tre olika lärare och varit på plats 
under totalt elva dagar. Vid fem skilda tillfällen har jag varit på 
Blomsterskolan och intervjuat/samtalat med en floristlärare samt fotograferat 
skolans lokaler, inventarier och arbetsmaterial. En dag ägnades åt ett 
yrkesbevisprov på Rosenskolan, där jag följde fem floristlärare som 
bedömde studerandes blomsterbinderiarbeten. Jag har kompletterat 
materialet från Rosenskolan med en intervju av en representant för 
organisationen bakom yrkesbeviset, samt skisser, teckningar och färgprov 
från ett yrkesbevisprov på ytterligare en skola: Lövskolan. Därutöver 
genomförde jag – tidigt i avhandlingsarbetet – två pilotstudier på 
Linneaskolan. Uppställningen på nästa sida visar översiktligt data-
produktionen kopplat till respektive delstudie; samt även pilotstudier och 
kompletterande data. 
 
  

                                                        
39 Namnen på skolorna är fingerade med undantag för Blomsterskolan. Det senare motiveras   
    på sidan 86. 
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Dataproduktion till delstudierna  

Skola och studie  Metod  Utbildningsform 
och tidpunkt 

Floraskolan   
(i) Vision and Embodied 
Knowing: The Making of 
Floral Design  
 
(ii) The Making of a Wreath: 
Material, Judgement and 
Interaction in Floristry 
Education  

 
Videoinspelning och deltagande 
observation. 30 veckor respektive 
10 veckor in på den 44 veckor långa 
utbildningen. 
 
Videoinspelning och deltagande 
observation. 10 veckor respektive 2 
veckor in på den 44 veckor långa 
utbildningen. 

 
Komvux. Höst 2013. 
 
 
 
 
Komvux. Vår 2015. 
 

Rosenskolan  
(iii) Yrkesbevis för godkänt 
yrkesprov i floristutbildning 

 
Deltagande observation, 
fältanteckningar, ljudupptagning. 
Fem yrkesverksamma 
florister/lärare bedömer ett 
yrkesbevisprov 

 
Gymnasieutbildning.  
Vår 2014. 
 

Blomsterskolan 
(iv) Colour and Form: 
Changing Expressions of 
Vocational Knowing Within 
Floristry Education 

 
Intervjuer och fotoelicitering med 
floristlärare, fotografering av 
undervisningsmiljö samt tematiska 
litteraturgenomgångar av 
undervisningsböcker/ material.  

 
Komvux och 
gymnasieutbildning. 
Vår 2013, vår 2014, 
vår 2016. 
 

Figur 9. Dataproduktion i respektive studie.  

Pilotstudier och kompletterade data  

Studie och skola  Metod  
 

Utbildningsform 
och tidpunkt  

Linneaskolan  
Två pilotstudier 

 
Videoinspelning och deltagande 
observation, två intervjuer med 
lärare och studerande.  

 
Gymnasieutbildning. 
Vår 2012.   
 

Blomsterskolan 
En pilotstudie  

 
Videoinspelning och deltagande 
observation. Samtal med 
undervisande lärare, samt 
genomgång av 
undervisningsböcker/material. 

 
Komvux. Höst 2012. 

Representant för 
yrkesbeviset 
Intervju  

 
Handlar om yrkesbevisets historia, 
provets genomförande och innehåll. 

 
Vår 2014. 
 

 
Lövskolan 
Komplement till studie om 
yrkesbevisprov 

 
 
Skisser, teckningar och färgprover 
gjorda av studerande inom ramen 
för yrkesbevisprov. Samtal med 
undervisande lärare. 

 
 
Gymnasieutbildning. 
Vår 2016. 

Figur 10. Dataproduktion till pilotstudier samt kompletterande data. 
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Val av analysmetod i studie (i), (ii) och (iii) motiveras av att 
videoinspelning/ljudupptagning ger möjlighet att i detalj studera interaktion 
mellan deltagare och undervisningsinnehåll (jfr Melander & Sahlström, 
2010) samt belysa föränderliga objekt som situerade resurser i undervisning 
(Nevile et al., 2014). Centralt ifråga om videoobservationer är att varje 
kameraposition ofrånkomligen exkluderar andra möjliga perspektiv 
(Goodwin, 2001; Rose, 2007; Heath et al., 2010) vilket betyder att det redan 
vid själva inspelningstillfället sker ett mer eller mindre medvetet urval för 
senare analys. Som framgår av figur 9 har jag inom ramen för avhandlings-
arbetet genomfört tre pilotstudier på två olika skolor. Dessa tre studier 
konkretiserade de senare videoinspelningarnas utformning och klargjorde för 
mig hur mitt yrkeskunnande och tidigare erfarenhet av yrkesutbildning på 
många sätt återspeglas i dataproduktionen såväl som tolkningsprocessen. 
Två av pilotstudierna genomfördes på en gymnasieskola och den tredje på en 
vuxenutbildning. Jämförelsemöjligheten för filmerna från Komvux 
respektive gymnasieskolan var betydelsefull för det fortsatta arbetet, särskilt 
ifråga om frånvaro av märkbara skillnader i interaktionen utifrån ålder på 
deltagare.  
 
Urval av skolor och medverkande kännetecknas av att jag sökte mig till vad 
som anses vara väletablerade skolor med erfarna lärare. Min ursprungliga 
intention var att dataproduktionen skulle ske på en gymnasieskola där jag 
inte hade arbetat och där alla lärarna var obekanta för mig. Idén fick överges 
eftersom jag inte fick access till någon kommunal gymnasieutbildning som 
bedriver floristutbildning i storstockholmsområdet; efter tre förfrågningar.40 
Att jag fick avslag eller inget svar alls gjorde att jag fick tänka om på två 
punkter: (A) ålder på de studerande och (B) att jag inte skulle känna till 
skolan som jag skulle genomföra dataproduktionen på. Med tanke på 
forskningsfrågan har frågan om ålder mindre relevans, vilket jag även hade 
blivit varse genom pilotstudierna. Jag kontaktade Floraskolan – en 
floristutbildning för vuxna – och fick access och tillstånd att genomföra 
videoinspelning. Floraskolan har jag tidigare arbetat på som gästlärare och är 
därmed välbekant med utbildningens upplägg och pedagogiska grundsyn. En 
annan skola som är med i studien är Blomsterskolan. Också denna skola är 
välbekant för mig eftersom jag både studerade där i mitten av 1990-talet och 
senare arbetade där som lärare under två läsår i början av 2000-talet. Skolan 
har en betydelsefull plats i den svenska floristutbildningshistorien, som 
delvis beskrivs i kapitel 2. Läraren på Blomsterskolan som jag i första hand 
intervjuade, och som framträder i studie (iv), har mästarbrev samt mångårig 
erfarenhet både av skolan och tävlingsverksamhet. Mötet med lärarna som 

                                                        
40 Första frågan jag ställde gick till floristlärare och handlade om att filma klassrums-   
    interaktion, den andra förfrågningen gick likaledes till floristlärare och handlade    
    om att intervjua lärarna på skolan, den tredje gången försökte jag få access via  
    studierektorn.  
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bedömde yrkesbevisprovet på Rosenskolan innebar däremot nya 
bekantskaper. Jag fick tillträde via en så kallad gatekeeper – en person med 
god insyn i yrkesbevisets organisation och genomförande. Nedan visas en 
sammanfattning av de centrala urvalsprinciperna i studien avseende val av 
skola och deltagande personer.  

Val av skolor  

Skola i relation till 
studie  
 

Beskrivning av medverkande skolor  

Floraskolan 
(i) Vision and Embodied 
Knowing: The Making of 
Floral Design 

(ii) The Making of a 
Wreath: Material, 
Judgement and Interaction 
in Floristry Education 

 
Skolan är väletablerad och har bedrivit utbildning inom både 
gymnasieskolan och Komvux. Lärarna har mångårig 
undervisningserfarenhet. Tillträde till skolan möjliggjorde 
studier av interaktion mellan lärare och studerande samt gav 
möjlighet att följa deltagares arbetsprocess under hela dagar på 
skolan. Spännvidden avseende tid i utbildningen påvisar 
skillnader och likheter i interaktionen under olika delar av 
utbildningen, eftersom de studerande hade kommit olika långt. 

Rosenskolan  
(iii) Yrkesbevis för  
godkänt yrkesprov i  
floristutbildning 

 
Skolan arrangerade yrkesbevisprov för florister och ligger i 
Mälardalen. Jag valde att inta ett strikt lärarperspektiv ifråga 
om bedömning av yrkesbevisprovet vid det aktuella tillfället. 
Av fem bedömande lärare hade en person en koppling till den 
aktuella skolan.  
 

Blomsterskolan 
(iv) Colour and Form: 
Changing Expressions of 
Vocational Knowing 
Within Floristry Education  

 

 
Skolan är Sveriges första floristutbildning och har en 
betydelsefull plats i svensk floristutbildningshistoria. Läraren 
som i första hand intervjuades har en relation till skolan sedan 
1970-talet. Läraren ifråga har mångårig erfarenhet av 
floristutbildning och branschen. Därutöver har läraren också 
aktivt arbetat med gymnasiereformerna 1993 respektive 2011, 
och kan därigenom beskriva förändringar i undervisningen. 
Skolans lokaler och andra artefakter har bidragit med 
dimensioner när det gäller den övergripande berättelsen om 
förändringar i utbildningsinnehållet. 
 

Figur 11. Beskrivningar av respektive medverkande skola. 
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Floraskolan – empiri till delstudier (i) och (ii)   
I samtal med lärarna på Floraskolan, och när vi planerade min närvaro på 
skolan, uttryckte jag önskemål om att närvara när undervisningen var 
inriktad på blomsterbinderi. Under elva dagar följde jag fyra klasser på 
skolan, med fyra olika kvinnliga lärare. Klasserna var könshomogena med 
enbart kvinnor, 20-55 år gamla. Antalet studerande varierade mellan elva 
och sexton deltagare. Jag hade på förhand valt att jag skulle följa en lärare 
och en studerande, med en kamera, under en dag – en inspelningsstrategi 
som formulerades i bearbetningen av pilotstudierna. Vid själva inspelningen 
höll jag mig i bakgrunden och lät videokameran vara påslagen, placerad på 
ett stativ när lärarna demonstrerade blomsterbinderier eller gav instruktioner 
inför klassen, samt även under längre sekvenser när studerande arbetade med 
sina uppgifter. Tillvägagångssättet motiveras med att det visar om vad och 
hur lärare och studerande kommunicerar inom ramen för undervisningen. 
För att ge en bild av återkommande innehåll, och som ett sätt att beskriva 
aspekter av floristutbildningens innehåll redovisas respektive dag nedan 
under rubriken Lektionsstruktur och innehåll; där jag sammanfattar video-
sekvenser och fältnotiser samt redovisar längden på bedömningshandlingar, 
och även deras frekvens under respektive dag. Vid genomläsning av 
materialet framgår det att antal minuter film skiljer sig mellan dagarna. Detta 
beror på varierande lektionsinnehåll under de dagar jag var där. Många 
gånger slutade jag filma när de studerande började städa eller arbetade med 
kalkyler på genomförd uppgift. Det betyder att antal inspelningstimmar inte 
stämmer överens med den faktiska tid jag var på skolan, mellan 9.00 och 
16.00 de elva dagarna. Utöver videoinspelningarna fotograferade jag skolans 
interiörer och förde fältanteckningar samt pratade med deltagarna (lärare och 
studerande) på skolan om utbildningsval och tidigare erfarenhet av florist-
utbildning. Dag sex och dag åtta är de dagar från vilka jag hämtat 
huvudsakligt artikelinnehåll; studie (i) respektive (ii).  

Lektionsstruktur och innehåll 

Dagarna på Floraskolan framställs i gråmarkerade fält. Appendix innehåller 
fotografiska bilder från respektive dag. Varje dag har fått en rubrik som 
beskriver huvudsakligt lektionsinnehåll. Efter en kort beskrivande text visas 
lektionsstrukturen under dagen med tidshänvisningar uppdelat på 
genomgång respektive eget arbete och undervisningshandlingar följt av 
specifik hänvisning till antal bedömningshandlingar per dag. I slutet av 
respektive gråmarkerade fält framgår hur långt de studerande kommit i 
utbildningen samt ges en tidsangivelse avseende inspelat material. För 
Floraskolan är det totala antalet inspelade timmar 37 timmar och 40 minuter, 
varav 10 timmar film från pilotstudier. 
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Dag 1: Asymmetrisk krans 
 
Dagen börjar med att läraren går igenom tillverkning av en asymmetrisk kransdekoration till 
begravning, steg för steg, följt av individuellt arbete med uppgiften. Innan läraren visar var 
och hur blommor ska placeras i dekorationen, ritas kransens olika delar på tavlan. Den här 
dagen samtalade läraren sex gånger med den för dagen följda studerande, under arbete med 
kransdekorationen. Efter lunch samlar läraren ihop gruppen och påtalar ljusets betydelse för 
isättning av ”blickfång”. Därefter får gruppen i uppgift att göra kransen en gång till, fast 
spegelvänd, motiverat av att det kan förekomma att kunder vill ha två likartade kransar på 
varsin sida av kistan. Dagen avslutas med städning. 
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång asymmetrisk krans (40 min).  
Eget arbete och undervisningshandlingar (1 h 50 min) – sex bedömningshandlingar: (A) 3 
min, (B) 30 sek, (C) 1 min, (D) 4 min, (E) 3 min, (F) 2 min och 30 sek. 
Genomgång. Ljusets betydelse ifråga om val av blomma till blickfång (10 min). 
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 2 h 40 min  
 
Dag 2: Grupparbete och hårkrans  
 
Dagen börjar med att läraren delar in kursdeltagarna i grupper om tre där en grupp ska arbeta 
med tvåklang och en annan treklang och den tredje gruppen fyrklang. Uppgiften relaterar till 
föregående dag då lektionsinnehållet var färg- och formlära utifrån Johannes Ittens begrepp 
för färgkombinationer, samt övningar i att blanda färg och måla en färgtoncirkel. Varje grupp 
ska tillverka en dekoration efter given klang och när blomsterdekorationerna är klara ska de 
ställas ut i skolans gemensamma utrymme. Efter lunch visar läraren framför gruppen hur man 
gör en hårkrans. Därefter arbetar studerande individuellt med hårkransar. Det är tyst i rummet 
och stämningen kan beskrivas som koncentrerad. De flesta hinner slutföra kransen innan 
läraren samlar ihop gruppen och visar en iris – en blomma som beskrivs som magisk. Läraren 
läser högt om blommors uppbyggnad och rekommenderar en titt i skolans litteratursamling. 

Lektionsstruktur: 
Genomgång om grupparbete i färg- och formlära (12 min). 
Grupparbete, tre studerande (1 h, ljudupptagning med filmkamera). 
Genomgång av hårkrans (18 min).  
Eget arbete (55 min). 
Genomgång och avslut på dagen med betoning på blomman iris (8 min).  
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 2h 33 min 
 
Dag 3: Veckans snittblommor  
 
Det är måndag morgon och dagen börjar med att de studerande har förhör på föregående 
veckas snittblommor. Det är tyst i klassrummet och de studerande skriver svaren på A4-
papper och lämnar in till läraren. Efter en kort paus berättar läraren om hur påskliljor ska 
skötas och går sedan igenom den nya veckans snittblommor genom att visa upp inför klassen, 
samt vänder sig sedan mot tavlan och skriver upp respektive blommas svenska art och 
släktnamn. ”Veckans blommor” placeras i tio glasvaser på väggen bredvid tavlan.  
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång av veckans snittblommor (1 h). 
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 1 h 



 73 

Dag 4: Begravningsbukett och begravningsdekoration 
 
Klassen samlas och läraren börjar med att ta upp en hög bukett från en vas. Därefter gör hon 
om buketten till en begravningsbukett. Hon använder samma blommor men lägger till ett stort 
monsterablad och vinklar om blommorna. En studerande går fram och visar en annan variant 
av begravningsbukett med färgat silkespapper som effekt. Efter demonstrationen förs en 
diskussion om arbetsmaterialet på skolan – blommorna – och vikten av att sköta om det 
gemensamma. Efter samlingen börjar de studerande att göra om gårdagens buketter. Läraren 
kommer till den studerande två gånger och samtalar om volym och proportioner i relation till 
arbetet med pågående bukett. Efter cirka en timma samlar läraren ihop klassen för att 
förtydliga tekniken i buketten, då många i klassen har svårt att genomföra buketten med 
volym. Därefter är det fortsatt arbete med buketten och städning. Den för dagen filmade 
studerande börjar om med sin bukett två gånger efter genomgången.  
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång av begravningsbukett och städning (14 minuter). 
Eget arbete med begravningsbukett (1h 2 min) – två bedömningshandlingar: (A) 1 min och 6 
sek (B) 3 min och 15 sek. 
Förtydligande genomgång (6 min). 
Eget arbete och städning (24 min). 
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 4 h 4 min 
 
Dag 5: Symmetrisk kransdekoration 
 
Läraren börjar dagen med att återigen betona vikten av att ta hand om det gemensamma 
materialet på skolan och framhåller att detta är del av floristens yrkeskunnande. Stämningen 
är allvarsam bland de studerande eftersom samtalsämnet relaterar till städområden på skolan 
där diskussionen går i svepande termer om att börja städa på utsatt tid. Just den här morgonen 
skiljer sig från andra morgonsamlingar, men städning är ett återkommande tema. När samtalet 
är uttömt börjar läraren visa hur en symmetrisk kransdekoration är uppbyggd, samt de olika 
momenten som ingår i kransen, genom att rita upp principer på tavlan. Läraren avslutar med 
att visa med blommor på en kransstomme var de olika delarna ska placeras. Efter 
genomgången tillverkar de studerande kransar efter demonstrerad modell. Läraren kommer 
förbi den studerande en gång under arbetet med kransen. Efter lunchen samlar läraren ihop 
gruppen igen och visar hur en urna kan dekoreras med en liten krans – kransen skapas med 
lager av linjespel av organiskt material. När kransen är klar, visar läraren en liten brun påse 
med plast inuti. Påsen utgör underlag för en liten dekoration som de studerande får ta med sig 
hem. Läraren uppmuntrar klassen att ta korta blommor till dekorationen i påsen. De 
studerande går till sina platser och gör kransen och dekorationen under stor koncentration. I 
bakgrunden är radion påslagen.  
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång symmetrisk kransdekoration (1h). 
Eget arbete (1h 16 min) – en bedömningshandling: (A) 3 min. 
Genomgång två. Krans på urna (urndekoration) samt dekoration i påse (26 minuter). 
Eget arbete (50 minuter).  
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 3 h 32 min  
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Dag 6: Begravningsbinderi (empiri till studie (i)) 
 

 
                                  Figur 12. Illustration från studie (i). 
 
Läraren börjar dagen med att gå igenom uppgiften för dagen, som är att tillverka en 
begravningsdekoration samt skriva ett kort och göra en handbukett till en fiktiv order. De 
studerande arbetar självständigt under dagen och läraren går runt och handleder individuellt 
allteftersom arbetet fortskrider.  
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång av dagens uppgift.  
Eget arbete med begravningsdekoration (1 h 54 min) – tre bedömningshandlingar: (A) 2 min 
och 30 sek, (B) 4 min och 30 sek, (C) 23 min. 
 
Tid in i utbildningen: 30 veckor. Inspelat material: 1 h 54 min  
 
Dag 7: Bröllopsbinderi 
 
Dagen börjar med att läraren berättar om uppgiften som består av att göra brudbukett, 
tärnbukett, corsage och bordsdekoration efter en konsthistorisk bild samt med budget på 2500 
kronor. Alla studerande blir tilldelade konstbilder. Den studerande som jag följer blir tilldelad 
en bild, av Van Gogh, som föreställer ett café i kvällsljus, med stora partier av blått och gult. I 
planeringen av arbetet och i de olika blomsterbinderierna väljs gula och blå toner som 
tolkning av bilden. Den studerande arbetar koncentrerat och rådfrågar vid flera tillfällen 
läraren om formen på buketten och om olika tekniska lösningar. Dagen innan hade klassen 
arbetat med tävlingsbinderi och bedömningen av de studerandes arbeten gjordes då av en 
annan lärare, med stöd av tävlingsprotokoll. Under dagen koras en vinnare i föregående dags 
tävling. Klassen får veta vem som vann och vem som kom tvåa. Samtidigt som klassen 
arbetar med sina bröllopsbinderier har läraren individuella genomgångar. 
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång (16 min). 
Eget arbete med brudbukett (5 h och 11 min) – åtta bedömningshandlingar: (A) 2 min och 30 
sek, (B) 1 min och 30 sek, (C) 6 min, (D)1 min och 30 sek, (E) 2 min, (F) 2 min, (G) 2 min, 
(H) 9 min.  
 
Tid in i utbildningen: 30 veckor. Inspelat material: 5 h och 27 min   
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Dag 8: Asymmetrisk krans (empiri till studie (ii)) 
 

                                  
                                 Figur 13. Illustration från studie (ii). 
 
Dagen börjar med att läraren går igenom kransmodellen och samtidigt ritar upp kransens olika 
delar på tavlan. Under genomgången berättar läraren vad man kan tänka på som florist ifråga 
om tillgång till upphängningsanordningar i kapell och kyrkor. Därefter arbetar de studerande 
självständigt efter given modell. Efter lunch samlas klassen för genomgång av samtliga 
kransar. De studerande får säga något kortfattat om hur arbetet har gått och läraren lyfter fram 
styrkor i respektive krans. Genomgången varar i cirka 40 minuter. Därefter samlar läraren 
gruppen igen för genomgång av samma modell på kransen men med en annan teknik; så 
kallad späckteknik. De studerande delas in i grupper om två eller tre och genomför uppgiften, 
med varierande resultat. Dagen avslutas med att två lärare berättar om kommande uppdrag.   
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång av krans, asymmetrisk kransdekoration (36 min) 
Eget arbete med kransdekorationen (1 h 5 min) – fyra bedömningshandlingar: (A) 3 min, (B) 
30 sek, (C) 3 min och 14 sek, (D) 4 min.  
Genomgång av späckad kransdekoration (10 min). 
Grupparbete att späcka en krans (1h 17 min). 
Genomgång av dekoration till externt uppdrag följande dag.   
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 3 h och 8 min  
 
Dag 9: Externt uppdrag  
 
Skolan ska göra bordsdekorationer till en stor fest. Två klasser är på plats klockan 9.30. De 
studerande delas in i grupper om tre. Lärarna visar hur dekorationerna ska se ut och arbetet 
börjar. Cirka 90 detaljrika dekorationer ska tillverkas. Varje grupp gör 10 stycken. När alla är 
klara placeras dekorationerna, glitter, ”partysmällare” och menyer ut. Lärarna samlar alla och 
avslutar dagen med att säga att de har jobbat bra samt att utvärdering sker dagen efter. 
 
Lektionsstruktur: 
Genomgång (7 min och 26 sek)  
Eget arbete 2 h 20 min – en bedömningshandling.  
Genomgång (A), 7 min och (B), 2 min och 7 sek. 
 
Tid in i utbildningen: 10 veckor. Inspelat material: 2 h och 37 min  
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Dag 10: Tre dekorationer på en dag  
 
Dagen börjar med genomgång av kommande utställning och öppet hus på skolan, följt av 
planering för medverkan på en trädgårdsmässa. Därefter går läraren steg för steg igenom en 
rund dekoration. De studerande får blommor tilldelade som de placerar i svarta plasthinkar, 
efter att ha genomfört så kallad varuvård. Därefter placerar de studerande oasis i underlaget 
och påbörjar dekorationen efter lärarens modell. De håller på fram till lunch. Alla som blir 
klara innan genomgång, av rund dekoration med nedsänkt oasis, får till uppgift att skriva en 
reflektion som också beskriver vilka blommor dekorationen innehåller. Läraren visar en ny 
modell av en dekoration, steg för steg, följt av eget arbete. Gruppen samlas för kort 
gemensam genomgång där alla tittar på varandras dekorationer. Läraren visar därefter en hög 
dekoration, steg för steg. De studerande får 45 minuter på sig att tillverka dekorationen, vilket 
alla i stort sett klarar. Den allmänna reflektionen är att de aldrig trodde det skulle gå. Dagen 
avslutas med städning och en sista samling.   
 

Lektionsstruktur:  
Genomgång av dagen och rund luftig dekoration (1h 8 min). 
Eget arbete med rund luftig dekoration (1h 13 min) – två bedömningshandlingar: (A) 30 sek, 
(B) 1 min 30 sek. 
Genomgång låg rund dekoration (14 min). 
Eget arbete låg rund dekoration (40 min) – två bedömningshandlingar: (C) 1 min, (D) 25 sek. 
Genomgång av hög nivådekoration (14 min). 
Eget arbete med hög nivådekoration (1h 3 min) – en bedömningshandling: (E) 1 min.  
Genomgång och avslutning av dagen (1 min 47 sek). 
 
Tid in i utbildningen: 2 veckor. Inspelat material: 5 h och 10 min  
 
Dag 11: Buketter i olika former och prisklasser  
 
Dagen börjar med att två lärare hälsar de studerande välkomna. Uppgiften för dagen är 
bukettbinderi. En av lärarna går igenom olika former av buketter med stöd av en Powerpoint-
presentation. När genomgången är klar går de studerande till kylrummet och väljer blommor. 
Uppgiften består i att göra: (1) rund luftig bukett till 50-åring – 350 kronor, (2) rund kompakt 
bukett till nyfödd baby – 400 kronor, (3) strutformad luftig bukett till invigning av butik – 400 
kronor, (4) solitärbukett till avtackning – 125 kronor, (5) nivåbukett till 30-åring – 250 kronor. 
Efter en stund samlar en av lärarna gruppen och visar hur man gör en nivåbukett. Innan varje 
bukett tillverkas görs uträkningar med hjälp av mobiltelefon, som alla låter ligga framme. När 
buketterna är klara, och under arbetes gång, cirkulerar lärarna runt i klassrummet. Dagen 
karaktäriseras av enskilt arbete, vilket lärarna också betonar vid dagens slut. 
 
Lektionsstruktur:  
Genomgång av dagen och bukettbinderi med stöd i Powerpoint (44 min och 50 sek). 
Eget arbete bukettbinderi (5 min). 
Genomgång av hög bukett (10 min).  
Eget arbete bukettbinderi (2 h 56 min) – fyra bedömningshandlingar (A) 1 min, (B) 1 min, (C) 
2 min, (D) 3 min och 40 sek.  
Genomgång och avslutning av dagen (10 min 41 sek). 
 
Tid in i utbildningen: 3 veckor. Inspelat material: 4 h 7 min 
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Rosenskolan – yrkesbevisprovet – empiri till delstudie (iii) 
Under en dag, 9.00-16.00, följde jag fem lärare som bedömde 
yrkesbevisprov, ett frivilligt moment som sker i slutet av floristutbildningen. 
Under dagen gjorde jag ljudupptagningar med en videokamera – vars fokus 
hela tiden var riktat mot blomsterbinderiet under bedömning – för att 
synliggöra hur floristlärare formulerar yrkeskunnande. Ljudupptagningarna 
påbörjades efter att tre yrkesbevisprov var bedömda, eftersom jag då hade 
kunnat säkerställa att alla närvarande godkände både min närvaro i rummet 
och inspelningen med videokamera. Provet gjordes på en floristutbildning i 
Mälardalen. Studerande från två andra skolor medverkade. Ur datakroppen 
har en (1) sekvens valts ut för näranalys. Exemplet handlar om bedömning 
av en bukett som samtliga lärare var överens om att den var godkänd, 
samtidigt som det uppstod en diskussion om kvalitet kopplat till olika sätt att 
placera material. 

Yrkesbevisprovdag (empiri till studie (iii) 

 

                          
                           Figur 14. Bedömningsprotokoll för yrkesbevisprovet.  
 
Dagen börjar med att de studerande, som gick tredje året på hantverksprogrammet, enskilt 
presenterade sina respektive projekt, två olika blomsterbinderier kopplade till en 
fallbeskrivning. Rummet är dunkelt och de studerande står på ena sidan ett stort bord. De fem 
bedömande lärarna, jag och en person till som är representant för yrkesbeviset, har blicken 
riktad mot tavlan. Vi tittar på när de studerande, med stöd av Powerpoint, beskriver sin 
arbetsprocess. När alla studerande är färdiga med presentationerna, och lämnat rummet, går 
lärarna igenom respektive arbete enskilt, vägledda av ett bedömningsprotokoll där bland annat 
idé, färg och form bedöms. Efter den enskilda bedömningen samlas lärarna och gör den 
tekniska bedömningen gemensamt, samtidigt som de tillsammans skapar ett gemensamt 
bedömningsutlåtande utifrån bedömningskriterier angivna i protokollet. När alla arbeten är 
bedömda får de studerande enskilt besked om huruvida de klarat yrkesbevisprovet eller inte.  
 
Bedömningsstruktur: 
Varje studerande presenterar sitt arbete varefter lärarna bedömer enskilt. Sedan samlas lärarna 
och diskuterar respektive arbete. Tillsammans gör lärarna en gemensam bedömning.  
 
Tid in i utbildningen: Slutet av sista terminen på hantverksprogrammet. Inspelat material: 3 h 

!
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Från datakropp till transkribering – delstudier (i), (ii) och (iii) 

Ur data för de tre första delstudierna ((i), (ii) och (iii)) har episoder valts ut 
för näranalys, där studerande och lärare interagerar. Återkommande innehåll 
och specifika handlingar har identifierats för att kontrastera och jämföra 
episoder mot varandra (jfr Heath et al., 2010). Till datakroppen ställdes 
frågan om vad som kännetecknar återkommande interaktion mellan 
deltagare och blomsterbinderi, med strävan att välja episoder som tydligt ger 
exempel på formandet av studerandes blick i undervisning. Tabellen nedan 
illustrerar analysarbetets urvalsprocess; från dataproduktion fram till 
transkriberingsarbetet i studierna (i), (ii) och (iii). Därefter beskrivs 
samtalsanalysens olika steg.41  

De olika analysstegen  

Delsteg Analyssteg 
 

Steg1: Teknik (A) Videoinspelning/ ljudupptagning av undervisning 
(Floraskolan, studie (i) och (ii)). 
(B) Ljudupptagning och fotografering av bedömning av 
yrkesbevis (Rosenskolan, studie (iii)). 
 

Steg 2: Återkommande 
handlingar och interaktion  
 

Urskiljande av bedömningshandlingar mellan deltagare och 
demonstration/instruktion av lärare. 
 

Steg 3: Inledande frågor Vad kännetecknar interaktion mellan lärare och studerande, 
och mellan deltagare? Vilket innehåll återkommer i 
interaktionen mellan deltagarna? 
 

Steg 4: Urval 
 

Val av representativa episoder för transkribering.  
 
 

Steg 5: Transkribering   Se appendix för transkriberingsnyckel. 
 

Figur 15. Analyssteg i studierna (i), (ii) och (iii). 

Transkriberingsprocessen 

Det femte steget, i sammanställningen ovan, är transkribering av video-
inspelningarna; en utmaning med tanke på att visuella fenomen inrymmer 
oräkneliga detaljer såsom kroppens rörelser i den spatiala omgivningen för 
att bara nämna ett exempel (jfr Goodwin, 2001). En helt uttömmande 
transkribering är en omöjlighet (Derry et al., 2010): 

                                                        
41 Studie (iv) avhandlas på sidorna 80-84 eftersom det är en intervjustudie och alltså skiljer  
    sig från övriga delstudier. 
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There is no such thing as a ‘complete’ transcript that captures the full 
complexity of all verbal and nonverbal events. Consider the relation of the 
transcript to actual events by analogy of the relation of a map to the world it 
represents. There is no sensible ‘complete map’ (s. 20). 

 
Videofilmen står i centrum för analysen. Transkriberingsprocessen 
kännetecknas av en relationell rörelse, vilket i sammanhanget innebär att 
transkriptet förändras över tid. Transkripten som redovisas i studierna är 
exempelvis bearbetade för att skapa läsbarhet. Till exempel har jag valt att 
enbart visa den engelska översättningen i studie (i) och (ii), samtidigt som 
analysen av episoderna och transkripten av dessa utgår från vad som sägs på 
svenska. På samma sätt som det händer något i steget från talspråk till 
skriftspråk medför översättning viss betydelseförskjutning. Att förflytta 
komplexa händelser i klassrum till papper orsakar likaledes problematik, 
eftersom händelser reduceras till text och kontexten faller utanför (jfr 
Ongstad, 2007). Hållningen har stöd hos Per Linell (1994) som betonar att 
transkriptioner är arbetsmaterial som redovisas med symbolsystem, vilket i 
sin tur bygger på tolkning och förståelse. Liknande resonemang förs av 
Lorenza Mondada (2007) som benämner transkribering som flexibla objekt i 
situerad praktik, vilket betyder att transkribering bör betraktas som ett 
föränderligt tolkningsverktyg.  

Samtalsanalysen  

Gemensamt för analysarbetet i studie (i), (ii) och (iii) är de mikroanalytiska 
frågorna vad gör deltagarna, och varför just nu? (Snell & Lefstein, 2011). I 
figuren nedan tecknas fem analysfrågor som jag ställt till episoderna, där 
frågan om värderande uttryck om blomsterbinderier är ingången i analysen.   
 
Analysfrågor till materialet Analyskategorier och färgkodning  

 
Vilka uttryck för värderingar finns i 
interaktionen? Exempelvis: vad är bra, 
mindre bra, vad kan utvecklas? 

Yrkesspecifika värderingar och 
innehåll i relation till 
blomsterbinderiet (objekt) 

Vilka förklaringar anges? Förklaring 
 

Hur konkretiseras värderingar i handlingar 
– i relation till blomsterbinderier? 

Konkretisering  

På vilket sätt uppmanar deltagarna till  
interaktion?  

Referens till person(er) 
 

Hur refererar deltagare till yrkeskunnande 
som inte ryms i interaktionens omedelbara 
närhet? 

Referens till bransch och det 
fysiska rummet 
 

Figur 16. Analysfrågor till materialet och illustrerande färgkoder.  
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Färgkoderna illustrerar analyskategorier som härstammar från analys-
frågorna, för att beskriva hur analysen gått till. Exemplet nedan är ett utdrag 
ur artikeln som redovisar studie (ii).   
 
 
1. Anna: Here it is beautiful, isn’t it?((points towards the   

          wreath)) 

2. Emma:                                      Ye::s. 

3. Anna: Since here you have the contrast between the shiny  

         and opaque but here >but here you see< here it  

         doesn’t fit at all since it is totally(2.0)it becomes  

         blurry, blurry, blurry ((points to the wreath)). Here  

         you need a calm opaque leaf instead, don’t  

         you?(7.0)((removes plumosus from the decoration))Do  

         you really need these?((removes cypress from the  

         wreath))  

 
Vid en snabb titt på färgkoderna framgår det att lärarens (Anna) 
bedömningshandlingar både är konkretiserande och förklarande, snarare än 
att hon enkom säger vad som är bra eller mindre bra. Exemplet visar även att 
interaktionen mellan läraren och den studerande, i det här utdraget, till 
ganska liten del är riktad mot person; utan fokus är riktat mot blomster-
binderiet.  
 
I studierna används inte färgkoder explicit som analysredskap, däremot 
används specifika analysfrågor som ett sätt att ”packa upp” episoder i 
analysen. Tillvägagångssättet har likheter med andra mikroanalytiska studier 
i klassrumsmiljö, med fokus på uttryck för värderingar i interaktion (jfr 
Lindberg & Löfgren, 2011; Snell & Lefstein, 2011; Ekström 2012; Ekström 
& Lindwall, 2014). Poängen med analyskategorier är att de skapar förut-
sättningar för att ställa specifika frågor till avgränsade utsnitt ur ett större 
innehåll – vilket har använts för att besvara frågeställningarna i studierna (i), 
(ii) och (iii).  

Tillbaka till Blomsterskolan för intervjustudien (iv)  
Som tidigare nämnts skiljer sig den fjärde studien (iv) från de andra tre 
avseende metoder och tolkning, men inte i synen på kunskap som relationell 
och situerad. Studien handlar om förändringar i lektionsinnehållet på 
Blomsterskolan – Sveriges första floristutbildning. Frågorna kretsar kring 
dåtid och nutid avseende undervisningspraktiken. Det analytiska tillväga-
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gångssättet har vägletts av konceptet bricolage; ett samlingsbegrepp som 
konkretiserar en samling av kvalitativa metoder (Kincheloe, 2005; Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

Appreciating research as a power-driven act, the researcher-as-bricoleur 
abandons the quest for some naïve concept of realism, focusing instead on the 
clarification of his or her position in the web of reality and the social locations 
of other researchers and the ways they shape the production and interpretation 
of knowledge (Kincheloe, 2005, s. 324). 

 
Joe L. Kincheloe (2001; 2005) beskriver bricolage som ett sätt att finna nya 
sätt att se och tolka sociala handlingar genom att skapa komplexa berättelser. 
Perspektivet innefattar ett förhållningssätt till produktion av data där 
erfarenheter påverkar studiens innehåll och resultat, vilka också påverkas av 
val av metoder och tolkningsförfarande.  
 
Värt att påminna om är hur Blomsterskolan är en välbekant plats för mig 
eftersom jag både har arbetat (2002-2004) och varit studerande där (1994-
1997). Att vistas i lokalerna och träffa personalen som arbetar där har haft 
betydelse för dataproduktionen eftersom det har öppnat dörrar, såväl 
bokstavligt som genom att bidra till givande samtal och fördjupad förståelse. 
Lärarna har varit generösa med att dela med sig av undervisningsmaterial 
och erfarenheter. Exempelvis har jag självständigt kunnat gå runt i skolans 
lokaler och dokumentera delar av verksamheten.  
 
Som jag nämnde i kapitel 2 har skolan en särställning i svensk florist-
utbildningshistoria, vilket en rad artefakter vittnar om i skolans lokaler. Att 
exempelvis hitta sparat undervisningsmaterial om färg- och formlära modell 
flanellograf berättar något. Ett annat exempel är krukor från 1960-talet och 
fram till dags datum stående i två glasmontrar från 1980-talet. Det speciella 
med krukorna är att de speglar floristyrkets designhistoria – en hittills 
oskriven historia som visar blomsterhandelns och floristyrkets skiftande 
kommersiella uttryck. I sammanhanget visar krukorna också hur trender 
varit, och är, del av undervisningsinnehållet.  
 
På nästa sida återfinns en kort beskrivning av studien samt en schematisk 
figur över studiens olika analyssteg, följt av beskrivning av de olika stegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

Färg- och formlära i floristutbildning (empiri till studie (iv))  
 
Den samlade dataproduktionen för studien består av ljudupptagningar av intervjuer (2013 och 
2014) med en lärare, genomgång av kursplaner, fotografering av skolans miljö inklusive 
materialrum och kylrum, samt uppföljande besök på skolan våren 2016. Därtill har jag, med 
start i en pilotstudie, fyra gånger gått igenom skolans samling av referenslitteratur – en 
samling böcker och tidskrifter på svenska, norska, danska, tyska och engelska som har ett 
tidsspann från slutet av 1800-talet fram till nutid. 
 

                  
                         Figur 17. Färgtoncirkel i ett klassrum på Blomsterskolan  

Analys av tematik 

Analyssteg Översiktlig konkretisering av de olika analysstegen  
 

Steg 1  
Dataproduktion och  
transkribering 

 
Intervjuer där en del består av fotoelicitering, deltagande 
observation, fotografering av undervisningsmiljöer, analys av 
läroböcker samt kursplaner. Transkribering av intervjuer och 
genomgång av bildmaterial från skolan.  

Steg 2 
Skapande av tematik färg- 
och formlära 
 

 
Jämförelser mellan berättelser, bilder och skolans historik. 
Bearbetning genom att läsa igenom transkripten och rikta 
studien mot att handla om färg- och formlära som exempel på 
förändringar i undervisningen. 

Steg 3 
Analys av tematik  
 

 
Kritiska frågor till den skapade tematiken:  
På vilket sätt används färg- och formlära i undervisning? 
Vilka är de mest signifikanta förändringarna över tid gällande 
färg- och formlära?   

Figur 18. Analyssteg i dataproduktion avseende Blomsterskolan. 
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Steg 1. Den inledande intervjun (2013) var uppbyggd utifrån tematiken 
reformarbete 1993 och 2011, teori i utbildningen och smak. Tematiken 
grundade sig i ett intresse för värderingsfrågor i floristutbildning och hur 
ämnesinnehåll påverkas av skolans levda tradition och gymnasiereformer. 
Intervjun kretsade kring förändringar av undervisningspraktiken och 
branschens inflytande på utbildningen från 1980-tal – när den intervjuade 
läraren började arbeta på skolan – och fram till 2013. I slutet av intervjun 
bad jag läraren visa bilder av arbeten från undervisningen, samt välja några 
exempel som var bra respektive mindre bra. Momentet kan beskrivas som 
fotoelicitering där bilder/artefakter används för att uppmuntra deltagare i en 
intervjusituation att prata om saker som hade varit svårare att prata om utan 
fotografierna (Rose, 2007). Efter att ha transkriberat den första intervjun lät 
jag texten vara orörd i några månader och plockade sedan upp innehållet 
inför uppföljande intervjuer som jag gjorde från våren 2014. Samtalen 
kretsade kring olika former av bedömning och användning av bedömnings-
protokoll i undervisning. Samtalen handlade också om olika bedömnings-
former och skillnaden mellan att bedöma yrkestävlingar, yrkesbevisprov och 
gymnasiekurser. 
 
Utöver intervjuerna och i samband med att jag var på skolan, har jag 
fotograferat skolans lokaler och förråd – men framförallt har jag gått igenom 
stora delar av skolans undervisningslitteratur och samling av tidskrifter från 
1880-talet och framåt. Detta har gjorts vid fyra tillfällen; hösten 2012, våren 
2013 samt senvinter respektive vår 2016. I början var processen 
förutsättningslös och jag kopierade bilder på blomsterdekorationer från sent 
1800-tal och gjorde nedslag i USA 1950-tal. Den andra gången jag var på 
skolan återgick jag till skolans samling av facktidskrifter och började med att 
gå igenom svenska ”Blomsterbranschen” och sökte speciellt efter hur 
tidskriften behandlat frågan om floristutbildning från 1944 och framåt. Den 
här gången valde jag aktivt bort att gå igenom inspirationsböckerna, det vill 
säga böcker som enkom visar bilder på blomsterdekorationer, ofta efter 
given tematik. Mellan den första och andra gången på skolan stod det efter 
undersökning klart att många av de böcker som finns på Blomsterskolan inte 
går att spåra med digitala sökinstrument såsom Libris. Den fjärde gången jag 
var på skolan, och tredje gången som jag gick igenom delar av materialet, 
baserades urvalet på färg- och formlära i floristutbildning – ett urval som 
svarar mot vad som vid den tidpunkten utkristalliserat sig som syfte och 
frågeställning. Utöver detta har programmål och kursplaner från 1993 och 
2011 jämförts i strävan att synliggöra tänkbara förändringar på hantverks-
programmet gällande färg- och formlära på policynivå. I studien återfinns ett 
antal fotografiska bilder jag tagit under tiden på skolan. Bilderna bidrar med 
dimensioner som skulle kräva åtskilligt större utrymme för att beskriva i 
text. Dock är dessa och andra bilder aldrig ”bara” bilder. De är inbäddade i 
en kontext som kräver någon form av beskrivning för att bilderna inte ska 
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kunna misstolkas (Rose, 2006). I den aktuella studien beskrivs bilderna samt 
hur urvalet av bilder har en nära koppling till färg- och formlära i 
undervisning.  
 
Steg 2. Bearbetningen av det transkriberade materialet började med att jag 
läste igenom, granskade och letade mönster. Ur intervjuberättelserna 
utkristalliserades fyra delar som är att beteckna som datanära, samt har en 
gemensam nämnare i användningen av symboliska verktyg – särskilt 
färgtoncirkeln – i undervisning (jfr Ivarsson, Linderoth & Säljö, 2014). Jag 
valde att frångå direktcitat i studiens återgivning av lärarens berättelser. 
Småord som ”hmm” och upprepningar togs bort för att skapa en mer 
lättförståelig framställning. Detta motiveras av att jag i första hand är 
intresserad av innehållsliga förändringar i undervisningspraktiken, snarare än 
analys av lingvistiska aspekter av språket och språkandet.  
 
Steg 3. Parallellt med påbörjad analys bidrog det sista besöket på 
Blomsterskolan (våren 2016) med ytterligare data till studiens innehåll. På 
skolan pratade jag med en annan lärare än den tidigare intervjuade, samt fick 
tillträde till ett rum som innehöll artefakter som tidigare använts i 
undervisningen. Där och då vävdes de olika delarna samman, och jag 
började ställa analytiska frågor till bilder, artefakter och undervisnings-
material som tecken på den levda läroplanen (Andrée, 2007), i egenskap av 
berättelser om förändringar i undervisningspraktiken på skolan. 

Generaliserbarhet, giltighet och anspråk  
Huruvida de enskilda fallen som används i delstudierna är representativa för 
datakroppen som helhet, och inte bara utgör exempel som svarar mot 
avhandlingens övergripande frågeställning, är en delikat fråga. På denna 
fråga finns det inget enkelt svar men om exemplen som tas upp i de olika 
delstudierna kan användas och appliceras i andra sammanhang, är detta att 
likna vid en form av generalisering (jfr Larsson, 2005). En återkommande 
fråga i kvalitativa studier är just den om anspråk, giltighet och generaliser-
barhet. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) riktar en invändning mot 
frågan om generaliserbarhet i kvalitativa intervjustudier och ställer frågan 
”varför ska man generalisera” (s. 281). Staffan Larsson (2005; 2009) för en 
likartad diskussion och menar att frågan bygger på en kunskapssyn, lite 
tillspetsat, som har universella anspråk snarare än relationella och hur 
”generalization is a pragmatic matter, where perfection has no place” 
(Larsson, 2009, s. 36). Larsson (2005) menar att frågan snarare handlar om 
studiers kunskapstillskott och deras gestaltning än generaliserbarhet – vilket 
benämns som heuristisk kvalitet. Innebörden i begreppet handlar om ”i 
vilken utsträckning som läsaren genom framställningen kan övertygas om att 
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se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt” (s. 19). I slutändan handlar 
frågan om generaliserbarhet inte i första hand om antal timmar 
videoinspelning eller intervjuer, utan om hur de empiriska undersökningarna 
kontextualiseras och hur den analytiska generaliseringen görs (jfr Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Etiska överväganden 
Metodfrågor innefattar ofrånkomligen etiska överväganden och val. Som 
beskrivning av formulerad etik använder Tore Nordenstam (2012) metaforen 
isberg, i betydelsen att den formulerade delen av etiken finns ovanför vattnet 
samtidigt som merparten finns under vattenytan – i form av praktisk 
kunskap. Den praktiska kunskapen rymmer förtrogenhet såväl som 
erfarenhet. Nordenstam gör därmed en åtskillnad mellan etik och den 
praktiserade etiken (s. 55) varmed åsyftas hur etiken används i konkreta fall 
– i stället för att enbart hänvisa till det så kallade artikulationsmomentet som 
styrande för att klargöra normer och värden i bland annat forskning (s. 158). 
Eller för att citera Nordenstam (2012):  

Människor är inte bara komponenter som kan studeras utifrån med 
vetenskapliga metoder. Människor är först och främst medmänniskor som 
man kan kommunicera med (s. 157). 

 
Mötet med människor är således en situerad icke-linjär process som 
kännetecknas av komplexa beslut. I avhandlingens delstudier har jag icke 
desto mindre följt samhällsvetenskapliga etiska riktlinjer ifråga om 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande- 
kravet (Vetenskapsrådet, 2011; HSFR, 1996). Riktlinjerna har väglett beslut 
i dataproduktionen såväl som i mötet med deltagarna. Inför data-
produktionen skickade jag ut ett informationsbrev om studiens syfte och 
inriktning till potentiella deltagare på de tre olika skolor där data till 
delstudierna skulle produceras. När jag kom till respektive skola beskrev jag 
ingående vad avhandlingen handlar om, och pratade om brevet som 
deltagarna redan tagit del av. När jag beskrev hur förutsättningarna för 
medverkan bygger på frivillighet var jag exempelvis noggrann med att tala 
om både möjligheter och eventuella risker med att delta i studien. Därtill 
betonades att video/ljudinspelningarna och annat producerat forsknings-
material inte sprids till obehöriga, men kan komma att visas i 
forskningssammanhang (jfr Derry, Hickney & Koschmann, 2007; Derry et 
al., 2010; Heath et al., 2010). Budskapet upprepades vid flera tillfällen för att 
tillförsäkra tillåtelse att använda materialet i avhandlingsarbetet, i både 
muntlig och skriftlig kommunikation. I yrkesbevisprovstudien (iii) gav 
samtliga deltagare sitt muntliga samtycke vid två tillfällen under loppet av 
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dagen, varav det ena efter att den i aktuell delstudie använda sekvensen 
spelats in.42 Förfarandet i de fyra delstudierna kan därmed sägas uppfylla 
kraven för både information och informerat samtycke, med tillägget att 
samtyckesprocessen varit processbaserad, vilket i sammanhanget betyder att 
jag vid upprepade tillfällen under loppet av studierna tillförsäkrade att 
deltagarna var fortsatt bekväma med min närvaro och studiens ändamål, 
vilket svarar mot Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
(HSFR) etiska principer (1996) ifråga om att ”deltagarna har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan” (s. 6) – istället för att nöja mig med ett i 
förväg inhämtat skriftligt samtycke.43 I relation till det ovan nämnda påvisar 
Clive C. Pope, Rosemary De Luca och Martin Tolich (2010) komplexiteten 
med etiska riktlinjer i samband med dataproduktion som genererar 
avbildningar av deltagare. Författarna ställer den relevanta frågan om värdet 
av givna tillstånd, erhållna då deltagare i förväg svarat ja till medverkan, och 
betonar att det inte sällan sker saker under inspelningstillfällena som kan 
generera extra känsligt material.  
 
I fråga om nyttjandekravet har jag varit restriktiv med att visa datamaterialet, 
då det krävs stor precision för att kontextualisera komplexa händelser för 
icke initierade. I God forskningssed (2011), utgiven av Vetenskapsrådet, 
anges förbehåll avseende videoinspelning som forskningsmetod. Kritiken 
handlar om att metoden kan inkräkta på deltagarnas integritet. Det är avgjort 
problematiskt för studier om interaktion och kommunikation som baseras på 
videoinspelningar. Det är svårt att hitta någon direkt invändning mot kritiken 
om att deltagare kan komma att identifieras, men genom att ha varit tydlig 
med forskningens motiv och samtidigt inta ett reflexivt förhållningssätt vid 
tolkningen av materialet, samt aktivt arbeta med representationsformer som 
motverkar igenkänning (exempelvis fingerade namn på skola, deltagare samt 
illustrationer som ej tillåter igenkänning på personnivå), har jag arbetat med 
att bemöta invändningarna (jfr Heath et al., 2010). Dock går det aldrig att 
lämna någon helt säker garanti om att detta omöjliggör framtida igenkänning 
(Derry, Hickney & Koschmann, 2007; Derry et al., 2010). Omöjligheten att 
garantera anonymitet ligger helt enkelt metoden i fatet. Samtidigt har jag, så 
långt det går, gett deltagarna största möjliga konfidentialitet, bland annat 
genom att jag förvarar videoinspelningarna inlåsta för att skydda uppgifterna 
(jfr Vetenskapsrådet, 2011). 
 

                                                        
42 Vid yrkesbevisprovet var videokameran riktad direkt mot blomsterbinderiet under  
    bedömning, varför det endast finns potentiell möjlighet att kunna urskilja/identifiera  
    bedömande lärare (visuellt) vid enstaka tillfällen. Samtal och rörelser (med händer och   
    armar) med/mot blomsterbinderiet är vad som framträder i materialet.  
    Tillvägagångssättet tillämpades även i delar av intervjustudien (iv). 
43 Det kan även tilläggas att samtliga deltagare i studie (iii) och (iv) består av lärare, samt att   
    deltagarna som framträder i studie (i) och (ii) är vuxna. 
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I studie (iv), som handlar om en specifik skola, har jag dock intagit en helt 
annan position som gör att skolans tidigare namn framgår och även lärarens 
namn. Motivet till detta är att skolan har en central roll och plats i svensk 
floristutbildningshistoria och att lärarens egen historia exemplifierar 
förändringar i läroplanen och skolans lokala historia. Frågan är delikat. 
Tanken var från början att hålla både skola och personen med fingerat namn, 
men min hållning kom att ändras över tid. Jag och läraren hade ett långt 
samtal om för- och nackdelar med att medverka med fingerat namn i studien 
och vi kom överens om att läraren skulle läsa igenom artikeln och därefter 
bestämma sig för att eventuellt medverka under eget namn. Valet har 
bidragit till att synliggöra den levda läroplanen på skolan och erkänna den 
pedagogiska verksamheten. Men motivet är som nämnts framförallt att 
skolan är ensam i sitt slag i svensk floristutbildningshistoria (se kapitel 2). 
Vid beslutet att inte fingera namn i den aktuella studien har jag tagit i 
beaktande artikelns innehåll, som handlar om färg- och formlära, som ett 
icke känsligt ämnesområde.  

Sammanfattning  
Avhandlingsarbetets metod har utgått från sociokulturella perspektiv. Min 
bakgrund inom florist- och läraryrket, respektive konst- och designvärlden, 
har påverkat min förståelse av det jag har studerat och därmed även de 
resultat jag kommit fram till inom ramen för avhandlingsarbetet. Jag har 
använt data från fem olika skolor. Delstudierna bygger på data från fyra av 
skolorna. Till två av delstudierna kommer data från samma skola. 
Huvudsakliga dataproduktionsmetoder har varit deltagande observation, 
videoinspelning och samtalsanalys. En av de fyra delstudierna avviker dock 
från övriga genom att vara en intervjustudie. Avhandlingen följer 
samhällsvetenskapliga etiska riktlinjer. Den största etiska problematiken som 
avhandlingsarbetet medfört är att deltagare i studierna inte kan garanteras 
fullständig anonymitet i all framtid.   
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7 Sammanfattning av delstudier  

En vanlig missuppfattning från icke-
hantverkare är att hantverk är 
kroppsarbete. En annan är att tanke-
arbetet är mindre komplicerat (Tempte, 
1979, s. 1). 
 
 

(i) Vision and Embodied Knowing: The Making of Floral Design 
 
Studien handlar om bedömningshandlingar 
(Goodwin & Goodwin, 1992; Lindberg & 
Löfgren, 2011) i floristutbildning, med 
betoning på interaktionen mellan lärare, 
studerande och det pågående arbetet med en 
begravningsdekoration. Syftet är att 
synliggöra floristlärarens blick och det 
förkroppsligade yrkeskunnandet. Studien har 
vägletts av samtalsanalys av bedömnings-
handlingar, med fokus på resurser i form av 
verbalspråk, gester och blommor. Studien 
utgår från begreppet professionell blick 
(Goodwin, 2004), vilket förklaras som "socially organized ways of seeing 
and understanding events that are answerable to the distinctive interests of a 
particular social group” (s. 606). Deltagare i floristutbildning uttrycker sitt 
seende (Grasseni, 2009) genom att visa alternativa förslag med stöd av 
botaniskt material som kommunikativa resurser. Det kunnande som 
deltagarna uttrycker är en del av en multisensorisk – och därmed 
förkroppsligad – praktik (Streeck et al., 2011). Blicken ifråga står så att säga 
i relation till andra sinnen än seende (Grasseni, 2009). Resultaten i studien 
visar att floristiskt yrkeskunnande i handling bland annat kännetecknas av: 
(a) estetiska värderingar, (b) ekonomisk medvetenhet i relation till var 
blommor placeras, och (c) kontextens betydelse ifråga om att byta perspektiv 
med blicken, exempelvis för att förstå blomsterbinderier utifrån kundens 
perspektiv eller vilket intryck de ger efter placering i annan miljö. 



 89 

(ii) The Making of a Wreath: Material, Judgement and 
Interaction in Floristry Education  
 
Studien undersöker relationen mellan en 
lärares demonstrationer av en kransmodell 
inför en klass och de efterföljande 
bedömningshandlingar som sker mellan 
lärare och studerande, när de senare arbetar 
med uppgiften. Fokus i studien är val av 
material under pågående arbete. I studien 
diskuteras hur yrkeskunnandet uttrycks 
genom värderingar som reflekteras i valet 
av botaniskt material; vilket framstår som 
en central aspekt i floristens yrkes-
kunnande. Det analytiska perspektivet är förankrat i ett sociokulturellt 
ramverk (Wertsch, 1998) och samtalsanalys (Goodwin, 2013; ten Have, 
2007).  
 
Det empiriska materialet består av videoinspelningar från en florist-
utbildning för vuxna. Resultat visar hur tillverkning av en krans utgår från en 
mall som deltagare förhåller sig till, vilket i sin tur påverkar samtalens 
innehåll såväl som de studerandes binderiarbeten. I både de instruerande 
handlingarna och i bedömningshandlingarna, kommunicerar deltagare med 
stöd av botaniskt material för att visa var de befinner sig, respektive är på 
väg. Studien visar hur uppmärksamheten riktas mot det floristiska objektet 
genom taktila rörelser och material, vilket utmärker kommunikation om 
yrkeskunnande i floristundervisning. Sammantaget visar studien hur 
yrkeskunnandet innefattar förmågan att urskilja skillnader mellan olika 
botaniska material, samt hur dessa samverkar för att skapa uttryck i en 
begravningskrans. Därtill betonas hur kunnande om material – bland annat 
med yrkesspecifika begrepp som relaterar till färg- och formlära – vägleder 
handlingar i undervisning. Centralt och återkommande i studien är vad 
materialet gör snarare än vad det är (jfr Ingold, 2013). 
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(iii) Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning 
 
Studien handlar om yrkeskunnande i 
en gymnasieskolkontext. Fokus i 
studien utgörs av lärares interaktion 
och bedömningshandlingar inom 
ramen för ett provtillfälle för 
yrkesbevis för florister. Empirin 
består av ljudspår och stillbilder från 
videoinspelning av bedömningen av 
ett yrkesbevisprov, som visar hur 
fem lärare i grupp bedömer varje 
studerandes två blomsterbinderier, 
tillverkade för ändamålet. I studien 
undersöks bedömningen av en 
särskild buketts komposition, samt förändringar i samtalets organisation i 
form av förhandlingar. Lärarnas bedömningshandlingar sker med stöd av ett 
bedömningsprotokoll omfattande estetiska kategorier kopplade till en 
sjugradig skala. Analys sker av vad lärarna uttrycker för uppfattning om 
kvaliteten av det blomsterbinderi som bedöms. Sociokulturella antaganden 
om bedömning ligger till grund för tolkningen av lärarnas interaktion, vilket 
kan sägas återspegla uppfattningar om att tradition, minnen och historia bärs 
upp i samspel med – och genom – den materiella kontexten (jfr Lindberg & 
Löfgren, 2011). Därtill speglar bedömningshandlingarna olika aspekter av 
lärarnas yrkeskunnande, som antas innefatta fler dimensioner än vad det 
talade och skrivna språket förmår förmedla (jfr Polanyi, 2009). Analysen har 
vägletts av samtalsanalys, både som ett sätt att disponera data och som ett 
sätt att fokusera på interaktion mellan personer där varje detalj betraktas som 
betydelsefull (Lefstein & Snell, 2011). 
 
Redogörelsen av bedömningsprocessen tydliggör att vad som sägs inte har 
något entydigt definierat samband med de olika aspekterna bedömnings-
protokollet stipulerar. Däremot påverkar bedömningsskalan tydligt skeendet. 
Det är med andra ord snarare sökandet efter en genomsnittlig siffra – som 
uttrycker en bedömning som alla kan enas kring – som utgör organiseringen 
av bedömningens innehåll och handlingar. Det sker via lärarnas iklädande av 
expertrollen, från vilken enskilda lärare ibland växlar tillbaka till lärarrollen. 
Dock kan man beskriva det som att expertrollen framstår som överordnad. 
Det framkommer inget som tyder på att någon skulle vara mer expert än 
någon annan, varmed man också kan se det som att expertisen kommer till 
stånd genom att man – tillsammans – enas om den. 
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(iv) Colour and Form: Changing Expressions of Vocational 
Knowing Within Floristry Education 
 
Studien handlar om förändringar i 
färg- och formlära som ämnesinnehåll 
på en svensk floristutbildning mellan 
1990 och 2015. Det analytiska 
perspektivet utgår från en relationell 
syn på kunskap (Carlgren, Forsberg & 
Lindberg, 2009) med stöd av socio-
kulturella perspektiv och med strävan 
att undersöka utbildningens innehåll 
och förändringar i den språkliga 
praktiken (Wertsch, 1998; Lave & 
Wenger, 1991; Säljö, 2010). Studien 
är influerad av tidigare forskning om 
läroplaner och ämnesbeskrivningar 
(Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009), samt forskning om den lokala 
skolpraktiken kopplad till ett särskilt ämne (Haertel, Moss, Pullin & Gee, 
2008). Genom att ställa frågor om förändringar i floristämnet – och på vilket 
sätt yrkeskunnande om färg och form har förändras i svensk floristutbildning 
sedan 1990-talet – är det möjligt att närma sig hur teori i form av 
konceptualisering, analys och reflektion har fått en allt mer framträdande roll 
i undervisningen. Studien undersöker vad som innefattas i att vara kunnig 
ifråga om blomsterbinderi, vilket till stor del handlar om att kunna värdera 
materialkompositioner. Färg- och formlära kan förstås som en uppsättning 
visuella representationer som kombineras med språkande i undervisning. 
Färg- och formlära utgör därigenom en slags estetisk abstraktion (Akner-
Koler, 2007) som bidrar till formande av ett perspektiv på omvärlden (jfr 
Säljö, 2015).  
 
I studien diskuteras teorins roll i floristutbildningen och hur imitation av 
modeller inte längre är en självklar del av undervisningspraktiken, som har 
förändrats i riktning mot mer reflektion och verbalisering. Läraren i studien 
ger exempel på hur färg- och formlära används som kommunikativ resurs i 
undervisningen; för att kunna diskutera blomsterbinderiers uttryck snarare än 
att enbart tycka utifrån personlig smak. Studien visar hur färgtoncirkeln 
används som verktyg – av deltagare som ska fatta estetiska beslut – och hur 
undervisning organiseras med stöd av färg- och formlära. Diskussionen 
uppehåller sig kring färg- och formlärans roll som pedagogiskt verktyg, med 
betoning av skolans lokala historiskt situerade praktik. 
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8 Resultat: fyra aspekter av yrkeskunnande  

Vad vi ser, hör, känner är inte 
oberoende av vad vi kan uttrycka 
och gör – bildkonstnären och 
lantbrukaren ser inte samma saker, 
orkesterdirigenten och 
bilmekanikern hör inte detsamma 
(Bergendal, 1985, s. 21). 
 
 
 

Det här kapitlet behandlar resultat från de fyra delstudierna på en aggregerad 
och mer övergripande nivå. Uttryck för yrkeskunnande har framträtt genom 
delstudiernas empiriska resultat kring vad som uppmärksammas – i 
tillverkning av olika blomsterdekorationer – och beskriver samtidigt de olika 
aspekter av den skolade blicken som sammanställs i detta kapitel. Analysen 
som redovisas bygger på – och har stöd i – avhandlingsarbetets empiriska 
data som helhet, och inte enbart det som redovisas i delstudierna. För att 
besvara avhandlingens frågeställning – hur yrkeskunnande formas i 
floristutbildning och vad som formar den skolade blicken i undervisnings-
praktiken – har de gemensamma nämnarna i de fyra delstudierna 
sammanställts i en beskrivning som mynnar ut i en förenklad modell i slutet 
av kapitlet.  
 
Fyra aspekter framträder som centrala för skolningen av blick för blommor 
och blomsterbinderi: (a) värderingar: ekonomiska och estetiska, (b) 
språkande, (c) material och redskap, samt (d) görande och teknik. 
Aspekterna återges i en schematisk sammanställning på nästa sida, som en 
illustration över förekomst i innehållet i var och en av delstudierna.  
 
Den värderande skalan, från ljusgrönt till mörkgrönt, visar hur starkt 
respektive aspekt framträder i varje enskild delstudies empiri.  
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Figur 19. Rader representerar delstudier (i-iv) 44 
och kolumner aspekter.  

Hur aspekterna ovan förhåller sig till den yrkesdidaktiska modell som 
introducerades i inledningen av denna avhandling – inklusive den temporala 
dimensionen – samt på vilket sätt de bidrar till kontextförnyelse åskådliggörs 
i slutet av kapitlet. 

                                                        
44 (i) Vision and Embodied Knowing: The Making of Floral Design  
    (ii) The Making of a Wreath: Material, Judgement and Interaction in Floristry Education 
    (iii) Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning 
    (iv) Colour and Form: Changing Expressions of Vocational Knowing Within Floristry  
         Education 
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(a) Värderingar: ekonomiska och estetiska  

På ytan synes det självklart att estetiska värderingar utgör del av floristens 
yrkeskunnande, vilket även bekräftas av empirin som samtidigt – eftersom 
estetik handlar om hur våra sinnen förhåller sig till omvärlden45 – starkt 
betonar den ekonomiska dimensionen av den skolade blicken. I undervisning 
återkommer ekonomiska värderingar gång på annan som referenspunkt för 
blomsterbinderiets estetik. I artikel (iv) handlar det inte så mycket om kronor 
och ören, utan mer om vad som anges som förklaring till varför studerande 
inte får tillgång till blommor i färgtoncirkelns alla färger varje vecka, eller 
varför vissa binderier tillverkas (i större utsträckning) i skolan såsom 
kompakta rundbundna kransar. Det senare kan förklaras med att under en 
skolarbetsvecka kortas blommor succesivt ner – utan att någonsin nå 
försäljningsledet – och efter återkommande hantering begränsas därmed 
valmöjligheterna alltmer i termer av tänkbara blomsterbinderier. Blommorna 
blir helt enkelt kortare och kortare ju längre veckan går i skolans praktik. 
Förklaringen följer en form av skolekonomisk logik ifråga om att hushålla 
och återanvända blommor, vilket främjar en särskild – kort – estetik. 
Studerande har begränsad tillgång till material, i sig ett utslag av ekonomiska 
förhållanden. Även om det ifrågavarande estetiska uttrycket alltså inte äger 
någon direkt motsvarighet i branschens praktik, rör det sig samtidigt om 
konceptuellt46 yrkeskunnande – det vill säga studerandes blick skolas i vikten 
av en ekonomisk estetik.  
 
Ett intressant exempel återfinns i studie (i) när läraren använder den tänkta 
kundens blick som referens och argument för varför botaniskt material bör 
omplaceras i en dekoration; med stöd av metaforen hamburgare som syftar 
på botaniskt material som placerats tätt i horisontell riktning lager på lager, 
och samtidigt implicit leder tanken i riktning mot snabbmat och låg 
betalningsvilja. Den studerande uppmuntras omdisponera material i en 
begravningsdekoration med motiveringen att det ryms för mycket pengar 
(underförstått i förhållande till ovan nämnda betalningsvilja) i en specifik del 
av dekorationen (vilket likaledes underförstått påverkar dess teoretiska 
lönsamhet negativt). Innehållet i bedömningshandlingen handlar i det här 
fallet uttalat om att placera material på ett ekonomiskt sätt; sida vid sida med 
andra estetiska värderingar om färg och linjespel i dekorationen. Liknande 
argument om materialplacering återkommer i studie (iii) när deltagare 
konkretiserar varför vissa placeringar av blommor är att föredra framför 
andra – med stöd av argumentet att rosor är ganska kostsamma.  
 

                                                        
45 Se sidan 59 för en redogörelse av hur begreppet estetik används i denna avhandling. 
46 Detta kan i sin tur återkopplas till en vanlig missuppfattning om att hantverk inte är ett  
    intellektuellt/teoretiskt kunnande, utan renodlat praktiskt (utförande), vilket även  
    kommenteras i det citat som inleder kapitel 7, sidan 88 (jfr Tempte, 1979). 
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Ifråga om ekonomiska förutsättningar är det ofta läraren som driver frågan 
om ekonomisk medvetenhet. Det visar sig bland annat flera gånger i en 
önskan att ta bort material, eller att de studerande ska förhålla sig till en 
given (medierande) budget och (likaledes medierande) fiktiva kundönskemål 
(studie (i) och studie (ii)).  

(b) Språkande 

Vad som sker i undervisningen kan sägas vare en fråga om kommunikation 
och därmed språkande som medierar yrkeskunnande och blick. Frågor om 
kompositionella bryderier utgör återkommande tematik i samtalen. Inte 
sällan kommer initiativet till diskussionerna från studerande, under pågående 
eget arbete. Gemensamt för tre av studierna, (i), (ii) och (iii), är fokus på 
bedömningshandlingar47; som visar hur deltagare kommunicerar om 
värderingar i blomsterbinderier med stöd i språkandet. Det är den centrala 
delen av kommunikationen, sida vid sida med kroppsrörelser och andra 
modaliteter (jfr Willerslev, 2009). Språkande är med andra ord del av den 
sociala praktiken, som inte desto mindre är föränderlig samt påverkad av tid 
och sammanhang.  
 
Språkandet är inte på något sätt neutralt utan reflekterar floristämnets 
tradition (jfr Säljö, 2011).  I studie (i) och (ii) samtalar deltagare om kvalitet 
i blomsterbinderier. Språkandet ändrar innehåll i takt med att arbetet 
fortskrider, med stöd av blommor (material) som kommunikativa resurser. I 
studie (iii) åskådliggörs en likartad form av yrkesspecifikt språkande – med 
betoning på konkretisering av kvalitetsskillnader – när fem lärare 
sambedömer en bukett inom ramen för ett yrkesbevisprov (med stöd av ett 
bedömningsprotokoll som medierande resurs). Under samtalet preciserar 
lärarna sina respektive uppfattningar genom att peka på delar i 
kompositionen – exempelvis placering av rosor – och genom språkande 
jämföra buketten med andra buketter gjorda vid samma tillfälle.  
 
I studie (iv) beskriver läraren hur förmågan att verbalisera kvalitetsskillnader 
med tiden fått en allt mer framträdande roll i undervisningen; en förändring 
som svarar mot förändringar i kursplaner såväl som kollegialt utvecklings-
arbete på den specifika skolan. Det innebär att språkandet med tiden fått en 
ännu mer framträdande roll.  

                                                        
47 Som begrepp ger bedömningshandlingar perspektiv på hur olika material laddas med  
    värderingar i interaktion, samt hur delad förståelse för yrkeskunnande formuleras 
    relationellt i floristutbildningen. Såtillvida utgör bedömningshandlingarna också exempel  
    på hur olika aspekter av yrkeskunnande – i detta fall värderingar och språkande – är  
    sammankopplade. 
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(c) Material och redskap  

Det är slående hur materialet, det vill säga själva blommorna, påverkar 
språkandets utformning såväl som lektionsinnehåll. När lärarna pekar och på 
andra sätt hänvisar genom språkande, är det som medieras allt som oftast just 
de enskilda lärarnas kunnande om material samt vad/hur som är lämpliga 
placeringar av ifrågavarande blommor. Betydelsen av materialets särskilda 
egenskaper återkommer på detta sätt mer eller mindre tydligt i samtliga 
studier. Det spänner mellan att vara ett bedömningskriterium för yrkes-
kunnande inom ramen för yrkesbevisprovet (studie (iii)) till att i den dagliga 
undervisningen vara motiv till val av specifikt material; och därmed 
klangbotten till förklaringar av varför viss placering anses vara mer eller 
mindre lämplig. Yrkestraditionens koppling till skilda material visar sig 
också genom hur undervisningen är organiserad. Modeller och tekniska 
skisser medierar hur olika blommor ska placeras. I interaktionen är 
materialets betydelse för undervisningspraktiken också tydlig när lärare 
återkommande tar bort material för att påvisa vad som kan förändras. 
Blommor är således inte bara medierande utan innehållsmässigt drivande i 
kommunikationen mellan deltagare. Inte sällan omvandlas också material till 
redskap i loppet av undervisningen. Det innebär också att blommor även kan 
vara redskap. I studie (iv) beskrivs färgtoncirkeln som ett redskap både för 
att samtala om färger och som ett sätt att verbalisera relationen mellan 
nyanser i blomsterbinderier. Ett annat redskap i utbildningen är bedömnings-
protokoll, vilket interaktionen mellan lärarna i studie (iii) tar sin utgångs-
punkt i. I samma studie utgör även budgeten ett redskap; en tematik som 
återkommer i studie (i) där budget blir ett redskap för att begränsa val-
möjligheterna avseende materialtillgång i en begravningsdekoration. Andra 
framträdande redskap i utbildningen är bland annat sekatörer och knivar 
vilka samtliga på ett eller annat sätt med tiden blir del av kroppens 
handlingsmönster. Lägg därtill krukor, vaser, ståltråd och oasis med mera. 
Även de senare är yrkesspecifika material som ämnesinnehållet i del-
studierna kretsar kring.  

(d) Görande och teknik 

Tekniskt yrkeskunnande är integrerat i undervisningspraktiken, men är 
kanske också det som är mest dolt ifråga om verbalspråkliga uttryck. 
Tekniken spänner mellan att behärska de olika materialens grundegenskaper 
i den dagliga hanteringen, till att rent praktiskt kunna arrangera och placera 
blommor i olika former av blomsterbinderier till skilda tillfällen. Vid 
lärarnas genomgångar visas teknik bland annat i form av var blommor ska 
sitta och hur osasishållare sätts fast på kransstommar. Tidsaspekten – 
exempelvis att blommor ska ha plats för att kunna slå ut – har betydelse för 
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det tekniska kunnandet. Med rätt teknik blir tid en möjlighet – blommorna 
utvecklas som önskat – och inte enbart en begränsning.  
 
Genom kroppens rörelser är den tekniska dimensionen ständigt närvarade i 
tillverkningen av blomsterbinderier. Blommor ska hanteras på ett särskilt 
sätt. Studerande lär sig rent konkret hur det är lämpligt att hålla stjälkar i 
handen. Detta handhavande är del av ett tekniskt kunnande som innefattar 
yrkesspecifika rörelsemönster med material. Tekniken finns i alla moment, 
från grundläggande hantering av blommor till hur långt en stjälk bör stickas i 
stickmassan för att uppnå stabilitet och skapa bästa förutsättningar för 
vattentillförsel, så att den står sig och utvecklas som önskat med tiden. Hålen 
i stickmassan utgör exempel på något som inte är enkelt märkbart, men blir 
det för många felstick försämras tekniken. Blommorna sitter helt enkelt inte 
fast. Det finns många snarlika möjliga exempel på teknikens betydelse, som 
dock är svåra att påvisa direkt utifrån enbart videoinspelningarna.  
 
Begreppet görande (making) rymmer handlingar med material, redskap och 
tekniker. I undervisning är, som framkommit, dynamiken mellan att kunna 
och inte kunna påtaglig när lärare tar bort eller lägger till botaniskt material 
för att visa vad som kan förändras. I studie (ii) åskådliggörs detta när en 
lärare i slutet av en demonstration av en kransdekoration beskriver tänkbara 
botaniska alternativ att lägga till, för att förstärka formen i kompositionen. 
Den skolade blicken består i detta fall i att kunna föreställa sig vad 
alternativa material gör för kompositionen som helhet. Läraren håller upp en 
transparent plumosuskvist och placerar den i dekorationen, vilket är ett 
konkret exempel på hur yrkeskunnande kommuniceras genom görande – 
med material – i floristutbildningen. 

Tillbaka till den yrkesdidaktiska modellen  
De fyra aspekterna (a-d) står i relation till yrkesämnet genom att den skolade 
blicken (som de utgör beståndsdelar av) uttrycker själva yrkeskunnandet. Av 
central betydelse för yrkesämnet är därmed också kopplingen till 
yrkestraditioner, läroplaner, arbetslivsfrågor med mera, samt hur lärare, 
studerande och innehåll tillsammans påverkar – och påverkas av – 
yrkesämnet. Dynamiken som modellen illustrerar innebär såldes att 
yrkesämnet både styr och styrs av omgivande faktorer. Den relationella 
dimensionen handlar på så sätt inte enbart om vad deltagare gör i nuet, utan 
tidens betydelse gör sig även påmind som en framåtrörelse såväl som ett 
tillbakablickande.  
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Figur 20. Aspekter och relationer i yrkesämnen, utifrån Carlgren (2015, s. 205), även     
                återgiven på sidan 14.  

Vidare mot en modell för skolad blick som yrkeskunnande    
Som stöd för den fortsatta framställningen har jag konstruerat en förenklad 
modell – med grund i den yrkesdidaktiska modellen ovan – som åskådliggör 
de redovisade aspekterna (a-d) för den skolade blicken. Modellen ska förstås 
som dynamisk, relationell och icke hierarkisk avseende de ingående 
komponenterna48. Den temporala dimensionen uttrycks identiskt i båda 
modellerna. Skillnaderna är bland annat att komponenterna i modellen för 
skolad blick är mindre beständiga varmed den skolade blicken också är 
mindre trögrörlig. Även om den temporala dimensionen är densamma i  

                                                        
48 Detta innebär bland annat att mellanmänskliga relationer kan förändra     
    utbildningsinnehållet, som också påverkas av tid och rum.  
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Figur 21. Skolad blick i floristundervisning.  
 

 
bägge modellerna kan man därmed också förstå det som att förändring sker 
snabbare avseende den skolade blicken. Vidare finns som tidigare nämnts 
inte endast en blick vid en given tidpunkt49, vilket också beskriver den 
undflyende karaktären hos denna relativt svårpåvisbara form av tyst 
kunnande, i likhet med exempelvis hur man kör bil.50  
 
Vad som sägs, hur blickar riktas och vad som görs är skilda aspekter av vad 
som kan sägas vara förutsättningarna för den kontextförnyelse som 
potentiellt sker i interaktion (jfr Drew & Heritage, 1992).  

                                                        
49 Se sidan 53 för en mer utförlig beskrivning av hur blicken formar och formeras i relation 
    till omgivande kontext. 
50 Se sidan 53 för en mer utförlig beskrivning av hur vi inte upplever blicken som ett redskap  
    eftersom den är en förutsättning för hur vi ser världen. 
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9 Diskussion: blomstrande undervisning 

[...] in fact, there is no similitude and no 
distinction, even for the wholly 
untrained perception, that is not the 
result of a precise operation and the 
application of a preliminary criterion 
(Foucault, 2002, s. xxi). 

 

 

De fyra (a-d) i föregående kapitel identifierade aspekterna av floristiskt 
yrkeskunnande – värderingar, språkande, material och görande – diskuteras i 
detta avslutande kapitel, som beståndsdelar av den skolade blicken. 
Värderingar hamnar lätt i förgrunden, eftersom de utgör den mest abstrakta 
och mest svårpåvisbara komponenten av yrkeskunnandet. Framställningen är 
strukturerad i termer av teori- och metoddiskussion, resultatdiskussion samt 
avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning.  

Teori- och metoddiskussion  
Valet att använda sociokulturell teori och därmed åtföljande betoning av 
sammanhang och tradition, har i sin tur väglett valet av metoder; inklusive 
analysen av deltagares interaktion. Avhandlingens resultat är därmed 
betingade av dessa föregående val, som skett för att bidra till kunskaps-
bildning om svensk floristyrkesutbildning samt yrkeskunnande.51 Ytterst 
handlar det om ett val att se något som något (jfr Asplund, 1970). Andra val 
hade inneburit annorlunda resultat. När det gäller de fyra identifierade 
aspekterna av floristiskt yrkeskunnande kan nämnas att dessa dock inte 
”valts” utan helt enkelt framträder ur analysen eftersom de varit mest 
påtagliga, dock som en konsekvens av ovan nämnda föregående val.  
 

                                                        
51 Att jag begränsat mitt sökförfarande till källor på språk jag själv behärskar – dessvärre  
    endast svenska och engelska – har likaledes givetvis också påverkat de resultat som 
    erhållits. 
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Det som motiverar användning av det mikroperspektiv som konversations-
analysen tillhandahåller, är att det ger redskap för analys av organisering av 
deltagande (Carlgren, 2009) såväl som hur relationen mellan handlingar och 
kontext är ömsesidigt konstituerande (Goodwin, 2000). Därtill ger 
perspektivet redskap för att utmana förekommande föreställningar om att 
handlingar i skolan kan betraktas som fristående händelser inbäddade i ett 
vakuum.52 Det i avhandlingen valda perspektivet visar därmed hur kontext 
och material kan betraktas som bärare av sociala relationer (jfr Fenwick, 
Edwards & Sawchuk, 2011).  
 
Den valda abstraktionsnivån för de i avhandlingen ingående delstudierna är 
något som påverkar den förståelse som möjliggörs. Jag har här valt att 
analysera på de nivåer som är brukligt inom det valda perspektivet (jfr Illum 
& Johansson, 2009; Lefstein & Snell, 2011; Ekström & Lindwall, 2014; 
Lindholm, 2014; Lymer, 2013) för att ansluta till tidigare forskning, men vill 
betona att ett val av djupare detaljstudium – alternativt mer övergripande 
framställning – hypotetiskt hade kunnat medföra en annorlunda förståelse.   
 
Avseende bakgrundsbeskrivningen som görs i denna kappa (kapitel 2) har 
bedömningen varit att floristutbildningens framväxt å ena sidan har varit 
betydelsefull att förklara för att synliggöra hur nationella beslut om 
floristyrkesutbildning kan relateras till ett framväxande och alltmer utbrett 
intresse för blomsterdekorationer i omvärlden. Å andra sidan har det även 
bedömts vara centralt att framhålla hur internationell produktion och en 
global marknad påverkar exempelvis förekomsten av botaniskt material, 
liksom floristens senare materialval. Ett val av att i kappan ge en annan 
inramning av delstudierna hade gett en annorlunda förståelse för dessa, i 
linje med kontextens betydelse inom det sociokulturella perspektivet (jfr 
Säljö, 2015; Wertsch, 1998). 
 
Att studien utgår från sociokulturell förståelse innebär också att inget resultat 
är hugget i sten. Tvärtom är påverkan av yttre faktorer – med åtföljande 
föränderlighet som centralt kännetecken – en poäng i sig. Exempelvis 
betraktas värderingar som dynamiska och föränderliga, vilket synliggörs i 
intervjustudien (iv) där språkande i undervisning förändrats över tid. 
Perspektivet har alltså haft implikationer på avhandlingen som helhet och 
pekar mot betydelsen av mänsklig interaktion och hur kunskaper får liv, 
reproduceras och utmanas mellan människor i samspel (Säljö, 2011, 2000). 
Det situerade står således aldrig utan sammanhang utan påverkas tvärtom 
alltid av komplexa relationer och historien. Att detta synliggörs är den 
sociokulturella ansatsens styrka. Samtidigt är å andra sidan en giltig 

                                                        
52 Ett sådant synsätt är föga fruktbart, annat än för att legitimera och/eller upprätthålla  
    status quo. 
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invändning att det kan finnas en tendens att analysenheterna kan bli alltför 
generella och svepande (Melander & Sahlström, 2010).  
 
I termer av metod har jag använt flera olika; i första hand video- och 
ljudupptagning, men även intervjuer och deltagande observation. En generell 
och giltig invändning mot detaljerade videoanalyser är att den valda 
kameravinkeln formar vad vi ser, vilket även gäller avseende bearbetningen 
under återstoden av dataproduktionen; i form av mjukvaruhantering och 
andra urval (Mondada, 2006).53 Bredden i metod i kombination med vidden i 
fokus har vidare möjliggjort det resultat som föreligger, men möjligen på 
bekostnad av djup. Till exempel kunde ett genomförande av fler delstudier 
av samtalsanalytisk karaktär sannolikt ha bidragit med fler nyanser avseende 
exempelvis materialens roll i interaktion. En avgränsning till att i 
avhandlingen enbart fokusera på yrkesproven hade å andra sidan nog gett 
mer nyanser, men knappast gjort floristutbildningens mer vardagliga praktik 
rättvisa. Förhoppningen i metodvalet har därmed varit att ge en både fyllig 
och fruktbar bild av det yrkeskunnande som kommer till uttryck i de mellan-
mänskliga relationerna.   
 
Kombinationen av övergripande historisk beskrivning, klassrumsstudier av 
hur yrkeskunnandet formas relationellt i interaktion mellan läraren, 
studerande och material, samt av bedömningssamtal i förhållande till 
studerandes yrkesprov, har alltså gjort det möjligt att närma sig yrkes-
kunnande i floristutbildning. Båda studierna från Floraskolan ((i) och (ii)) 
visar värdet av att i detalj studera interaktion i floristutbildningen specifikt, 
och anknyter även till yrkesutbildning generellt ifråga om materialens roll 
som kommunikativa resurser. Studierna visar därigenom också – i likhet 
med andra studier inom det yrkesdidaktiska området – att det finns mycket 
goda skäl för att studera de samtal som sker i skolans rum, och relaterar till 
tidigare forskningsresultat (jfr Öhman, 2015; Lindholm; 2014). Genom teori- 
och metodval – samt avhandlingsarbetets övriga utformning – ansluter och 
bidrar delstudierna till forskningen om den svenska yrkesutbildningens 
framväxt (jfr Nilsson, 1981; Lindell, 1992; Hedman, 2001; Larsson, 2001; 
Olofsson, 2005; Nilsson, 2008). 

                                                        
53 Rum och händelser som sker utanför den omedelbara interaktionen som ses med  
    kameran kan hypotetiskt tas i beaktande med andra metoder, vilket i slutändan teoretiskt   
    sannolikt ger ett åtminstone i vissa delar annorlunda resultat. Med användning av 
    videoinspelning följer helt enkelt begränsningar – ”video-recordings are reflexively     
    produced” (Mondada, 2006, s. 2). 
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Resultatdiskussion  

(a) Värderingar: Att koda av smaken  

Föregående kapitel har tydliggjort hur ekonomiska och estetiska värderingar 
utgör centrala beståndsdelar av det floristiska yrkeskunnandet; och därmed 
smaken. Smak är samtidigt inget fast och för alltid givet, utan en spegling av 
sammanhang, grupp och tid. Här kan man därför tänka sig att studerande har 
med sig smak in i utbildningen och lär sig se bortom egna föreställningar. 
Smaken formas således under utbildningen bland annat genom hur estetiska 
och ekonomiska värderingar kommer till uttryck i klassrumsinteraktionen, 
genom olika modaliteter, varigenom studerande utvecklar nya sätt att erfara 
världen i mötet med undervisningen (jfr Carlgren, 2015). Man kan också 
tänka sig att även läraren succesivt förändrar sin smak, i relation till de 
studerandes kompositioner såväl som till rådande kommersiella trender – en 
möjlighet som stöds av sociokulturella perspektiv på lärande (jfr Wertsch, 
1998).54 
 
För den blivande floristen handlar det, som delstudierna visar, ganska lite om 
att framhålla sin egen smak och sociala position, utan snarare om att inta ett 
professionellt förhållningssätt inför en palett av olika möjliga uttryck som 
kan komma att vara aktuella i framtida yrkesliv. Floristen ska helt enkelt 
kunna koda av och förhålla sig till de signaler som undervisningsinnehållet 
och traditionen påbjuder. Detta är ett inslag i de studier om yrkeskunnande 
som tidigare redovisats i avhandlingen (jfr Haaland Sunds, 2005; Lymer, 
2013; Illum & Johansson, 2009; Fine, 1985), vilket samtidigt medför 
ömsesidig validering av de aktuella studierna och denna avhandlings 
delstudier. Detta är en central del av floristens yrkeskunnande och något 
återkommande i skolämnet, i linje med Haaland Sunds (2005) beskrivning 
av hur en blomsterdekoratör förväntas kunna se bortom sin egen smak i 
mötet med kunder, vilket i sin tur också påminner om Dormers (2003) 
diskussion om vems smak som påverkar tillverkning: ”kundens populära 
eller tillverkarens egen särskilda (kanske svårförståeliga) preferens” (s. 124). 
Även om Lymer (2010) inte explicit beskriver arkitekters smak i 
kritiksessioner (på en arkitekturutbildning), återfinns likheter mellan 
utbildningarna i att förhålla sig till en uppdragsgivare och högt ställda krav 
som kommer till uttryck i utbildningen. Grasseni (2009, 2011) beskriver 
motsvarande förhållande som en form av socialt lärlingskap. Det är med 

                                                        
54 Som tidigare framkommit grundar sig deltagande i yrkesundervisning på återkommande  
    situerade förhandlingar och omförhandlingar av mening. Som också nämnts innebär det  
    att: “understanding and experience are in constant interaction – indeed are mutually  
    constitutive” (Lave & Wenger, 1991, s. 51f). Både studerande och lärare kan alltså antingen  
    förändra eller upprätthålla ämnesinnehåll, och därmed vad som definieras som  
    yrkeskunnande. 
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andra ord fråga om en social praktik där det finns en i förväg bestämd 
uppfattning om hur något bör göras. I bakgrunden i avhandlingens delstudier 
återfinns genomgående denna antydda form av kommersiell smak, där de 
studerande i många fall lär sig se bortom sina egna preferenser vad gäller 
placering av blommor och val av färgställningar.55 Detta är också 
förklaringen till den valda benämningen ”ekonomiska och estetiska 
värderingar”. Vid första anblick kan en ros som fås i gåva på den så kallade 
alla-hjärtans-dag framstå som i första hand estetiskt tilltalande, men i takt 
med tilltagande analytiskt skrap på ytan framtonar ekonomiska värderingar 
och motiv som en del av den estetiska utformningen. En ensam ros är också 
ett utsnitt – med många bakomliggande val – på samma sätt som en 
kameravinkel (jfr Mondada, 2006;  Heath et al., 2010).  
 
Vikten av kunskap om andras smak återspeglas också bland annat i hur 
studerande arbetar efter givna modeller (i exempelvis studie (ii)). Här kan 
man se det som att lärarna både upprätthåller traditionen och förändrar den 
genom vilka uppgifter de arbetar med i skolan; såväl som genom vilka 
blommor läraren ger studerande tillgång till i undervisningen. Detta är också 
en kunskap ”i”, ett utvecklande av förmåga som tar form i de kroppsliga 
handlingarna. Kunnandet formas av (och formar) den praktik någon är 
delaktig i (jfr Carlgren, 2015), vilket i sin tur har beröringspunkter med 
appropriering (jfr Wertsch, 1998). Smak blir därigenom del av 
undervisningsinnehållet, men framförallt, uttryck för kunnande som är såväl 
relationellt som spatialt och temporalt (jfr Goodwin, 2000; Wartofsky, 1973; 
Dormer, 1994). Detta visas, som nämnts i föregående kapitel, bland annat i 
det språkande som kommer till uttryck i undervisningen, där det förefaller 
röra sig om yrkesspecifika värdeomdömen snarare än vardagliga värderingar 
om vad som exempelvis är vackert (jfr Goodwin & Goodwin, 1992). 
Exemplet visar också återigen hur de fyra olika aspekterna av 
yrkeskunnande/skolad blick – i det här fallet värderingar och språkande – är 
nära sammankopplade och beroende av varandra.  
 
Traditioner, liksom smaken och den yrkesspecifika blicken, är därmed också 
föränderliga över tid och sammanhang, både i skolan och i branschen som 
helhet. Tidsaspekten har helt enkelt betydelse. I studierna (i), (ii) och (iii) är 
det visserligen inte förändringen per se som hamnar i förgrunden, utan 
snarare hur deltagare förflyttar samtalens innehåll, och deras relation till 
visuella och pedagogiska normer i floristutbildningen. Men potentiella 
förändringar kan förstås som puttrande i bakgrunden: 

                                                        
55 Vilket är i linje med Bourdieus (1986) resonemang kring smak, “in a sense, one can say  
   that the capacity to see (voir) is a function of the knowledge (savoir), or concepts, that is  
   the words, that are available to name visible things, and which are, as it were, programmes  
   for perception” (Bourdieu 1979, s. 403). 
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Even when performed by a single individual both action and meaning emerge 
within frameworks provided by a history constituted through the public use of 
signs being used to build the actions that sustain endogenous communities 
(Goodwin, 2011, s. 192).  

 
Historien har alltid ett bestämmande inflytande i förväg, men blir också till i 
takt med tiden och är därför aldrig helt given på förhand. Skolan är alltså 
ingen isolerad ö. Men floristbranschen är å andra sidan icke desto mindre 
långt mer snabbrörlig (än skolan) avseende trender, men också föremål för 
omedelbar kommersiell påverkan. Tidsbundenheten innebär också en spår-
bundenhet, som till viss del kan beskrivas som en trögrörlighet.56   
 
I medieringsperspektivet (Wertsch, 1998) återfinns auktoritetens stämma – 
och därmed makt – som något som finns inbäddat i traditionen, och del av 
institutionella värderingar. Även detta kan i sin tur förstås som en pågående 
relation där gränserna endast långsamt förflyttas avseende vad som är 
möjligt att göra inom ramen för undervisningen. Ett exempel fås genom att 
jämföra innehållet i handlingarna mellan lärarna som bedömde yrkesbeviset 
(studie (iii)). Då framträder smakaspekten i centrum tillsammans med 
ekonomiska argument, främst avseende blommors värde i termer av så 
kallad materialrespekt. Lärarnas smak framstår som en form av trefaldigt 
förhållningssätt där bedömningsprotokoll, studerandes arbete och lärarnas 
floristyrkeserfarenheter utövar bestämmande inflytande; makt. I de 
studerandes fall återfinns delar av kunskapsinnehållet i att förhålla sig till 
dessa olika maktuttryck, där smak kan ses som en för deltagare i bästa fall 
tydlig men ändå relativt tyst aspekt.  
 
Ta sedan det mer konkreta exemplet cellofan, och smak. I vissa sammanhang 
anses cellofan som vackert, festligt och pampigt, medan det i andra fall är 
helt fel. En viss kund kan vilja ha en cellofaninpackning till en nivåbukett – 
likt den jag beskrev i prologen. En annan kund kan anse att gulnat notpapper 
med hampasnöre runt en bunt blå hyacinter på snitt är vad som känns helt 
rätt. Vad jag vill komma till är dels – ånyo – att floristen förväntas behärska 
en smakpalett som motsvarar skiftande kundgrupper (jfr Haaland Sund, 
2005), samt dels att den material- och handlingsburna smaken förändras över 
tid och beroende av bland annat kundmiljö (Dormer, 2003; Ziegler, 2007). 
På motsvarande sätt som marknadskrafterna får mode och trender att skifta 

                                                        
56 En fråga som delstudierna inte direkt berör är den om tillämpad yrkesetik, vilken också är  
    en del av yrkeskunnandet (Nordenstam, 2012). Vad som är särskilt utmärkande för  
    floristens yrkesetik går inte på ett enkelt sätt att säga – mer än att också detta har  
    förändrats över tid avseende hantering av blommor och inköp. En floristlärare uttryckte  
    tankar kring utvecklingen i stil med att om inte skolan arbetar med närodlat och  
    ekologiskt, så är det inte heller rimligt att man ålägger övriga delar av floristbranschen 
    något ansvar för hållbarhetsfrågor, vilket kan ses som en illustration av  
    pågående diskussioner kopplade till yrkesetiken, med en tydlig tidsdimension. 
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även i andra kommersiella sammanhang. Det är därför inte, vid någon given 
tidpunkt, helt enkelt att se hur smak är situerad.  
 
Goodwins (1994) definition av professionell blick – ”socially organized 
ways of seeing and understanding events that are answerable to the 
distinctive interests of a particular social group” (s. 606) pekar tydligt i 
riktning mot något som antigen kan beskrivas som makt eller som 
professionalitet; med betoning av att det senare i detta sammanhang kopplas 
till yrkeskunnande. Det är också belysande att kontrastera med det Michel 
Foucault-citat som inleder detta kapitel. Yrkeskunnandet både utesluter och 
manar till efterföljd inom ramen för de institutionella ramverk – utbildnings-
väsende och traditioner – som byggts upp under många århundraden.57 I detta 
sammanhang blir ännu en gång yrkesbevisprovets utformning (studie (iii)) 
ett tydligt exempel på hur makt respektive yrkeskunnande framstår som 
alternativa utgångspunkter för förståelse.  

The ”seeing as” […] taking the context as always determining or influencing 
the way in which something is perceived, so that, at the limit, all ”seeing” is 
”seeing as” (Wartofsky, 1973, s. 205). 

 
Ett sätt att förstå detta aspektseende (jfr Wittgenstein, 1992; Asplund, 1970) 
är att medvetenheten om det för givet tagna inte på något sätt innebär en 
ringaktning för detsamma. Det tysta kunnandet bör helt enkelt inte ha lägre 
anseende än annat kunnande. Vilket också kan utläsas ur det Polanyi-citat58 
som inleder denna avhandlings inledningskapitel: 

[...] antag att tyst tänkande utgör en oumbärlig del av all kunskap, då skulle 
idealet att avlägsna varje personligt element från kunskapen i själva verket 
leda till förstörelse av den (Polanyi, 2013, s. 45 ). 

 
Mot den bakgrunden går det också att hysa en stilla förhoppning om att 
denna avhandling bidrar till att med tiden synliggöra yrkeskunnande.   

(b) Språkande: Luft är gratis  

Andra hantverksyrken – som likaledes har en koppling till en marknad59 – 
har i likhet med floristyrket sannolikt också ekonomi som ett centralt inslag. 
Ett återkommande talesätt i floristutbildning är luft är gratis. Innebörden är 

                                                        
57 På ett sätt som kan liknas vid hur de epistemologiska traditionerna inom mer traditionella  
    skolämnen fungerar. 
58 Valet att inleda avhandlingen med en ”personlig” prolog – respektive avsluta med en  
    motsvarande epilog – är ett sätt att återspegla och situera den övriga framställningen  
    inom den aktuella kunskapssynen.  
59 Vilket skulle kunna sägas vara vad som definierar – men därmed även begränsar – ett  
    levande hantverk.  
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dubbel eftersom luft mellan blommor i blomsterbinderier gör att volymen 
ökar, samt att enskilda blommor därigenom också enklare kan blomma ut i 
takt med den inneboende mognadsprocessen (från knopp till blomma). Men 
det är inte bara för att blommor ska kunna slå ut som luft betingar en form av 
visuellt värde. För att konkretisera: tio stora mörkröda rosor kan ha mycket 
luft kring sig och inta en slags volym i rummet. Men alternativt kan samma 
antal rosor också vara kompakt bundna och få en annan form av uttryck, i 
mindre volym. Tio röda rosor kan helt enkelt hanteras på olika sätt och 
därigenom möta olika betalningsvilja hos kunden (som i sig kan hanteras på 
skilda sätt som innebär olika lönsamhet). Ett annat talesätt, den här gången 
med koppling till serveringsyrket, är lite mat på stora fat, som relaterar till 
liknande argument om vad ögat uppfattar som volym och vad man gör med 
befintligt material i relation till ekonomiska värderingar, i undervisning såväl 
som yrkespraktik. På så sätt går deltagare i floristundervisning med tiden 
från att se blommor som något till att se blommor som någonting som gör 
någonting (jfr Asplund, 1970).  
 
Visserligen kan man hävda att alla ämnen i skolan formas av ekonomiska 
förutsättningar. Men skillnaden är att i floristutbildningen konkretiseras 
dessa genom återkommande språkande i undervisningsinnehållet. 
Ekonomiska val synliggörs, gång efter annan, i floristämnet – och säkerligen 
i andra yrkesämnen – sannolikt till skillnad från situationen i andra, mer 
traditionella skolämnen. Det förefaller exempelvis föga troligt att studerande 
på naturvetenskapliga programmet får inpräntat vad olika kemikalier kostar 
relativt varandra, även om det senare är fullt möjligt.  

 (c) Material: Kroppslig kommunikation  

Floristundervisningens kroppsliga teknik är del av hantverkets tradition, och 
sålunda också del av klassrumskommunikationen, sida vid sida med 
traditionens materiella uttryck i blomsterbinderier. Poängen är således att 
teknik kan tänkas alltid vara en del av yrkeskunnandet. Det tekniska är så att 
säga del av kroppens rörelsemönster, och påminner om Polanyis beskrivning 
av mannen med käppen – som en förlängning av såväl den egna kroppen 
som varseblivningen; likt känselspröt. Det kan också liknas vid hur 
någonting känns svart i Goodwins (1997) studie av ett geokemilabb, vilket 
jag strax återkommer till.  
 
När man relaterar dessa resultat till näraliggande forskning märks tidigare 
nämnda Illum och Johansson (2009) som beskriver en situation där 
studerande i slöjdämnet får tillgång till materialerfarenheter i undervisning. 
Studien visar att det är möjligt att med stöd av mikroanalyser se hur språklig 
och icke-verbal interaktion sker med material; utifrån att ”omvandla material 
till slöjdföremål” (s. 79) och hur studerande får tillgång till upplevd 
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materialkännedom. Författarna menar att en förklaring till att slöjdämnets 
kunskapsområden ibland uppfattas som ”enkla” kan vara att materiella 
kunskapskvaliteter inte är tillräckligt tydliggjorda, samt att skillnaden mellan 
slöjdämnet och andra ämnen återfinns i material, redskap och tekniker.  

Attityder, okunskap och brist på forskningsresultat, kan förmodligen bidra till 
att slöjdämnets kunskapsområden kan uppfattas som ”enkla” och kanske till 
och med triviala och onödiga i dagens samhälle (Illum & Johansson, 2009, s. 
79). 

 
Om man bortser från skillnaderna mellan slöjd och yrkesämnen ifråga om 
ålder på studerande och kontextuell inramning, finns det likheter med 
avhandlingens empiri ifråga om materialburen kommunikation. Men den 
centrala skillnaden är som redan framkommit att yrkes- och hantverksämnen 
har en tydlig ekonomisk dimension i ämnet, samt dessutom att materialets 
livslängd i floristämnet är mer begränsad; utöver mer omfattande materialval 
i form av varierande botaniskt material att förhålla sig till.  
 
När jag återvänder till Goodwins (1997) studie om hur färgen svart är 
inbäddad i en social förkroppsligad praktik finns, även här, centrala likheter 
med två i avhandlingen ingående studier ((i) och (ii)) ifråga om det som så 
ofta beskrivs som mästare-lärlingsrelationen, det vill säga att läraren har en 
annan form av kunnande än den studerande. Den förkroppsligade praktiken 
framstår som central ifråga om att kunna göra materialspecifika värderingar, 
vilka i sin tur är avhängiga av hur upplevelserna organiseras. I analogi till 
floristutbildningens praktik finns det i Goodwins studie likheter gällande att 
fokusera på detaljer ur det större sammanhanget. I geokemilaboratoriet 
handlar det om att se färg – nyanser av svart. På liknande sätt kan 
undervisningshandlingar handla om att se nyansskillnader mellan material, 
med verbalspråkliga uttryck som blank och opak (studie (i)). Men den 
processen är inte fysisk i meningen att kroppen förändrar blommornas färg, 
utan handlar snarare om hur blommornas färger påverkar varandra, bredvid 
varandra. Blommor inrymmer en form av ”yrkesgrammatik” som kräver fler 
modaliteter än språkande för att beskrivas. Detta relaterar till andra 
yrkesområden, exempelvis smeden (Keller & Keller, 1996) och keramikern 
(Malafouris, 2008) såväl som till slöjdämnet (Ekstöm & Lindwall, 2014). 

(d) Görande: Tänk tunna salamiskivor 

Likt andra hantverk förändras materialet genom hantering. Om det är för 
många händer på blommorna – såsom det lätt blir i undervisningen – uppstår 
slitskador på blomstjälkarna och kronbladen får bruna stötskador. 
Blommorna kan därmed sägas ha en form av egen agens (jfr Malafouris, 
2008). Även Keller och Keller (1996) beskriver något liknande om hur 



 109 

smeden får järnet att förändras i takt med upphettning och hantering av 
materialet – på liknade sätt som blommorna förändras genom hantering. 
Skillnaden är som nämnts den annorlunda tidsaspekten, betingad av 
blomstermaterialens mer flyktiga grundkaraktär. Att kunna binda blommor 
är att veta blommornas skilda livsbetingelser. En tulpan slår exempelvis ut 
fortare än en lilja. En tulpan orienterar sig också snabbare mot ljuset. I 
skolans institutionella rum har den typen av kunnande betydelse eftersom det 
påverkar helhetsintrycket av blomsterbinderierna och därmed vad som 
bedöms som godtagbart yrkeskunnande, vilket kan liknas vid regler (jfr 
Janik, 1996) inom ämnestraditionen. Det ser helt enkelt inte särskilt bra ut 
med överblommande slokande tulpaner tillsammans med knoppiga liljor. 
Materialens karaktär och inneboende villkor styr därmed möjliga val på sätt 
som visar hur estetiska och ekonomiska värderingar interagerar med hur 
kunnigt handlande via språkande tar form i görande i samband med 
undervisningspraktiken, vilket Gee (2008) förklarar som att studerande 
möter specialiserade sätt att agera inom ramen för utbildning. Igen kan man 
urskilja hur de fyra identifierade aspekterna av yrkeskunnande interagerar 
med varandra.  
 
En poäng jag vill göra är att det i floristundervisning förefaller som att det 
aldrig endast rör sig om ekonomiska värderingar och teknik, eftersom dessa 
två delar sammanhänger med andra värderingar där det även återfinns 
estetiska aspekter. Däremot kan man enkelt föreställa sig att frikoppling från 
ekonomiska och estetiska värderingar hypotetiskt kan förekomma i 
renodlade tekniska hantverksövningar, framförallt i skolans rum. Detta 
förhållande skulle man också rent generellt kunna säga är desto mer giltigt ju 
mer avlägsen från yrkespraktiken som utbildningspraktiken är. Ett exempel 
är när en studerandekommentar ledde till en undervisningssituation om 
snittytor – enligt modellen ”tänk tunna salamiskivor”60. Snittytor kan se ut på 
olika vis och kräver en del övning. Övningen kan te sig verklighets-
främmande samtidigt som den visar ett specifikt kunnande som sällan 
verbaliseras.  

Avslutande kommentarer och framtida forskning  
Centralt ifråga om den skolade blicken är att det inte finns en oberoende 
blick utan att den är inbäddad i ett historiskt såväl som sensoriskt 
sammanhang (jfr Wartofsky, 1973; Willerslev, 2011). Den grovt tecknade 
historiska bakgrunden i kapitel 2 visar såväl själva floristyrkets innehåll och 
komplexitet som dess historiska förändring, samt även hur florist-
utbildningen vuxit fram i Sverige, och hur ekonomiska strukturer bidrar till 

                                                        
60 Se sidan 54 för en mer utförlig beskrivning.  
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tillgång såväl som användning av blommor i både floristutbildning och 
branschen i stort. Till detta tillkommer att ett rimligt antagande är att trender 
har betydelse för formande av undervisningsinnehåll, vilket i avhandlingens 
empiri bland annat får stöd i de tillbehör – exempelvis krukor och vaser – 
som studerande får tillgång till i undervisningen. Samtidigt innebär det ovan 
nämnda att den skolade blicken befinner sig i ett spänningsfält, mellan å ena 
sidan skolans normer och värderingar samt å andra sidan branschens.  
 
Avhandlingens syfte har varit att beskriva hur yrkeskunnande kommer till 
uttryck i floristutbildningen, med fokus på skolningen av blick för 
blommor/blomsterbinderi. Genom de empiriska studierna av vad som 
uppmärksammas – i skapandet av olika blomsterdekorationer – har 
respektive delstudie beskrivit olika aspekter av den skolade blicken. I termer 
av den frågeställning som har ledsagat avhandlingsarbetet – hur formas 
yrkeskunnande i floristutbildning och vad formar den skolade blicken i 
undervisningspraktiken? – står det klart att yrkeskunnande kommer till stånd 
genom interaktion där studerande succesivt bibringas förståelse för lärarens 
blick. Vad blicken består av är i sin tur, bland annat, de fyra (a-d) i det 
föregående resultatkapitlet (kapitel 8) nämnda aspekterna, men också andra 
situerade och föränderliga komponenter. Så vad består då förenklat uttryckt 
yrkeskunnande av i floristutbildning? En kombination av värderingar – 
ekonomiska och estetiska – språkande, material och redskap samt görande 
och teknik, men också en lång rad andra beståndsdelar.  
 
Mest framträdande av allt i empirin framstår dock hur varierande blomsorter 
med skilda färger och former kan sägas påverka undervisningsinnehållet, 
samt hur de historiska förändringarna följaktligen framstår som urskiljbara, i 
takt med förändringar avseende insatsvarorna.  
 
Som framkommit är skolan ingen regelrätt yrkespraktik även om yrkes-
kunnande utgör ämnesinnehåll. Med den utgångspunkten är det fullt möjligt 
att tolka deltagares handlingar i skolan som kontextförnyande och utövande 
påverkan på övriga branschen – i linje med den relationella kunskapssynen. 
Det handlar åter i första hand om spänningsfältet mellan å ena sidan skolans 
normer och värderingar samt å andra sidan branschens där floristläraren 
genomför en balansakt mellan att både ge uttryck för i förväg 
institutionaliserade värderingar och det som påbjuds från annat eller eget 
håll.  
 
Avhandlingsarbetet har gett flera uppslag till framtida forskning. Dagarna 
som jag tillbringade ute bland deltagarna i undervisningsmiljön har gjort mig 
uppmärksam på hur de studerande aktivt stödjer varandra under arbete med 
skoluppgifterna. Interaktionen mellan de studerande ser jag som en central 
aspekt i undervisningspraktiken. En annan del som vore intressant att studera 
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mer ingående är innehållsliga aspekter från bakgrundskapitlet (kapitel 2) 
rörande blomsterkultur och blomsterbinderiets historia. Relationen mellan 
mikro- och makroekonomi i floristutbildningen och blomsterbranschen i 
stort är andra ämnesområden som det finns fog att titta närmare på, inte 
minst sett utifrån konsumtionsmönster. Dessa och andra områden kvarstår att 
utforska. 
 
På omslagsbilden håller jag två hortensior i vänstra handen. I den högra 
handen håller jag en trädgårdssax av äldre modell. Bilden är arrangerad. Den 
blå rocken är inget arbetsplagg, men knyter nära an till en vanlig 
föreställning om hantverkskunnande. Allt är inte som man först tror. Min 
förhoppning är därför att denna avhandling kanske också skingrar några 
romantiserande dimridåer om hantverk, samtidigt som den bidrar till ökad 
kunskap om yrkeskunnande.  
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Epilog: föränderlighet   

Det svåra är ju att förklara hur blommor förändrar växtsätt. Tänk en iris. Från 
början ser den ju ut som ett spjut, sen slår den ut och blir minst tio gånger så 
stor – på tal om formlära. Eller tänk steelgrass. Det räcker ju med att titta på 
glansen så kan man avgöra dess livslängd. 

 
Citatet kommer från ett samtal med en vän som är florist och även har 
arbetat som floristlärare. Att blommor slår ut och dör är ju fullkomligt 
naturligt. Blommors livsbetingelser följer en särskild rytm, från knopp till 
blomning till förmultning. Det finns påtagliga likheter med trender som 
börjar i liten skala för att senare blomma ut och vissna bort. Vad jag vill 
komma till är hur materialet talar till oss, och att skilda yrken har olika 
tidsperspektiv inbyggda i tillvägagångssätt för hantering av material. Det 
hela påminner om en kruka sallad och hur kallskänkan tar hand om 
salladsbladen på ett sådant sätt att de behåller sin krispighet i mötet med 
gästen. Eller hur en håruppsättning inte kan hålla över tid oavsett spray och 
hårnålar. Poängen är att det finns yrken vars material och produkter är mer 
organiska än andra. Och det är nog just där, i den organiska föränderligheten, 
som familjelikheter finns mellan yrkesgrupperna florist, kock, kallskänka, 
frisör och bagare. Organiskt material förändras över tid. Det kan ske över en 
dag, en vecka eller två. Ibland över ett sekel om man vidgar perspektivet till 
trä. Korta hållbarhetstider spänner mellan det till synes självklara (en bukett 
eller tårta) till det sällan uppmärksammade (såsom personalens eventuella 
leenden), sida vid sida med den ekonomiska styrningen i respektive yrke. I 
kallskänkans fall sätter tid och temperatur ramar för vad som är möjligt att 
åstadkomma med en kruka sallad. På samma sätt behöver snittblommor 
vattentillförsel, och kroppen sätter stopp för hur stora buketter som är 
möjliga att binda. Det kan te sig självklart men är det inte alltid.   
 
Liedman beskriver skillnaden mellan novisens blick på blommor och 
botanistens. Floristen har en annan blick.  

Ute på vårpromenaden stöter jag på en växt som jag inte vet namnet på. Jag 
noterar noga hur växten ser ut, blomma, blad, stam, kanske också rot. Om jag 
har en flora till hands kan min ovisshet skingras.[…] Under växtens yttre finns 
en hemlighet som bara min kunskap kan skingra: växtens identitet. Men även 
denna identitet kan fattas grundare eller djupare. En botanist ser mer än vad 
jag kan urskilja (Liedman, 2006, s. 560). 
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English summary  

Introduction  
This article-based thesis focuses on the formation of vocational knowing 
within adult and upper secondary floristry education in Sweden. In three 
articles, it explores classroom interaction and assessment actions61 (Goodwin 
& Goodwin, 1992; Lindberg & Löfgren, 2011), and a fourth article examines 
changes in vocational subject matter between 1990 and 2015. Additionally, 
the thesis sets floristry vocation in its historical context, as well as extending 
knowledge of previously unexplored aspects of floristry vocational 
education in Sweden. 
 
All the articles share a sociocultural perspective on educational practice 
(Wertsch, 1998; Säljö, 2011, 2013) and a relational view of knowing (e.g. 
Carlgren, 2015; Molander, 1996), in combination with the use of 
conversation analysis (Goodwin & Heritage, 1990; Sahlström & Melander, 
2010) as a tool to illuminate the formation of vocational knowing within an 
institutional setting. In so doing, the interaction between teacher, student, 
and floral arrangement is foregrounded to facilitate analysis of the formation 
of vocational knowing.  
 
The establishment of floristry education in Sweden can be viewed as 
expressing an emerging demand, reflecting an increase in the demand for 
flowers. Although various aspects of the evolution of vocational education in 
Sweden (as well as the history of specific vocations) have been documented 
in the research of Lennart Nilsson (1981), Inger Lindell (1992), Anders 
Hedman (2001), Lars Larsson (2001), Jonas Olofsson (2005), and Anders 
Nilsson (2008), floristry vocational education has to date been neglected.  
 
 
 

                                                        
61 As a concept, assessment actions provide perspective on how different materials are 
    given values in interaction, and how understanding of vocational knowing is worded  
    relationally in floristry education. Assessment actions therefore also exemplify  
    how different aspects of vocational knowing — in this case, values and communication —  
    are intertwined. 
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Figure 22. Aspects and relations in vocational subject matter, based on Carlgren (2015, p.  

                   205). 
 
Inscribing itself within the field of vocational pedagogy, the thesis examines 
vocational knowing, pinpointing vocation-specific content analysed from a 
didactic point of view (e.g. Jank & Meyer, 1997). The didactic model above 
describes how subject matter is formed relationally by participants through 
communication and interaction. (e.g. Carlgren, 2015, p. 205), in parallel with 
the so called didactic triangle (Hopmann, 1997), describing the relation 
between content, teacher, and student. The specific components of 
vocational subject matter—vocational and epistemic traditions, curriculum 
and syllabus, and social issues—are set within their temporal dimension. The 
model seeks to convey that the subject matter of floristry education is to a 
large extent formed by participants’ interactions and relations.  
 
Broadening the search for studies of floristry to an international (English–
language) perspective, research was found to be relatively scarce, especially 
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with regard to vocational education in floristry. However, a small number of 
studies were found, related to the culture surrounding flowers (e.g. Goody, 
1993), the flower market (e.g. Ziegler, 2007), creativity in an educational 
setting (e.g. Haas, 1990), specific types of flower decorations (e.g. Eriksen, 
2013) and action research on upper secondary school apprenticeship in 
Norway (e.g. Haaland Sund, 2005). 
 
Given the relative lack of research about floristry as vocation, the 
contribution of the present thesis is twofold. First, the articles further 
illuminate the practice of vocational education through detailed investigation 
of the formation of vocational knowing within the institutional framework of 
floristry education. Second, the thesis explores the under-researched field of 
Swedish floristry vocational education, so contributing to the international 
corpus of research on vocational education.    

Background 
The culture surrounding flowers (e.g. Goody, 1993) has varied with time, 
place, religion, and other features of the wider societal context. Extensive 
cultivation and commerce existed at the time of (or even prior to) ancient 
Egypt, Greece, and Rome. Starting in the USA in the latter part of the 
nineteenth century, consumer demand for flowers spread from the upper 
classes to the growing middleclass, and onward all the way to the evolving 
mass market (Ziegler, 2007). In Sweden, flowers are traditionally bought 
from the florist (retailers) or from cultivators (at their plantation or in the 
local marketplace). Since the end of the twentieth century, in Sweden and 
other countries, flowers can also be bought in ordinary supermarkets. Today, 
the cut flower trade is global, with large plantations in Africa and South 
America (Riisgard, 2009), and depends on long-distance transport (Ziegler, 
2007). The production process is largely characterised by lack of equality 
and a workforce comprising predominantly women (Meier, 1999; 
Sanmiguel-Valderrama, 2007).  
 
Swedish flower culture has evolved through an interaction between the 
global and the local. In Sweden, the first floristry education school was 
founded in 1944 (Gårlin & Carlsson–Ring, 1995). For several decades, it 
remained the only such institution in this elongated and sparsely-populated 
Nordic country. From the 1960s, students were accommodated in a boarding 
house owned by the school. Over the years, schooling has changed in 
tandem with political reform and the demand for educated florists. Major 
reforms to the national upper secondary school system in 1993 and 2011 
(Lundahl, 1998, 2008) led to a sharp increase in the number of schools 
offering floristry education, as well as a temporary surge in the number of 
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applications. At present (2016), the number of applicants to upper secondary 
floristry vocational education is in decline, while adult applications show the 
opposite trend (Skolverket, 2016).  

Aim and research question  
The aim of the thesis is to describe how students’ vocational knowing is 
formed in floristry education, focusing in particular on the schooling of their 
gaze in respect of flowers and floral arrangements. Empirical studies of the 
focus of attention when creating floral arrangements describe different 
aspects of the educated gaze and how it changes over time. The following 
research question has guided the work: 
  
How is vocational knowing formed in floristry education, and how does 
educational practice form the educated gaze? 

Theory  
While research on floristry vocational education and knowing is relatively 
scarce, both in Sweden and internationally, the wider area of vocational 
knowing in handicrafts has generated more attention, as reflected in the body 
of previous research referred to here. With regard to vocation-specific 
knowing (such as the educated gaze referred to in the title of this thesis), a 
number of studies have explored the characteristics of vocational knowing in 
specific occupational contexts. The studies referred in the thesis (e.g. 
Goodwin, 1994; Keller & Keller, 1998; Ingold, 2013; Illum & Johansson, 
2009) are characterized by issues of learning how to discern material 
nuances (such as in different layers of soil) or changes to the material in 
question following heating or other controlled procedures.  
 
Because the experience of one’s body is a central component of what one 
perceives, the gaze, too, is about what the whole body experiences rather 
than being restricted to what is captured by the eye alone. However, there is 
little research to date on the type of gaze that relates to aesthetic aspects of 
materials such as colour, form, and texture, or the interrelations of different 
materials. This is also the case for other features of vocational knowing 
considered relevant within the floristry sector.   
 
To access floristry vocational knowing (more generally, forms of vocational 
knowing that include tacit values), it is useful to introduce the concept of the 
gaze or professional vision (e.g. Goodwin, 1994; Grasseni, 2009, 2011). 
While other terms might also be used in this context, the gaze (as mentioned 
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above) is understood to include more than what is grasped with the eyes. 
Charles Goodwin (1994) defined professional vision as “socially organized 
ways of seeing and understanding events that are answerable to the 
distinctive interests of a particular social group” (p. 606). Influenced by 
Goodwin, Christina Grasseni (2009) described the “skilled visions” 
embedded in multi-sensory practices: “[…] where look is coordinated with 
skilled movements, with rapidly changing points of view, or with other 
senses, such as touch. They also have a political dimension […]” (p. 4). 
 
In other words, tradition—and context—is imbued with vested interests. 
Overall, the prevailing understanding of institutional settings is “complex 
and subtle” (Streeck et al., 2011, p. 18). The teacher has an eye for how 
things ought to be done, and as part of the educational trajectory, other 
participants appropriate the gaze of the teacher within the relational process, 
gaining insight into other participants’ views on floral arrangement and the 
associated vocation. It follows that the teacher is also likely to be influenced 
by the students. The gaze that results from participants’ appropriation is 
supported by context, material, tools, and other mediating resources 
(Wertsch, 1998) throughout this relational schooling process. 
 
In line with the above reasoning, a central aspect of the gaze is that there is 
no singular or independent gaze—rather, it is always embedded within a 
historic context (e.g., Wartofsky, 1973; Willerslev, 2011). Furthermore, craft 
and handicraft knowing (including floristry) can be explained in terms of so-
called tacit knowing (Polanyi, 2009). Taste in the form of aesthetic 
judgement can be understood as a form of tacit knowing, and it follows that 
the educated gaze is also to be understood as a form of tacit knowing within 
the relational view on knowing—that is, participants can influence as well as 
being subject to the school’s assignments and the traditions of the vocation.  

Method  
The empirical approach adopted here includes video and audio recordings, in 
combination with participant observation (for the first three articles); the 
fourth article is based primarily on interview data. The data were collected at 
five different schools. The articles draw on data from four of the five 
schools, and two articles use data from the same school.  
 
For the first three articles, the analysis draws on conversation analysis 
(Goodwin & Heritage, 1990; Sahlström & Melander, 2010) as a tool for 
structuring the data and illuminating the formation of vocational knowing 
within the institutional setting. As noted above, the method adopts a 
sociocultural perspective. It will therefore be clear that my own background 
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(with several years of experience as both a professional florist and a floristry 
teacher) has influenced my understanding of the study’s content and the 
results obtained.  
 
In terms of research ethics, it has been of central importance to protect the 
identities of the participants, as well as their rights to privacy and 
confidentiality (Vetenskapsrådet, 2011), as it is not theoretically possible to 
guarantee their anonymity in perpetuity (e.g. Derry et al., 2007).  

The articles 
The first article, (i) Vision and Embodied Knowing: The Making of Floral 
Design focuses on assessment actions in floristry education, addressing how 
interaction with flowers influences and mediates vocational knowing. Key 
findings include the different features of vocational floristry knowing 
detected as part of the content of assessment actions: (a) aesthetic standards 
reflected in suggestions made by teacher and student’ (b) financial 
awareness as a way of seeing flowers; and (c) use of context and change of 
perspective to take account of the customer. These findings illuminate 
situated floristry knowing in action, when the teacher enables the student to 
visualise and understand the professional vision of flowers, traditions, and 
standards. 
 
The second article, (ii) The Making of a Wreath: Material, Judgement and 
Interaction in Floristry Education, focuses on how botanical material 
contributes to interaction during instruction on how to make a funeral 
wreath. The article is based on empirical data from the same school as the 
first article. Key findings include an account of how botanical material plays 
an essential role in the formation of professional floristry judgement. The 
quality and character of material, and the ability to perceive it, is central to 
vocational knowing. This kind of knowing guides action and modalities of 
interaction in teaching. 
 
The third article, (iii) Professional Certificate in Floristry Education 
(Yrkesbevis för godkänt yrkesprov i floristutbildning), is about vocational 
knowing in a school context, focusing on teachers’ interaction and 
assessment actions on the occasion of vocational certificate testing. Key 
findings centre on (a) the material’s importance in the assessment (in line 
with the second article) and (b) changes in the organisation of conversations 
that form part of the assessment actions as negotiations to visualise 
vocational knowing. The analysis also highlights how aesthetic abstractions 
influence the content of the conversation and related actions, and which 
aspects of vocational knowing are expressed relationally in situ.  
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The fourth (interview-based) article, (iv) Colour and Form: Changing 
Expressions of Vocational Knowing in Floristry Education, investigates 
colour and form theory as pedagogical content in Swedish upper secondary 
school floristry education between 1990 and 2015. Findings include (a) how 
conceptualisation, verbal analysis, and reflection have increased in 
importance within Swedish floristry education since the 1990s; (b) the 
colour wheel as a tool for participants in education when making aesthetic 
judgements; (c) examples of how colour and form theory and practice are 
intertwined; and (d) how colour and form theory is used to assess floral 
designs. These findings form the basis for a discussion of two aspects of 
contemporary Swedish floristry education: the colour wheel as a pedagogical 
tool and the role of conceptualisation, verbal analysis, and reflection.  

Results and discussion  
The findings reported in the four articles (i–iv) augment understanding of the 
schooling of the gaze (e.g. Goodwin, 1994; Grasseni, 2009, 2011) that 
participants appropriate through interaction. When analysed together, the 
four articles and the data they draw on demonstrate that floristry vocational 
knowing evolves around the temporal dimension and includes four aspects: 
(a) financial and aesthetic values, (b) verbal and non–verbal communication, 
(c) material and tools, and (d) making and technique. These four aspects, 
along with their interrelations and relation to the broader field of research on 
vocational education in which they are framed, are conceptualised in the 
model on the following page, which builds on the didactic model referred to 
earlier in this English summary.   
 

Taken together, the articles elucidate expressions of vocational knowing in 
teaching, and how participant knowing emerges in relation to (c) material 
(and tools) during the interaction. A central common feature of the articles is 
how flowers (and other botanical materials, sometimes also used as tools) 
contribute to the (b) communication between teacher and student. Along 
with movements of the body, flowers, so to speak, become resources to (b) 
communicate the educated gaze.  
 
Through their (d) making with the help of (c) material and tools, participants 
(b) communicate (a) values. Each article also discusses different aspects of 
more or less non-verbal talk and action as expressions of vocational knowing 
in school.  
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Figure 23. The educated gaze in floristry education.  

 
In relation to the broader field of vocational pedagogy (as referred in the 
didactic model at the beginning of this English summary), it can be seen that 
the educated gaze model is more dynamic to the extent that its components 
are less durable over time. Moreover, the educated gaze is more influenced 
than vocational subject matter by the surrounding institutional setting. That 
is to say, in the didactic model, curriculum, syllabus, and the two other fields 
encircling the vocational subject matter tend to be more institutionalised, and 
(for example) formalised in policy documents. Furthermore, the realm of 
working life and societal questions shows the extent to which vocational 
subject matter is directly influenced by political decisions, with potentially 
far-reaching consequences over time.  
 
Both models share the temporal dimension. However, by virtue of its 
stronger dynamics, involving frequent minor changes over time, the 
educated gaze model also cycles at a higher pace. Both models also confirm 
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the agency of participants. That is, the presence of the relational dimension 
means that the models are also subject to the influence of participants, and 
any resulting change. In line with the sociocultural perspective, participants 
create and recreate the content of their vocational education (including the 
educated gaze) on an ongoing basis (Wertsch, 1998). The differing 
experiences of participants promote greater teacher influence, given the 
institutional setting and traditions, as expressed in the didactic model.  
 
In discussing vocational education, then, it is important to grasp ways of 
knowing (Carlgren, 2015) as well as subject matter. For floristry vocational 
education—and, perhaps, for other vocations involving tacit knowing in the 
form of aesthetic judgments—this includes the educated gaze.  
 
In relation to the research question (How is vocational knowing formed in 
floristry education, and how does educational practice form the educated 
gaze?), it is now clear that vocational knowing is expressed through 
interaction, enabling students to successively understand and appropriate the 
gaze of the teacher. In relation to vocation, participants in this dynamic 
process mutually influence the educated gaze they form together, so also 
defining how vocational knowing is constituted in the institutional setting.  
  
Simply put, then, what does vocational knowing in floristry education 
consist of? The answer is a combination of (a) values — financial and 
aesthetic —, (b) verbal and non-verbal communication, (c) material and 
tools, and (d) making and technique, along with several other components.  
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Appendix 

Sökförfarande i svenska och engelskspråkiga databaser 
De digitala databaser som finns tillgängliga via Stockholms universitet – 
bland annat ERIC, EBSCOhost, JSTOR och Google Scholar – har använts 
vid sökningen efter tidigare studier om floristutbildning. I olika 
kombinationer har jag använt sökorden: floristry education, floral design, 
floristry tools, florist, floristry handicraft, flower arrangement, florist shop, 
flower design och floral art design. Utöver engelskspråkiga studier har jag 
även gjort sökningar i den mindre omfattande litteraturmängd som finns på 
svenska. Sökord redovisas längre fram.  
 
Litteratursökningar har genomförts kontinuerligt och återkommande under 
hela min doktorandtid, 2011-2016. Centrala resultat från dessa sökningar 
finns redovisade i kapitel 4.  
 
Det första urval jag använde mig av var ”peer review only” vilket visserligen 
gav träffar, men vilka dock nästan undantagslöst relaterade till medicinsk 
forskning – utanför mitt intresseområde. ”Florist” på engelska relaterar 
nämligen även till forskning som handlar om kontaktallergier, 
blomsterallergier, samt även forskningsresultat som handlar om korsning av 
blommor; det vill säga frågeställningar rörande pollinering mellan arter.  
 
Antalet träffar ökade markant när jag tog bort urvalskriteriet ”peer review 
only”, vilket samtidigt nödvändiggjorde andra avgränsningar. Exempelvis 
har jag gjort ett aktivt val att inte fördjupa sökprocessen ifråga om vad 
dagstidningar skriver om floristutbildning, eller exempelvis fördjupa mig i 
litteratur om hur floristutbildning är upplagd i termer av kursutbud på olika 
college i USA.  
 
Ett område som genererat träffar i samband med mina litteratursökningar, 
men som ursprungligen var att betrakta som ett sidospår, är forsknings-
litteratur om globala produktionsförhållanden samt blomsterodlingar i bland 
annat Columbia och Kenya – inte sällan sammanhörande med beskrivningar 
av arbetsvillkor för kvinnor samt med frågeställningar kring genus och 
agens. Dessa resultat har använts i kappan för att såväl bredda som fördjupa 
bakgrundsbeskrivningen om de botaniska materialens ursprung, i kapitel 2.  
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Utifrån ett svenskspråkigt perspektiv har databaserna DIVA, Libris och 
Google Scholar visat sig mest fruktbara. I sökprocessen har jag i första hand 
använt sökorden: florist, floristutbildning, blomsterdekoratör och 
blomsteraffär i olika kombinationer. Vid såväl det svenskspråkiga som det 
engelskspråkiga sökförfarandet blev det en del träffar på 
undervisningslitteratur, inspirationsböcker och populärvetenskapliga källor.  
 
Vid Blomsterskolan i Norrköping har jag under avhandlingsarbetet kommit i 
kontakt med en kulturhistoriskt intressant boksamling, vilket jag nämner i 
kapitel 2. Många titlar som finns på den aktuella skolan har inte någon 
motsvarighet bland de digitala sökträffarna. En del undervisningslitteratur 
finns dock tillgänglig på Nordiska museets bibliotek – titlar som jag har gått 
igenom och varav några finns med i den historiska genomgången i kapitel 2.  
 
Att jag begränsat mitt sökförfarande till källor på språk jag själv behärskar – 
dessvärre endast svenska och engelska – har givetvis påverkat de resultat jag 
uppnått genom sökförfarandet. Jag har under avhandlingsarbetet blivit 
medveten om att det troligtvis kan finnas viss forskning i Tyskland, något 
som exempelvis indikeras av den relativt rikliga tyska undervisningslitteratur 
som jag fått tillgång till via Blomsterskolan.  
 
Värt att notera är också att antalet svenskspråkiga träffar inte ökar nämnvärt 
då man inkluderar svenska uppsatser på kandidat/C-nivå. Det kan tyckas att 
sökträffarna borde vidgas betydligt – med tanke på att det finns ett antal 
högskoleutbildade floristlärare i Sverige – men i dagsläget62 är det endast en 
handfull träffar på kandidat/C-nivå. 
 
Ett exempel på något som ligger utanför mitt omedelbara intresseområde – 
med där det sannolikt finns intressant och relevant litteratur för fördjupade 
studier om floristiskt yrkeskunnande – är ceremonier och riter ifråga om 
bröllop och begravningar. Här finns det troligtvis bland annat bildmaterial 
som vittnar om skilda blomsterkulturer internationellt. Som exempel på 
möjligheterna till ett vidgat studium på detta område kan även nämnas att 
blommor återkommer som kulturella uttryck även vid särskilda 
uppmärksammade och historiskt viktiga dödsfall. Rent konkret kan nämnas 
Prinsessans Dianas bortgång, då människors kondoleanser med blommor 
efter någon vecka blev en sanitär olägenhet, eller när Olof Palme blev 
skjuten och det lika spontant skapades en stor hög med röda rosor. Detta är 
också del av den blomsterkultur om vilken kännedom utgör en del av 
floristens yrkeskunnande, dock mer perifert. Som källmaterial och eventuell 
metodfråga handlar detta samtidigt mer om tolkning av bilder och 

                                                        
62 Den sista kontrollsökningen gjordes 17 augusti 2016. 
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sociologiska förklaringar, snarare än den interaktion som sker i klassrummen 
på floristutbildningar och som har varit fokus i mitt avhandlingsarbete.  

Transkriberingsnyckel 
? Frågeton 
 
Understrykning Tal med stark betoning 
 
(0.8) Paus med angiven sekundlängd 
 
(.) Mikropaus 
 
d::är Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt 
 
((tittar på blomman)) Kommentarer, ofta icke verbala 
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Floraskolan: dag för dag i bilder  

Dag 1: Asymmetrisk krans 

 
Dag 2: Grupparbete och hårkrans  
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Dag 3: Veckans snittblommor  

 

Dag 4: Begravningsbukett och begravningsdekoration 
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Dag 5: Symmetrisk kransdekoration 

 

Dag 6: Begravningsbinderi (empiri till studie (iii)) 
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Dag 7: Bröllopsbinderi 

 
Dag 8: Asymmetrisk krans (empiri till studie (ii)) 
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  Dag 9: Externt uppdrag  

 

Dag 10: Tre dekorationer på en dag  
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 Dag 11: Buketter i olika former och prisklasser  
 


