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FRÅN REDAKTIONEN

I detta nummer av tidskriften Utbildning & Lärande presenteras bidrag som på 
olika sätt belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Be-
tydelsen av att lyfta just denna utbildningsform kan inte underskattas, även om 
utbildningsforskningen i liten grad vittnar härom. Det saknas inte forskning om 
utbildning, pedagogik och didaktik som också delvis innefattar yrkesutbildning. 
Det finns också relevant arbetslivsforskning som riktar ljus åt yrkesutbildning-
ens teori och praktik. Vad som stävjar ökat uppmärksamhet från forskningshåll, i 
jämförelse med annan utbildning på gymnasienivå, är den gymnasiala yrkesutbild-
ningens speciella karaktär och villkor. Föreliggande utgåva av tidskriften avser att 
svara upp mot denna brist.

Yrkesutbildning bedrivs på en mängd olika sätt, där varierande undervisningsformer 
och utbildningsmoment är intimt sammanvävda med utbildningsbehov från olika 
håll i samhället. Yrkesutbildningen utbildar unga och vuxna människor för en 
rad olika branscher och verksamheter inom såväl det privata näringslivet, som för 
offentlig verksamhet. Olika yrkesutbildningar är dessutom i olika grad kopplade 
till vissa branscher: vissa har en starkare anknytning till dessa medan andra har 
en svagare. Detta bidrar till att utformandet av såväl innehållet som av utbild-
ningen till sin helhet skiljer sig åt. Dess koppling till olika branscher och bransch-
organisationer bidrar vidare till att yrkesutbildningen har en smått unik roll 
och position i den ständigt aktualiserade och (om)förhandlade relationen mellan  
utbildning och samhälle som sker på såväl politisk som social och strukturell nivå. 
En relation som handlar om vilken roll som utbildningen ska ges i ett samhälle i 
en viss tid. Denna relation, som snarare kan liknas vid ett spänningsfält, bidrar i 
sin tur till att skapa och återskapa vissa förhållanden mellan exempelvis yrkes-
läraryrket och yrkeskunnande. Den bidrar också till att inplacera de som stude-
rar på yrkesutbildningen i ett intressefält av vitt skilda, inte sällan motstridiga 
utbildnings- och samhällsaktörer. Begreppet anställningsbarhet, som vunnit ett 
ökat inflytande i vår tid och utbildningssituation, har här en särskild roll att spela. 

Sammantaget kräver yrkesutbildningens aktuella roll och särprägel en tydlighet vad 
gäller dess utbildningsmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv. 
Denna tydlighet är särskilt betydelsefull att sträva efter när det gäller relationen 
mellan utbildning och samhälle; mera precist mellan utbildningsrelaterade och 
individrelaterade lärandemål och de behov och krav som olika branscher och verk-
samheter reser för såväl yrkesutbildningen som för den som studerar på denna ut-
bildning. Med detta temanummer önskar vi från redaktionens håll bidra till ökad 
kunskap om, och diskussion kring, den gymnasiala yrkesutbildningens särprägel 
och komplexitet idag och imorgon.

/Redaktionen
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En student på yrkeslärarprogrammet vid Högskolan undrade varför kurslitteraturen 
så sällan behandlar forskning inom yrkesutbildning. Svaret på den frågan är att 
varken yrkesutbildning och eller yrkeslärarens praktik är så väl beforskade. Det 
finns helt enkelt inte särskilt mycket forskning som studerar yrkesutbildningens 
unika karaktär och villkor. Detta kan tyckas märkligt, inte minst för de blivande 
yrkeslärare som under sin korta utbildning ska kunna fokusera det egna kom-
mande läraruppdaget. De examensmål som ska nås och de områden som därmed 
ska behandlas, kräver forskningsgrundade texter som både kan utmana och stödja 
studentens kunskapsutveckling. När man dessutom tänker på att även yrkes- 
läraren, precis som alla andra lärarkategorier, ska bedriva sin undervisning och sitt 
arbete på vetenskaplig grund så är bristen på forskning ett rejält problem. Detta 
temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande, som bär titeln Perspektiv på 
gymnasial yrkesutbildning, ämnar svara upp mot detta behov. 

Varför är nu den blivande yrkesläraren så fokuserad på forskning om yrkesutbild-
ning? Är det inte möjligt att ta del av studier utanför det egna intresseområdet och 
relatera dessa till en egen kontext? Givetvis finns det generell forskning om utbild-
ning, pedagogik och didaktik och även relevant arbetslivsforskning. Men yrkesut-
bildningen har också sin speciella karaktär och egna vilkor. Dels bedrivs den inom 
ungdomsgymnasiet, dels som vuxenutbildning. Det finns gymnasial och efter-
gymnasial yrkesutbildning. Ofta bedrivs vuxenutbildningen med hjälp av flexibla 
undervisningsformer och med validerande moment. Yrkesutbildningen utbildar 
för en rad olika branscher och verksamheter inom såväl det privata näringslivet, 
som offentlig verksamhet. För flera yrkesutbildningar finns dessutom ett starkt 
branschintresse som kan påverka innehållet på olika sätt. Under senare år har be-
greppet anställningsbarhet blivit alltmer tongivande, vilket motiverar en tydligare 
anknytning till branschens eller verksamhetens behov och krav. En av de mest 
intressanta och unika aspekterna av yrkesutbildning är att den bedrivs både som 
skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning. I vissa fall handlar det om lärlings-
utbildning där eleven tillbringar majoriteten av sin studietid på en arbetsplats. I 
andra fall är utbildningen i huvudsak förlagd till en utbildningsinstitution med 

SUSANNE GUSTAVSSON 
Fil dr och lektor i pedagogik  
Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde
E-post: susanne.gustavsson@his.se  
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arbetsplatsförlagda perioder. Yrkesutbildningen kräver alltså ett pedagogiskt för-
hållningssätt som kontinuerligt tar till vara på elevens erfarenhet från en arbets-
plats, vilket i sig kräver en särskild kompetens hos en yrkeslärare. Undervisningen 
i skolan pendlar ofta mellan att behandla kunskap ”om” ett innehåll och ”i” ett 
innehåll.  Yrkesläraren undervisar både i klassrummet och i köket, i bilverkstaden 
eller på vårdavdelningen.  Dessutom besöker yrkesläraren eleven på arbetsplatsen 
i handledande, utvärderande och i vissa fall bedömande syfte. Några av de områden 
som aktualiseras i dagens yrkesutbildning är representerade i detta nummer. 

En alltmer dskuterad fråga inom ungdomsutbildningen är det som vanligen benämns 
som ”drop outs” eller på svenska ”avhopp”; elever som av olika anledningar 
och på olika sätt avbryter sina studier. Detta fenomen kan ses som ett samhälls- 
ekonomiskt, politiskt och även i vissa fall ett mänskligt misslyckande. Lokalt in-
iteras projekt och särskilda insatser både för att förebygga och hantera situationen. 
Målet är ofta att hålla eleven kvar i utbildningen eller att få den avhoppade eleven 
tillbaka till studier. Intentionerna är goda och i vissa fall skapas framgångsrika 
modeller. Mer sällan diskuteras möjliga förklaringar till fenomenet ”drop outs”. 
Christian Helms Jørgensen och Klaus Nielsen tar sig an frågan i artikeln Frafald 
fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse. Redan titeln visar 
på en problematiserande hållning till fenomenet. Författarna har deltagit i ett pro-
jekt med avsikten att studera både orsaker till avhopp och de insatser som görs för 
att begränsa dessa avhopp. I studien intervjuas ungdomar om sina val av yrkesut-
bildning, social bakgrund, upplevelsen av skola och utbildning samt förväntningar 
inför framtiden. En typ av elev som identifieras är eleven som blir bortvald genom 
att inte få en praktikplats, och därmed saknar möjlighet att fullfölja en utbildning. 
En annan bidragande orsak till elevens avhopp är när läraren väljer vilka elever 
som ges mest uppmärksamhet i undervisningen. Den elev som ses som framgångs-
rik och har bäst resultat ges mest lärartid, medan eleven som behöver mer väg-
ledning får vänta, vilket kan leda till bristande motivation.  En tredje förklaring 
till yrkeselevers avhopp som urskiljs i deras studie är den elev som av olika skäl 
gör mer eller mindre strategiska och framgångsrika omval. Sammantaget pekar de 
olika förklaringarna på att kvantitativ statistik över avhopp inte är tillräckligt för 
att förstå och hantera fenomenet. I vissa fall är avhopp ett uttryck för ungas livsstil 
och möjligheter, i andra fall handlar det om arbetsplatsens attityder och val och 
i ett tredje fall kan det handla om de villkor som den unga eleven lever under. I 
vissa fall kan ett avhopp leda till framgång, i andra fall är avhopp ett misslyckande.

Nästföljande artikel riktar intresse mot en annan aspekt av gymnasial yrkesut-
bildning. Sedan 2011 består den svenska gymnasieskolan av högskoleförberedande 
program och yrkesprogram. Caroline Graeske fokuserar i sin artikel läromedel i 
ämnet svenska med anledning av det är ett av de ämnen som ges olika karaktär i 
högskoleförberedande program respektive yrkesprogram.  Under rubriken Vidgade 
kunskapsklyftor? – Fiktionernas funktioner i läromedel efter gymnasiereformen 
2011 studeras fiktioner såsom skönlitteratur, film, teater och andra medier dels 
kvantitativt, dels som en fråga om hur de används i undervisningen i de två typerna 
av program. Ämnet svenska relateras här bland annat till sin funktion som demo-
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kraktiskt projekt genom att stimulera elevers litteraturläsning. Detta är en bety-
delsefull infallsvinkel då studier visar att litteraturläsningen ges allt mindre tid i 
undervisningen i ämnet svenska. Författaren analyserar vilken läsart som efterfrågas 
och hur uppgifter inramas i ett urval av läromedel för högskoleförberedande program 
respektive yrkesprogram. I artikeln beskrivs hur fiktioner ges mindre utrymme i  
läromedel för yrkesprogram, i jämförelse med högskoleförberedande program. Vi-
dare styr de uppgifter som formuleras i kursboken till viss del elevers läsart, dels 
till sin omfattning, dels till sin karaktär. Särskilt intressant är skillnaden mellan 
uppgifternas funktion i de olika programmen. Eleven i yrkesprogram har i högre 
grad än eleven i högskoleförberedande program att utföra handlings- och subjekts-
orienterade uppgifter med uppmaningen att göra jämförelser med personliga er-
farenheter från vardagen. Uppgifterna framstår för läsaren som både simpla och 
naiva. I läromedlen för de högskoleförberedande programmen däremot efterfrågas 
en djupare läsart, och mer komplexa analysmoment som dessutom kan bestå av 
metaanalytiska grepp som ska vägleda eleven i sin läsning i mer generell mening. 
Skillnaden mellan dessa läromedel är påtaglig trots samma kursplan. Graeske as-
socierar resultatet av sin studie till skolans värdegrund och elevers lika rättigheter 
att få öva sin kritisk-analytiska kompetens. Läromedlen tycks dessutom förutsätta 
att elever i yrkesprogram i mindre grad behöver utveckla tekniker för att fördjupa 
sin läsning vilket kan tyckas vara en paradox i sammanhanget.

Även Lena Boströms artikel med titeln Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? 
– En studie om skillnader och likheter i lärstilar fokuserar undervisning, mot bak-
grund av behovet att höja måluppfyllelsen främst i gymnasieskolans yrkesprogram. 
Boström hänvisar bland annat till studier som visar att elever kritiserar lärare för 
att inte kunna individpasssa undervisningen, vilket kan vara en förklaring till låg 
måluppfyllelse. Elevens enskilda behov tillgodoses alltså inte, enligt henne eller 
honom själv. Boströms idé är att kunskap om elevers olika lärstilar kan bidra till 
en mer individanpassad undervisningsmiljö. Artikeln riktar intresse mot elevers 
lärstilar på sex olika yrkesprogram via enkäter, genom att beskriva hur elever upp-
fattar att de lär sig, och genom att jämföra lärstilsprofiler mellan de olika yrkes-
programmen. Boström använder Dunns lärstilsmodell i sin kvantitativa analys av 
244 elevers lärstilsprofiler. Analysen är både programöverskridande, det vill säga 
den lyfter fram resultat som kännetecknar elever i de sex olika yrkesprogrammen, 
och jämförande – den urskiljer likheter och skillnader mellan de olika programmen. 
I analysen behandlas såväl fysiska och emotionella som sociologiska faktorer och 
sinnesprefenser som kritiska aspekter av yrkeselevers lärstilar. Resultatet visar 
bland annat att elevers motivation till sina studier generellt sett är låg. Många 
elever uppvisar också en låg anpassning till studierna. Vidare föredrar en majoritet 
av eleverna att arbeta i grupp. När det gäller sinnespreferenser visar studien att 
eleverna innehar en relativt stor flexibilitet – lärandet är inte beroende av vilket 
sinne som undervisningen stimulerar. Detta kan enligt Boström möjligen bero på 
yrkesutbildningens flexibla karaktär med olika typer av undervisningsformer. För-
fattaren diskuterar avslutningsvis hur kunskap om elevers lärstilar såväl generellt 
som specifikt kan bidra till en mer anpassad och individualiserad undervisning 
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som tillgodoser enskilda elevers behov i yrkesutbildningen. Viktiga perspektiv 
att fördjupa i sammanhanget är hur yrkesprogrammens karaktär attraherar elever 
med specifika lärstilar, och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för yrkeslärares 
pedagogiska och didaktiska val.     

Vad gäller relationen mellan yrkesutbildning och didaktik är en av yrkeslärarens 
centrala kompetenser en speciell och avpassad ämnesdidaktisk kompetens, med 
ett annat ord ämnesmässigt orienterad undervisningskonst. Undervisningskonst 
är både diskuterad och studerad i pedagogisk och (ämnes)didaktisk forskning, dock 
mer sällan inom yrkesutbildningens undervisning. Med utgångspunkt i en ämnes-
didaktisk analysmodell söker Susanne Gustavsson i sin artikel Några blivande 
yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik identifiera yrkesämnets 
didaktiska karaktär. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv är yrkesämnet unikt på 
flera sätt. Såväl val av innehåll som undervisningsformer behöver göras i relation 
till de kunskaper som efterfrågas inom ett speciellt yrke. Det gör att det valda 
innehållet och undervisningsmaterialet behöver ha en särskild karaktär för att 
fullgöra sitt syfte. Målsättningen är att yrkesutbildningen ska kunna leda till arbete 
för eleverna, vilket både är begränsande och trygghetsskapande för dem. Studiens 
material utgörs av blivande yrkeslärares texter om sin egen och andra lärares 
undervisning. Materialet analyseras med hjälp av en klassisk didaktisk modell för 
analys av ämnesundervisning i kombination med sociokulturell teori. Analysen 
visar att undervisningens innehåll behandlar generella kunskaper som framträder 
i ett specifikt sammanhang, det vill säga den unika yrkeskunskapen kräver både 
det specifika och det generella. Inom ramen för det specifika framträder bland 
annat yrkets så kallade tysta kunskap som inte alltid är framskriven i kursplanen, 
men som beskrivs som central och användbar i yrket. Den blivande yrkesläraren 
är mån om att i sitt kommande yrke ge eleven förutsättningar att utveckla väl 
beprövade kunskaper och förhållningssätt som passar yrket. När den didaktiska 
analysen rör generella pedagogiska aspekter av undervisningen ställs eleven i fokus. 
De blivande lärarna understryker betydelsen av att undervisningsformer anpassas 
efter den enskilda eleven. Beskrivningarna av undervisningen präglas i hög grad av 
yrkeslärarens intresse av att eleven ska kunna fungera väl i yrket, och att eleven 
ska ha förmåga att förvalta yrkeslärarens kunskap. Yrkesutbildningen är beroende 
av skickliga yrkespersoner med pedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens. Det 
ena kan inte utesluta det andra. Det unika med yrkeslärarens ämnesdidaktiska 
kompetens, till skillnad från andra lärarkategorier, är att det är ett yrkeskunnande 
i ett eller flera ämnen som aktualiseras som yrkeslärarens ämnesmässiga kompetens.

Vägen in i yrkesläraryrket sker ofta genom att någon har en yrkeskompetens och 
ett intresse för undervisning eller för att förmedla sitt yrkeskunnande till en ny 
generation. Förr eller senare uppmanar en rektor den obehöriga läraren att söka 
en lärarutbildning. I en femte och avslutande artikel av Annelie Andersén med 
rubriken Den nya yrkeslärarutbildningen - utkomster i form av yrkeskompetens 
synliggörs vad en yrkeslärarutbildning kan bidra med och framför allt hur utbild-
ningen uppfattas den dag den avslutas av de som genomgått utbildningen. I stu-
dien intervjuas en grupp nyutbildade yrkeslärare om de kunskaper och färdigheter 
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som de uppfattar att utbildningen ger att möjlighet att utveckla. Studien är in-
duktiv och avser att fånga deras erfarenheter av utbildningen. Som utgångspunkt 
för intervjuerna, som antog formen av fokusgruppintervjuer, valde Andersén det 
centrala examensmålet ”att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter 
som är värdefulla för yrkesutövningen”. I resultatet presenteras ett antal utkomster. 
En av dessa är en förändrad syn på yrket. Utbildningen ses således ha tillfört något 
till det man föreställde sig eller tidigare hade upplevt. Detta uttrycks också av 
de nyutbildade som att man erövrade kunskap som man inte visste att man be-
hövde, och därtill att man utvecklade en medvetenhet om vad man i slutet av 
utbildningen faktiskt inte kunde. Utbildningen har således, enligt de nyutbildade 
yrkeslärarna, bidragit både till en större säkerhet i det nya yrket och till en större 
osäkerhet, eller ödmjukhet, när det gäller själva relationen mellan yrkesläraryrket 
och yrkeskunnandet. Ytterligare en central aspekt i studiens resultat är betydelsen 
av relationskompetens i en mängd sammanhang, framför allt i relation till elever. 
Sammantaget visar Anderséns studie att yrkeslärarutbildningen, enligt de nyut-
bildade lärarna själva, bidragit till både en yrkesmässig trygghet och en ny yrkes-
identitet. De nyutbildade vittnar om en (själv)upplevd kraftfull förändring under 
yrkesutbildningens tre terminer. Denna förändring framträder inte enbart bland de 
nyutexaminerade som väljer att bli lärare utan att ha tidigare erfarenhet av läraryrket, 
utan också bland de som redan arbetar som lärare och som tar steget att skaffa sig 
behörighet.
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FRAFALD FRA 
ERHVERVSUDDANNELSERNE – MOD EN 
MERE NUANCERET FORSTÅELSE 
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen 

ABSTRACT 
The high dropout rate of students in vocational education and training (VET) has been con-
sidered a serious problem in policy of education in the last decade in Denmark as well as 
in the other Nordic countries. In the Danish VET system only half of the students, who 
take up a vocational programme, complete the programme. The dropout rate has stayed on 
a high level despite a large number of initiatives to increase retention. This article argues, 
that the problem lies not only with the measures to reduce dropout, but also in the concep-
tualisation of the dropout phenomenon. We examine the concept of dropout and argue that 
the concept covers a range of different strategies among students in vocational education. 
Empirically the article is based on a large interview study among vocational students in 
Denmark. In addition the article is based on international research that uses a process-
related concept of dropout, which we connect to research in young peoples´ school to work 
transitions. In this conceptualisation dropout is seen as the result of the interplay over time 
between the transition system, young people’s conditions of life and young people’s own 
strategies and choices. 

Keywords: dropout, retention, push-out, vocational education, school-to-work transition. 
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INLEDNING
I alle de nordiske lande er der stor politisk interesse for at reducere den andel af 
en ungdomsårgang, som ikke gennemfører nogen uddannelse ud over den lov-
pligtige grundskole. Selvom næsten alle unge i Norden fortsætter i en ungdoms-
uddannelse efter grundskolen, så er det langt fra alle, der gennemfører uddannelsen 
(Markussen, 2010). En betydelig andel af eleverne afbryder uddannelsen, vælger 
om eller falder helt ud af uddannelsessystemet. Derfor er der stor interesse for at 
forstå årsagerne til frafald og for at fastholde flere unge i uddannelserne.

I Danmark opstillede regeringen allerede for 20 år siden, i 1993, en målsætning 
om at 95 % af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Denne målsætning kom højt på dagsordenen i forbindelse med den såkaldte Glo-
baliseringsaftale fra 2006. Den handlede om tiltag for at sikre velstand og velfærd 
i forhold til udfordringerne fra globaliseringen. Planen indebar, at alle erhvervs-
skoler blev forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget gennem- 
førelse. Planerne skal indeholde opgørelser over udviklingen i frafaldets omfang og 
beskrivelse af de indsatser, som skolerne har gennemført for at reducere frafaldet.

De danske ungdomsuddannelser adskiller sig fra de norske og svenske ved at 
være opdelte i to spor: 1. de gymnasiale uddannelser, som er rettet mod de videre-
gående uddannelser, og 2. erhvervsuddannelser, der generelt ikke giver studie-
kompetence, men som giver adgang til beskæftigelse på arbejdsmarkedet som 
faglært. Gennem flere årtier har en nogenlunde lige stor andel af unge begyndt på 
de to spor, men de seneste 10 år har andelen af unge som begyndt i en erhvervs-
uddannelse været faldende. Det er i dag knap en tredjedel af en ungdomsårgang, 
som afslutter en erhvervsuddannelse. Tilgangen til Gymnasiet har været stigende, 
så omkring to tredjedele af en ungdomsårgang får en studentereksamen, mens 
10 % opnår begge typer af kompetencer (UNI-C, 2012). Ti år efter afslutningen af 
grundskolen har 17 % af de unge ikke gennemført nogen ungdomsuddannelse, og 
heraf er langt de fleste faldet fra en erhvervsuddannelse. 

Det er erhvervsskolerne, som har fået hovedopgaven med at sikre at mindst 95 % 
af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse, da der er adgangsbegrænsning 
til de gymnasiale uddannelser. Derimod har unge en lovfæstet ret til at blive 
optaget på en erhvervsuddannelse, når de har afsluttet grundskolen. Erhvervs-
skolerne modtager derfor en stor del af de unge, som har negative erfaringer med 
grundskolen eller er belastet af sociale problemer, som gør det vanskeligt for dem 
at gennemføre en ungdomsuddannelse (Jensen & Larsen, 2011).

Erhvervsuddannelserne er opdelt i skolebaserede grundforløb, som varer mellem 
6 måneder og to år, og hovedforløb som hovedsagligt foregår i praktik på en ar-
bejdsplads over typisk 3 år. Det er særligt på erhvervsuddannelsernes grundfor-
løb, som foregår i en erhvervsskole, at frafaldet er stort. Kun omkring halvdelen af 
eleverne fuldfører det grundforløb, som de starter på. Det er derfor også frafaldet 
på erhvervsskolernes grundforløb, som har været i fokus for den politiske indsats 
for at reducere frafaldet.
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Artiklens forfattere har deltaget i et større forskningsprojekt (2009-13), som har 
undersøgt årsagerne til frafaldet og de tiltag, som skolerne kan iværksætte for at 
begrænse frafaldet. Det har vist sig vanskeligt i projektet at sige noget entydigt 
om, hvilken effekt forskellige tiltag har i forhold til frafald. Men det har også 
vist sig, at der er stor uklarhed om fænomenet frafald og begrebet frafald. Det er 
denne problemstilling, som vi sætter fokus på i denne artikel, hvor vi giver nogle 
bud på en mere differentieret og nuanceret forståelse af, hvad der gemmer sig 
bag begrebet frafald. Desuden supplerer vi med nogle resultater fra en nordisk 
undersøgelse af frafald, som viste store forskelle landene imellem med hensyn til 
forståelsen af frafald. Hensigten med artiklen er at bidrage til en mere kvalificeret 
og differentieret forståelse, som kan gøre indsatsen mod frafald mere kvalificeret 
og effektiv.

Metode i den danske undersøgelse af frafald
Artiklen bygger på en undersøgelse med interviews med 108 elever på 8 udvalgte 
erhvervsskoler. Alle de udvalgte elever blev interviewet en gang mens de var i 
begyndelsen af deeres grundforløb, mens omkring halvdelen af eleverne blev inter-
viewet igen efter 6 måneder. Undersøgelsen var led i et større forskningsprojekt om 
frafald i erhvervsuddannelserne med både kvalitative og kvantitative dimensioner 
(http://psy.au.dk/frafald/). Erhvervsskolerne, hvor vi interviewede, blev udvalgt ud 
fra en første registerbaseret undersøgelse, der kortlagde forskelle i frafaldet på alle 
erhvervsskoler i Danmark. Det skete ved at korrigere for øvrige forskelle mellem 
skolerne, blandt andet elevernes køn, alder, etnicitet, familiebaggrund og karakterer 
fra grundskolen. Formålet var at undersøge om skolernes egen praksis gjorde en 
forskel i forhold til frafaldet (Jensen & Larsen, 2011).

Udvælgelsen af elever til interviews skete på grundlag af en anden registerbaseret 
kortlægning af de faktorer, som påvirker den enkelte elevs risiko for frafald, blandt 
andet forældrenes uddannelse, indkomst, boligform og familiestatus, etnicitet, og 
elevens fysiske og psykiske velbefindende (Humlum & Jensen, 2010). Vi udvalgte 
desuden interviewpersonerne i samarbejde med lærerne og forsøgte at dække elev-
gruppen bredt på uddannelser og indgange og elevbaggrunde, dog med hovedvægt 
på elever med øget risiko for at falde fra. Målet med udvælgelsen var, at omkring 
tre fjerdele af interviewpersonerne skulle være fra etniske minoriteter, minoritets-
køn, splittede familier/bor alene eller er på anden måde socialt og psykisk udsatte.

Desuden tilstræbtes det at inkludere en fjerdedel elever med lav risiko for fra-
fald for at få en bredere forståelse af, hvad der skaber engagement i erhvervsud-
dannelserne – det vil sige ikke kun hos en selekteret minoritetsgruppe. Knapt to 
tredjedele af eleverne (64%) i interviewundersøgelsen var mænd, og hovedparten 
af eleverne (84%) var fra 16-20 år med en gennemsnitsalder på knapt 19 år. Den 
anden runde af interviews, påbegyndt i 2010, omfattede 52 elever, som primært 
var elever, der var vurderet som frafaldstruede ved det første interview.

I forbindelse med interviewene blev der udarbejdet interviewguides, som tog udgang-
spunkt i centrale antagelser om frafald, hvilket betød at fokus var på elevernes 
sociale baggrund, deres begrundelser for valg af erhvervsuddannelse, deres oplevel-
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ser af skolen og deres forventninger til fremtiden. Den første runde interviews var 
strukturerede interviews med en varighed på omkring 30 minutter, mens anden 
runde interviews var af noget længere varighed. Interviewpersonerne fik en skriftlig 
orientering om rammerne og formålet for interviewet, herunder om principperne 
for frivillighed, fortrolighed og anonymitet.

Frafald i vores elevgruppe 
Det er tankevækkende, at en del elever allerede på interviewtidspunktet har i sta-
tistisk forstand ”produceret” en del frafald i form af et antal afbrudte forløb. Ud af 
de i alt 108 elever, som blev interviewet i første runde, havde 49 elever tidligere 
afbrudt en uddannelse. Heraf havde 18 elever tidligere afbrudt to eller flere uddan-
nelser, så gruppen i alt havde 84 afbrudte forløb bag sig, inden de startede de aktuelle 
grundforløb (se tabel 1).

Af de 52 elever, som blev geninterviewet, var 8 elever faldet fra deres uddannelse 
uden at påbegynde ny uddannelse, mens 6 elever havde afbrudt deres uddannelse 
og var påbegyndt en ny uddannelse. Det betyder, at vi kan tilføje yderligere 14 af-
brudte uddannelser i statistikken, således at de 108 elever, som vi har interviewet 
i forbindelse med denne undersøgelse står for mindst 98 afbrudte forløb. Det afspej-
ler, at vi overvejende udvalgte unge, som var i risiko for at falde fra. Fordelingen af 
elever i skemaet herunder er således ikke repræsentative for den samlede elevgruppe 
i erhvervsskolerne, men tegner et billede af den risikogruppe af elever, som vi inter-
viewede.

Tabel 1: Antal frafald hos interviewede elever

Elever Antal elever Procent
Samlet antal af-

brudte forløb 

Elever gået direkte fra folkeskole 59 55% 0

Elever afbrudt 1 uddannelse 31 28% 31

Elever afbrudt 2 uddannelser 10 9% 20

Elever afbrudt 3 uddannelser 3 3% 9

Elever afbrudt 4 uddannelser 1 1% 4

Elever afbrudt 5 uddannelser 3 3% 15

Elever afbrudt mere end 5 1 1% 5

Alt i alt 108 100% 84

Den kvantitative del af projektet undersøgte alle de unge fra en ungdomsårgang, 
som startede på et grundforløb i en erhvervsuddannelse. Den viste, at 23% af alle 
de unge under 25 år, der startede på et grundforløb, tidligere havde været i gang 
med et andet grundforløb (Jensen & Larsen, 2011). Den viste også, at elever der 
tidligere havde afbrudt en uddannelse, havde en større risiko for senere at falde fra 
igen. Men et afbrud af en uddannelse indebærer langt fra altid et varigt brud med 
uddannelsessystemet. Hovedparten af de elever, der afbrød et grundforløb, gen-
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nemførte en ungdomsuddannelse indenfor en ti års periode efter afbruddet (Under-
visningsministeriet, 2008). Disse tal stiller spørgsmålstegn ved den dominerende 
opfattelse af frafald som entydigt negativt. De viser også behovet for en mere nu-
anceret forståelse af de unges valg og strategier, der gemmer sig bag den statistiske 
kategori ’frafald’.

FRAFALD:  OMVALG,  FRAVALG ELLER NYT TILVALG
I det følgende vil vi benytte resultater fra vores interviewundersøgelse til at be-
skrive nogle af de forskellige strategier og begrundelser hos eleverne, der gemmer 
sig under betegnelsen frafald. Gennem vores interviews fik vi indblik i den proces-
suelle dimension af frafaldsprocessen, både elevernes tidligere erfaringer og deres 
fremadrettede planer. Ved den processuelle dimension af frafaldsprocessen forstår 
vi frafald som resultatet af en længere proces frem for alene at fokusere på fra-
faldshændelsen. Indledningsvist vil vi overordnet skelne mellem at eleverne selv 
fravælger en uddannelse og at eleverne bliver fravalgt af uddannelsen. Dernæst 
vil vi fokusere på forskellige grunde til valg, som vi vil opdele i fravalg og omvalg.

At vælge fra eller at blive fravalgt
Der er en gruppe elever, som vælger en uddannelse, men bliver fravalgt af uddan-
nelsen, fordi de ikke kan få en læreplads. Det gælder blandt andet mange unge 
fra etniske minoriteter, som for eksempel en elev, Mirko, som er født i Kroatien, 
fortæller:

”Det var et fint grundforløb, og jeg lærte rigtigt meget om mekanik og biler og var 
ude i praktik. Så spurgte jeg om, jeg kunne komme derud i en læreplads. Så siger de: 
”det kunne vi godt snakke om”, men så lige pludselig siger de, at der er ikke behov 
for nogen lærling. Men en uge efter tager de en elev fra min klasse, som ikke har væ-
ret der eller noget. Så får han en praktikplads der. Så går jeg ind og spørger: ”Hvorfor 
det? I havde jo sagt I ikke havde brug for nogen.” Jamen, det kunne de ikke give mig 
en forklaring på, det kunne de jo ikke lige svare på. … Måske hans far kender en  
eller anden. Og så sender han en af sine ind, jo. Så jeg tænker det på den måde. For 
jeg mener ikke, at folk er så racistiske. Det håber jeg ikke i hvert fald.”

Mirko afbrød mekanikeruddannelsen og var startet på et nyt grundforløb, da vi 
interviewede ham. Da vi skulle geninterviewe ham, var han også faldet fra dette 
forløb. Elever fra etniske minoriteter har en større risiko for at falde fra, blandt 
andet fordi de mangler de sociale netværk, der giver adgang til praktikpladser, og 
fordi de bliver diskrimineret af virksomhederne (Slot, 2008). 

De danske erhvervsuddannelser er organiseret som vekseluddannelser, hvor elev-
en skal have en praktikplads (læreplads) for at fortsætte i hovedforløbet. Det er 
primært elevens egen opgave at finde en praktikplads, så der er lagt et stort ansvar 
på elevens skuldre for at få uddannelsen til at hænge sammen. I juni 2011 var der 
registreret over 11.000 elever, som søgte praktikplads efter at have gennemført 
grundforløbet (Undervisningsministeriet, 2012). Mange elever opgiver at gennem-
føre den erhvervsuddannelse, som de er startet på, fordi de ikke kan finde en prak-
tikplads.
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Når eleverne forgæves har søgt læreplads i en periode, afbryder de uddannelsen, 
fordi der ikke er mulighed for skolepraktik indenfor området, eller fordi der er 
kvoter på pladserne i skolepraktik. Skolepraktik er muligheden for at gennemføre 
praktikken på en erhvervsskole frem for på en virksomhed. Der er endvidere en 
tendens til at eleverne af faglige og økonomiske grunde ikke ønsker at påbegynde 
en skolepraktik. Nogle falder fra under den to måneders karensperiode, der er en 
forudsætning for at få adgang til skolepraktik. Eleverne kan også blive fravalgt, 
fordi de ikke opfylder de krav, som skolerne stiller for at få adgang til skolepraktik. 
Det er de såkaldte EMMA-kriterier, der betyder, at eleverne skal være erklæret 
egnede, mobile geografisk, mobile fagligt og aktivt praktikpladssøgende. Eleverne 
skal således være parate til at tage en praktikplads indenfor et andet fag, end det 
de ønsker, og rejse til en anden landsdel for at tage en praktikplads. En del af fra-
faldet på erhvervsuddannelserne skyldes således ikke, at eleverne fravælger ud-
dannelsen, men at eleverne bliver fravalgt i konkurrencen om et begrænset antal 
uddannelsespladser.

Frafald som et individuelt valg? 
Der er også konkurrence mellem eleverne i forbindelse med undervisningen. 
Mange elever fortæller i interviewene, at det er svært at få hjælp og opmærksom-
hed fra lærerne. Undervisningsformen og klassestørrelsen betyder, at lærerne ikke 
har tid nok til at instruere og undervise alle de elever, der har behov for hjælp. 
Eleverne i interviewundersøgelsen fremhæver en tendens til, at nogle lærere pri-
oriterer de elever, der identificeres som fagligt motiverede og som har en aftale 
om læreplads, mens andre elever overlades til sig selv. En elev, Torben, der havde 
afbrudt uddannelsen til snedker, fortalte: ”Vi havde værksted, og så fik vi nogle 
opgaver, vi skulle lave i træ. Og så kunne vi eventuelt spørge læreren, hvis der var 
noget, vi ikke helt forstod. Men der var jo tit mange, der ikke helt forstod det, så 
det var svært at komme til læreren. Og så stod jeg nogen gange og lavede ikke 
noget i en halv time.”

Oplevelsen af ikke at blive set og anerkendt, kan bidrage til, at de mest uafklarede 
og socialt svage elever mister deres i forvejen skrøbelige engagement, fordi de ikke 
får opmærksomhed og støtte fra lærerne.

En del af de elever, som forlader en uddannelse, vælger ikke selv at afbryde den, 
men bliver smidt ud af uddannelsen. Nogle elever bliver anbefalet at stoppe i for-
bindelse med den realkompetencevurdering, som finder sted de to første uger af 
grundforløbene (se Grønborg, 2013 – under udgivelse). I interviewundersøgelsen 
angiver eleverne selv en række grunde til, at de eller andre elever er blevet smidt 
ud. En af de mest gennemgående grunde til udsmidning er, at eleverne har for stort 
fravær. Det er typisk, at hvis eleverne har mere end 10 % fravær, så får de en advar-
sel, og hvis de samlet set får tre advarsler, så bliver de smidt ud. Der er forskellig 
praksis med hensyn til at registrere og sanktionere fravær både mellem de enkelte 
uddannelser på en given skole, og skolerne imellem inden for samme uddannelse. 
En mekanikerelev fortæller eksempelvis ”Hvis du kommer til at gå ind i en klasse 
med hue på, så får du en times fravær, eller, hvis du kommer for sent, så er der 
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fravær. Et minut for sent, så bliver du taget med en times fravær”, mens en anden 
elev fra en anden skole og fra en anden uddannelse (frisør) fortæller ”Det er ikke 
så skrapt det fravær der bliver ført heroppe, folk kan sagtens blive væk uden det 
bliver ført ned, det er ikke altid de har den der protokol med”. Disse forskelle har 
betydning for hvor mange elever, der smides ud på de forskellige uddannelser. Der 
gives også andre begrundelser for udsmidning end fravær, eksempelvis for stor pas-
sivitet, hærværk, opgavesnyd og disciplinære forseelser som stofmisbrug og slags-
mål. Det støttes af international forskning i frafald, blandt andet Rumberger (2011) 
som peger på, at en del af de elever, der falder fra uddannelserne i USA skyldes, at 
de direkte eller indirekte bliver smidt ud af uddannelserne.

I den politiske diskurs betragtes frafald som en individuel hændelse, der sker som 
konsekvens af den enkelte elevs eget bevidste valg. Som beskrevet sker frafald 
dog ikke altid som følge af et individuelt og bevidst valg, men også som følge af 
strukturelle forhold, skolens organisering af undervisningen samt regler og krav 
fra skolens side, som nogle elever har svært ved at overholde. Derfor kan frafald 
ikke kun betragtes som en konsekvens af bevidste, individuelle valg.

Fravalg eller omvalg
I dette afsnit vil vi beskrive nogle af de aktive valg, som eleverne foretager i for-
hold til frafald. Her vil vi skelne mellem fravalg og omvalg. Fravalg indebærer, at 
eleverne har fravalgt en uddannelse uden at have nogen anden uddannelse eller 
et andet arbejde i tankerne. Vi vil videre skelne mellem afklarede og uafklarede 
fravalg. De afklarede fravalg er begrundet i forhold på skolen eller elevernes per-
sonlige liv, som for eksempel at de ikke kunne finde en praktikplads og derfor har 
fravalgt uddannelsen. De uafklarede fravalg knytter sig til, at eleverne ikke får 
løst deres grundlæggende problemer, når de fravælger en uddannelse, og at der er 
en tendens til, at de tager problemerne med sig, når de bevæger sig videre til den 
næste uddannelse.

Omvalg betegner derimod, at eleverne afbryder en uddannelse, fordi de tilvælger 
en anden uddannelse eller et arbejde. Der kan være forskellige former for omvalg. 
Afklarede omvalg betegner, at eleverne blot skifter til en anden uddannelse, som 
de synes er mere interessant, end den de først startede på. Der kan også være tale 
om strategisk omvalg, hvor eksempelvis elever, der ikke kan få en læreplads, væl-
ger et andet grundforløb for dermed at kvalificere sig til deres ønskejob eller en 
ønsket læreplads.

Afklarede fravalg
En del elever beskriver deres frafald som resultatet af et bevidst fravalg af uddan-
nelsen. Der er både positive og negative versioner af dette fravalg. For nogle elever 
er det en positiv erfaring at blive afklaret om, at de ikke har interesse i en bestemt 
uddannelse. Det danske uddannelsessystem kræver, at unge meget tidligt vælger 
en specifik uddannelse og erhverv, hvis de ikke vælger gymnasiet. Derfor vælger 
en del unge en erhvervsuddannelse for at afprøve deres egne interesser og mulig-
heder i praksis. Det kan være en prøvehandling, et foreløbigt og betinget valg. Et 
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afbrud af uddannelsen er dermed ikke nødvendigvis noget nederlag, men kan i 
stedet være en erfaring, som kvalificerer deres uddannelsesvalg.

En elev, Torben, fortæller at han fravalgte uddannelsen til bygningssnedker efter at 
have gennemført grundforløbet, fordi den ikke svarede til hans forventninger: ”Jeg 
troede, at faget var lidt anderledes. Nu er det jo sådan rigtigt, at man meget sætter 
vinduer op. Jeg troede, det var mere med at man lavede kreative ting, sådan lige-
som sløjd i folkeskolen. … Jeg har også i baghovedet, at jeg skal være billedskærer 
måske eller gravør …”. Han beskriver forløbet som en positiv oplevelse, fordi det 
gav ham lyst til at gå i skole igen, efter at han havde været skoletræt fra 7.klasse i 
grundskolen. Han vil nu tage en studieforberedende uddannelse, hf 1. Han siger om 
sin begrundelse for dette valg: ”.. Det er jo, fordi jeg ikke helt ved, hvad jeg skal 
være. … Det giver flere muligheder, hvis jeg har hf. Og så har jeg også mere tid til 
at tænke over, hvad jeg skal være, mens jeg laver noget.”

Der findes også en del elever, for der afbryder uddannelsen på grund af negative 
oplevelser, og hvor afbrydelsen indebærer en skuffelse eller et nederlag. Det kan 
skyldes oplevelser af ikke at passe ind i det sociale miljø i klassen. Det kan skyl-
des, at de har oplevet mobning eller at de har konflikter med en lærer eller en leder. 
Det kan også skyldes, at de finder at det faglige niveau er for højt eller for lavt. 

Uafklarede fravalg
De elever, der har den længste frafaldskarriere, er typisk elever, der har store per-
sonlige og sociale problemer. Disse elever skifter ofte fra skole til skole, hvor de 
afbryder en uddannelse og påbegynder en ny, uden at de får løst deres problemer. 
Et eksempel på denne problemstilling finder vi i interviewet med Ronny. Han har 
tidligere været i gang med syv forskellige uddannelser. Ved det første interview 
var Ronny fortsat elev på frisørlinjen, men ved andet interview var han droppet ud 
igen. Han fortæller om denne frafaldskarriere:

”Efter folkeskolen, da startede jeg faktisk også på frisøruddannelsen, men så gik 
jeg kun der i en måneds tid og så droppede jeg ud i en tiende klasse. Så gik jeg der 
et par måneder. Så droppede jeg ud og så gik jeg på nogle produktionsskoler 
forskellige steder i landet, og så gik jeg på Niels Brock handelsgymnasium i 
København og så handelsskolen i Silkeborg og så malerskolen, Teknisk skole 
i Silkeborg. Så arbejdede jeg lidt og så har jeg taget en tiende klasse på VUC 
[VoksenUddannelsesCenter]. Halvdelen i Horsens og halvdelen i Silkeborg.” 

Det andet interview med Ronny foregår på en institution for unge med misbrug-
sproblemer, og han indrømmer nu, at ”… jeg har drukket og festet en tand for 
voldsomt til, at jeg kunne satse på de skoler, jeg gik på”. Ronny havde oparbejdet 
et alvorligt hashmisbrug, som han havde vanskeligt ved at komme ud af, og som 
han har forsøgt at skjule for sine omgivelser. Flere af de elever med store personlige 
problemer, som vi har interviewet, har ikke søgt skolen om hjælp, fordi de ikke 
forventede at skolen kunne hjælpe dem med deres problemer. 
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Afklarede omvalg
For en del elever er afbrydelsen af en uddannelse et afklaret og bevidst omvalg. De 
er startet på en uddannelse, men finder ud af, at det ikke er den type af arbejde, som 
de ønsker at beskæftige sig med i fremtiden. De betragter ikke frafaldet som en 
negativ hændelse, men de oplever derimod, at deres erfaringer med den oprindeligt 
valgte uddannelse var værdifulde i forhold til at vælge en ny uddannelse på et mere 
afklaret grundlag. En del elever beskriver, at de har et positivt syn på de omvalg, 
de har foretaget, og ser det som en del af en personlig udviklingsproces. Ulla er 23 
år gammel og går på et mediekursus. Hun har tidligere været i gang på et social og 
sundhedsforløb, på en gymnasial uddannelse, hf, på en produktionsskole og på et 
voksenuddannelsescenter. Hun fortæller:

”Jamen, jeg vil sige, jeg har udviklet mig rigtig rigtig meget. Jeg har altid været 
sådan en lidt genert pige, hvor at jeg så ved hjælp af, bl.a. mest produktionssko-
len tror jeg, kom videre og lærte nogle flere mennesker at kende, turde sige noget 
og sådan. Altså, det er rart at have prøvet lidt af hvert, synes jeg faktisk godt nok, 
så er det noget med, at jeg har været stoppet halvvejs, men alligevel har jeg jo 
fået nogle erfaringer, og så ved jeg at, det er måske det jeg gerne vil, eller det er 
måske slet ikke det jeg vil. Altså”.

De unge, som efter folkeskolen vælger en gymnasial uddannelse, kan udskyde det 
mere specifikke valg af deres fremtidige erhverv til efter studentereksamen. De 
unge, der starter en erhvervsuddannelse, tvinges til et tidligt erhvervsvalg. Men 
mange af dem har ikke forudsætninger for at vide, hvad det indebærer at tage en 
specifik erhvervsuddannelse som industritekniker, web-integrator eller serviceas-
sistent. Og der kan ofte være langt fra de billeder, som kan hentes fra medierne af 
arbejdet som for eksempel kok og den realitet, som uddannelsen indebærer. 

En del af de unge, som starter på et grundforløb, har ikke afklarede intentioner 
om at gennemføre en hel uddannelse inden for fagområdet. Vores interviews på 
to handelsskoler viser, at mange elever på det toårige merkantile grundforløb in-
denfor handel og kontor (hg), har planer om at skifte til en helt anden uddannelse. 
Mange bruger det toårige hg-forløb som en afklaringsperiode eller en mulighed for 
at forbedre skolekundskaber med henblik på en eventuel senere gymnasial uddan-
nelse (især hhx 2). For en del elever er valget af erhvervsskolen negativt begrundet: 
De kunne ikke komme ind på gymnasiet, men har ikke klare planer for, hvad de 
vil bruge det merkantile grundforløb til. Kun halvdelen af de elever, som faktisk 
gennemfører et toårigt merkantilt grundforløb, er efter to år startet i et hovedforløb 
(New Insight, 2008).

Strategiske omvalg
En del af de elever, der ikke kan få en praktikplads, vælger at droppe ud af deres 
uddannelse for at vælge et andet grundforløb, der kan opkvalificere dem til at få en 
praktikplads inden for den uddannelse, som de oprindeligt valgte. Der er en del af 
disse strategiske omvalg i vores interviewmateriale. Det er for eksempel Anders, 
der begrunder sit valg af struktørlinjen med, at han tidligere har taget grundforløbet 
som anlægsgartner uden at finde en praktikplads. Da han bliver spurgt, hvorfor 
han har valgt struktørlinjen, siger han:
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”Det er på grund af at jeg har taget grunduddannelsen til anlægsgartner, og så har 
jeg haft en del problemer med at finde en læreplads, og så ta´r jeg så det her mid-
lertidigt, fordi jeg ikke gider være derhjemme og bare sidde og kigge ud i luften, 
Og så tænker jeg det her er et godt alternativ, fordi at struktør har meget med det 
at være anlægsgartner.”

Ved at supplere med struktørfaget forfølger Anders sin drøm om at blive anlægs-
gartner. Ved det andet interview fortæller Anders, at han rent faktisk har fået en 
praktikplads som anlægsgartner bl.a. fordi han har suppleret sine kvalifikationer 
fra grundforløbet som anlægsgartner med kvalifikationer fra struktørlinjen.

Frafald som negativt? 
Mere generelt kan det undre, at frafald og afbrud af uddannelse helt overvejende 
fremstilles som et negativt fænomen. Det er paradoksalt, fordi frafald og omvalg 
i mange andre sammenhænge betragtes som noget positivt. På det arbejdsmarked 
som uddannelserne forbereder til, betragtes fleksibilitet, mobilitet og jobskifte 
som positive kvaliteter. Der er en forventning om at alle skal udvikle sig, komme 
videre i karrieren og undgå at gro fast i et givet job. 

Det er desuden fra politisk side en forventning om at både læring og uddannelse 
skal være livslang. De hastige forandringer på arbejdsmarkedet kræver at vi til 
stadighed vender tilbage til uddannelsessystemet og deltager i efter- og videre ud-
dannelse.

Vi lever i et senmoderne samfund som er kendetegnet ved omskiftelighed og 
forandringer. Vi skifter biler, hus, job, kone, ægtemand og får nye delebørn og pap-
mødre/fædre uden at det giver anledning til at det betragtes som et stort problem. 
I den herskende diskurs om uddannelse betragtes frafald som negativt, mens i an-
dre sammenhænge som eksempelvis i ægteskabet og parforholdet er frafald ikke 
nødvendigvis et (samfundsmæssigt) problem, som der bruges mange kræfter på at 
minimere.

Det senmoderne forandrer sig stadigt mere og stadigt hurtigere fra generation til 
generation, og derfor kan de unge i stadig mindre grad bruge deres forældres erfa-
ringer til at håndtere de mange valg og muligheder, der viser sig ved afslutningen 
af folkeskolen (Hodkinson & Bloomer, 2001; Heinz, 2001). Derfor er flere unge i 
dag henvist til på egen hånd at afsøge uddannelsessystemets mange muligheder og 
afprøve deres egne spirende interesser og potentialer for at kunne træffe et valg, 
som de oplever som ’rigtigt’. I det lys kan mange unges valg af uddannelse betrag-
tes som led i deres afsøgning af uddannelsessystemets muligheder og deres egne 
interesser og potentialer.

Frafald: hændelse eller proces? 
Den politiske interesse for frafald har et stærkt fokus på de statistiske opgørelser 
af frafaldet og de økonomiske omkostninger ved frafald. Tilskuddet og styringen 
af erhvervsskolerne bygger på opgørelser af, hvorvidt eleverne enten er faldet fra 
eller har gennemført. Frafald forstås som en afgrænset statistisk hændelse, som et 
skifte fra kategorien ’i gang’ til kategorien ’afbrudt’. Den processuelle dimension af 
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frafaldet bliver dermed usynlig. Når frafald ses som en isoleret hændelse, så tabes 
forståelsen for de længerevarende udviklingsforløb og akkumulerede erfaringer, 
som oftest ligger bag et frafald. Dette tab skaber en række problemer for diskus-
sionen af frafald.

Et centralt problem i frafaldsforskningen er, at der ikke eksisterer noget ensartet 
begreb for frafald. Det gælder internt i Danmark som påpeget i det danske forsk-
ningsprojekt om frafald, som denne artikel bygger på. Det gælder også i undersø-
gelsen af frafald i de nordiske lande (Markussen, 2010). I Finland forstås frafald i re-
lation til marginalisering og måles på antallet af unge (15-25 år), som står udenfor 
både uddannelse og arbejdsmarked. I Norge defineres frafald oftest som de elever 
der ikke har gennemført en uddannelse fem år efter en påbegyndt ungdomsud-
dannelse. I Sverige forstås frafald generelt som afbrud af en gymnasial uddannelse 
uden blik for om uddannelsen senere genoptages (Markussen, 2010).

I Danmark skelner Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Unge) 
ikke mellem afbrud, skift af uddannelse og varige frafald. De elever, som blot skifter 
til et andet grundforløb, tæller som frafaldne på samme måde som den elev, der for-
lader uddannelsessystemet for bestandigt og bliver del af den såkaldte ’restgruppe’. 
Der findes kun få undersøgelser i dansk sammenhæng, der beskæftiger sig med 
denne problematik. Nogle undersøgelser (EVA, 2009; DCUM, 2006) anvender 
begreberne „frafald med/uden omvalg“ og „frafald med/uden perspektiv“ til at 
skelne mellem de unge, der starter på en anden uddannelse efter et frafald, og de 
unge der helt forlader uddannelsessystemet.

Undervisningsministeriets opgørelse viser, at 60 % af de elever, der afbryder en 
erhvervsuddannelse, påbegynder en anden uddannelse indenfor ti år efter afbrud-
det af en erhvervsuddannelse (Undervisningsministeriet, 2008, s. 67). Også uden-
landske undersøgelser indikerer, at en betydelig andel af de elever, der tælles som 
frafaldne i erhvervsuddannelserne, reelt blot skifter uddannelse (Glaesser, 2006).

I forhold til det politiske mål om de 95 % anvendes i Danmark oftest en prognose 
for, hvor mange der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse 25 år efter afslut-
ning af grundskolen, den såkaldte ’profilmodel’ fra UNI-C (2011). Den viser ikke 
de unges faktiske, historiske uddannelsesmønstre, men de forventede mønstre ud 
fra de unges nuværende valg og veje i uddannelsessystemet. Denne opgørelse giver 
tal for, hvor mange der forventes varigt at forlade uddannelsessystemet uden af-
sluttet ungdomsuddannelse. Det er denne ’restgruppe’, som betragtes som det vir-
kelige problem i frafaldsdiskussionen, fordi behovet for ikke-faglært arbejdskraft 
forventes at falde markant (AE Rådet, 2008). Denne såkaldte ’restgruppe’ er opgjort 
til 12 % af en ungdomsårgang, når der måles 25 år efter afslutning af grundskolen 
(9.klasse). Men tallet er 29 %, hvis man måler efter 5 år, som det fremgår af tabel 
2. En betydelig andel af de unge, som falder fra en ungdomsuddannelse, genoptager 
altså en ungdomsuddannelse og gennemfører den mere end fem år efter at de faldt 
fra. Det viser noget om vanskeligheden ved at skelne mellem den problematiske 
gruppe af varige frafald (restgruppen) og den gruppe som blot skifter til en anden 
uddannelse.
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Tabel 2: Andel af en ungdomsårgang, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse 5-25 år 
efter 9.klasse (restgruppen).

5 år efter 
9. klasse

10 år efter 
9. klasse

15 år efter 
9. klasse

20 år efter 
9. klasse

25 år efter 
9. klasse

29 % 16 % 13 % 12 % 12 %

Kilde: UNI-C databanken hentet 11.7.2013 

Samtidig er det problematisk at betragte alle i ’restgruppen’ som socialt margi-
naliserede. Flere opgørelser har vist, at to tredjedele af de unge, der ikke havde 
gennemført en ungdomsuddannelse (’restgruppen’), da de var 25 år gamle, var i 
beskæftigelse fem år senere (Møberg, 2010). Det indikerer, at mange af de, som 
afbryder en ungdomsuddannelse, foretrækker at få et arbejde, og at det også lykkes 
for dem. Selvom de har en højere risiko for arbejdsløshed, opnår hovedparten af 
dem trods alt at få beskæftigelse. Disse pointer peger på, at frafald ikke kan forstås 
som en enkeltstående hændelse, men må forstås i et længere udviklingsperspektiv, 
med en processuel frafaldsforståelse. Det gælder både med hensyn til de forud-
gående erfaringer og udviklingsprocesser, som resulterer i at en elev afbryder sin 
uddannelse, og med hensyn til de efterfølgende processer som afgør om vedkom-
mende senere genoptager en uddannelse.

Den processuelle frafaldsforståelse
I den processuelle forståelse ses frafald som en akkumulerende proces, som ofte 
forløber over lang tid, hvori der ofte indgår skolemæssige nederlag. Denne soci-
alpsykologiske proces tematiseres i den internationale forskning på forskellige 
måder, enten som en proces med faldende engagementet (’disengagement’, Finn, 
1989; Newman et al., 1992), som en tiltagende fremmedgørelse (’alienation’, Case, 
2007) eller som en følge af tilbagetrækning fra skolen (’withdrawal’, Rumberger, 
2004). Et fald i engagement kan ske både i formel forstand (i forhold til skolen som 
formel institution) og i mere uformel forstand (i forhold til de uformelle personlige 
relationer på skolen – kammerater etc.). Empirisk er der god støtte til en forståelse 
af, at frafald ikke er en pludselig beslutning, men derimod en konsekvens af en 
række skoleerfaringer, som har hobet sig op over en længere periode og kommer til 
udtryk som enten et lavere engagement i uddannelsen eller en tilbagetrækning fra 
uddannelsen. En række etnografiske skolestudier har vist, at udviklingen af nega-
tive holdninger til skolen, eller en egentlig ’anti-skole-kultur’ hos unge, kan være 
et resultat af en vedvarende oplevelse af ikke at blive hørt og anderkendt i skolen. 
Det kan være kombineret med en social baggrund, der ikke tillægger skoleuddan-
nelse stor værdi (Hargreaves, 1967; Willis, 1977). Flere longitudinale studier viser, 
at børn, der tidligt i deres skolegang har et lavt engagement i skolearbejde og ikke 
præsterer godt, viser tegn på mistrivsel i skolen og har en langt større tendens til 
at falde fra sammenlignet med elever, der ikke viste disse tegn (Alexander et al., 
1997; Alexander, et al., 2001; Barrington & Hendricks, 1989; Garnier et al., 1997; 
Jimerson et al., 2000; Rumberger, 2004). Der er tale om undersøgelser, som indi-
kerer, at frafaldsprocessen i kimform tager sin begyndelse allerede meget tidligt i 
elevernes uddannelsesmæssige karriere. Nogle undersøgelser peger på, at denne 
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proces meget vel kan have taget sin begyndelse i de første klasser i grundsko-
len (Entwistle, Alexander & Olson, 1997), med det kan af metodemæssige grunde 
være vanskeligt præcist at sige, hvor tidligt frafaldsprocessen tager sin begyndelse. 
Der er dog ingen tvivl om, at der her peges på en negativ udviklingsdynamik, hvor 
et samspil af flere belastende livsvilkår over tid fører nogle unge i retning af en 
tilbagetrækning fra skolen som institution. Disse pointer betyder, at det kan være 
frugtbart at se fænomenet frafald i sammenhæng med unges samlede forløb gen-
nem uddannelsessystemet og frem mod arbejdsmarkedet.

Frafald og overgange 
Studier af unges overgange mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsliv kan på 
flere måder supplere forskningen i frafald. Forskningen i frafald og fastholdelse 
(drop-out/retention) har fokus på elevernes relation til en given uddannelsesinsti-
tution, og kan udpege nogle af de kontekstuelle forhold der bidrager til at eleverne 
enten gennemfører eller afbryder deres uddannelse, mens forskningen i overgange 
(særligt ’school to work transitions’) anlægger et helhedsperspektiv på unges veje 
fra grundskolen gennem ungdomsuddannelser og ud på arbejdsmarkedet (Raffe, 
2008; Heinz, 2001; Walther, 2006). Ligesom det processuelle frafaldsbegreb er in-
teressen her at forstå uddannelsernes rolle i unges livsforløb i et længere tidsper-
spektiv, og ikke kun at se på frafald i forhold til den enkelte uddannelse. For det 
første ligger der i den dominerende forståelse af begrebet frafald ofte et normativt 
ideal om en direkte og lineær gennemførelse: afbrud og frafald betragtes som pro-
blematiske afvigelser fra en fastlagt vej gennem uddannelsessystemet (Hodkinson 
& Bloomer, 2001). Internationalt er der dog en tendens til at unges vej fra grund-
skolen, gennem uddannelsessystemet og frem til en varig placering på arbejdsmar-
kedet bliver stadig mere forlænget og kompleks (Heinz, 2001). De unge skifter 
mellem forskellige uddannelser, tager pauser, har midlertidige jobs og går ud og ind 
af uddannelsessystemet. Selv om dette indebærer flere ’frafald’ fra uddannelser, 
så fører det for de fleste til en afsluttet uddannelse eller kompetencer, der sikrer 
beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Afbrud og skift af uddannelse er blevet så al-
mindeligt, at et bredere blik på unges overgange er nødvendigt for at forstå, hvad 
der adskiller de brudte, men vellykkede livsforløb fra de problematiske forløb, der 
på længere sigt fører til marginalisering. Det peger på behovet for forskning med et 
længere longitudinalt design, som kan belyse dynamikkerne i de unges livsforløb 
ud og ind og igennem uddannelsesinstitutionerne.

For det andet så sker de fleste frafald fra uddannelser i forbindelse med overgange 
mellem forskellige niveauer og systemer. I de danske erhvervsuddannelse sker fra-
faldet overvejende ved starten af grundforløbene og ved overgangen til hovedforlø-
bene (Jørgensen, 2009). Overgange indebærer statuspassager med øget usikkerhed 
og risici for at miste orienteringen, vælge forkert eller for ikke at blive inkluderet 
socialt på den nye uddannelse (Heinz, 2001). I forhold til indsatsen for at få flere 
til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er det derfor vigtigt ikke kun at se på 
frafaldet fra den enkelte uddannelse, men at have fokus på overgangene mellem de 
forskellige uddannelser og uddannelsestrin. Det betyder, at indsatsen mod frafald 
ikke kan nøjes med at se på den enkelte uddannelsesinstitutions praksis, men må 
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inddrage de netværk af øvrige aktører og institutioner, som bidrager til at sikre de 
unge overgange: kommuner, vejledningsinstitutioner, familierådgivere, misbrug-
skonsulenter, jobcentre, den kriminalpræventive indsats, m.v. 

For det tredje har den politiske interesse for frafald fokus på gennemførelsen af en 
given uddannelse, og det som foregår indenfor uddannelsessystemets rammer. Men 
både vores undersøgelse af frafald og international forskning viser, at unges afbrud 
af uddannelser ofte er relateret til forhold og begivenheder i livet udenfor skolen, 
til de øvrige overgange i unges livsforløb: deres skifte af familiær status, deres over-
gang fra hjemmeboende til udeboende, lokalitet, deres overgang fra en identitet 
som barn/ung til en voksenidentitet, skifte af fritidsaktiviteter og kammeratskabs-
grupper, m.v. (Rumberger, 2004; Hodkinson & Bloomer, 2001). En kvindelig elev vi 
interviewede på et grundforløb, Asma, som har rødder i Palæstina, fortalte at hun 
havde problemer med at flytte fra sine forældre, hvor de boede i alt seks personer i 
en treværelses lejlighed, og hvor det var svært at læse lektier. Hun fortalte også om 
sin storesøster: ”Hun tog jo HTX 3, to år ikke, og så droppede hun faktisk også UD 
[højt], fordi at hun blev forlovet og blev optaget med det, og så gad hun nærmest 
ikke mere.” Ved at udvide blikket fra frafald til at se på samspillet mellem unges 
multiple overgange kan forskningen indfange nogle af de begivenheder i unges 
øvrige liv, som medfører at de ikke gennemfører en uddannelse. 

Endelig kan studier af unges overgange synliggøre de institutionelle rammer. Som 
vi har påpeget, skyldes en betydelig del af frafaldet uddannelsernes institutionelle 
struktur og skolernes praksis. I de danske erhvervsuddannelser handler det blandt 
andet manglen på praktikpladser og de særlige vilkår som en vekseluddannelse by-
der eleverne. Disse vilkår er helt anderledes i det svenske overgangssystem, hvor 
alle unge indtil 2011 har gået sammen i en udelt gymnasieskole (SOU, 2011:72; 
Lundahl, m.fl., 2010) eller i Norge, hvor alle unge går sammen de første to år i den 
’videregående oplæring’ (Olofsson, 2008). Selvom frafald betragtes som et betydeligt 
politisk problem i alle nordiske lande, så er årsagerne til og lokaliseringen af frafald 
på mange områder forskellige på grund af forskelle i den institutionelle arkitektur. 
Studier af overgangssystemer og frafald i de nordiske lande viser, at overgangs-
mønstrene er forskellige særligt i ungdomsuddannelserne og at de risici for frafald 
og marginalisering, som er indbygget i systemerne, er placeret forskellige steder 
(Olofsson, 2008; Markussen, 2010).

Når frafaldet er meget stort netop på de danske erhvervsuddannelsers grundforløb, 
kan det forstås som et særtræk ved det danske overgangssystem (Jørgensen, 2009). 
Opdelingen af unge i to adskilte spor sker i Danmark allerede efter grundskolen, og 
det indebærer at unge i en tidlig alder skal vælge en specifik faglig uddannelse, hvis 
de ikke går til gymnasiet. Mange unge oplever det som vanskeligt, og det bidrager 
til et højt frafald i erhvervsuddannelserne. Desuden indebærer spordelingen en be-
tydelig social sortering af de unge i forhold til deres sociale oprindelse. Tre gange 
så mange elever i de gymnasiale uddannelser har forældre med en videregående 
uddannelse, når man sammenligner med eleverne i erhvervsuddannelserne (Jensen 
& Larsen, 2011). Også på andre områder har eleverne i de studieforberedende ung-
domsuddannelser flere ressourcer end eleverne i erhvervsuddannelserne. En tilsvar- 
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ende social sortering mellem elever i de erhvervsrettede og de studieforberedende 
programmer finder også sted i Norge og Sverige, hvilket også her bidrager til et 
højere frafald i de erhvervsrettede programmer (Olofsson, 2008; Markussen, 2010). 

Den sociale sortering, som er indbygget i uddannelsessystemet, kan forklare en 
betydelig del af det høje frafald i erhvervsuddannelserne. Men samtidigt må det 
fremhæves, at skolerne og lærernes indsatser i forhold til den enkelte elev kan 
gøre en forskel.

Den registerbaserede del af det danske studie af frafald i erhvervsuddannelserne 
viste, at skolernes praksis gør en forskel for frafaldet. Når der blev korrigeret for an-
dre forskelle mellem erhvervsskolerne (blandt andet elevernes sociale baggrund), 
viste der sig en forskel i frafaldet på i alt 24 % mellem den dårligst præsterende 
skole og den bedst præsterende skole (Jensen & Larsen, 2011). Det giver en indika-
tion på, at der er betydelige muligheder for at skolerne kan lære af hinanden med 
hensyn til at nedbringe frafaldet.
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KONKLUSION
I denne artikel har vi forsøgt at problematisere den dominerende forståelse af be-
grebet frafald. På den politiske arena ses frafald som noget entydigt negativt og 
som en enkeltstående hændelse, der sker som resultat af et individuelt valg. Og 
frafald forbindes direkte med den såkaldte ’restgruppe’ der aldrig gennemfører no-
gen uddannelse ud over grundskolen. Vi har argumenteret for en mere nuanceret 
og processuel forståelse af fænomenet frafald.

For en del af de interviewede elever viste frafaldet sig som et relevant og kvalifice-
ret omvalg, mens det i andre tilfælde var udtryk for sociale, faglige og personlige 
problemer. I det første tilfælde er der tale om en erfaringsmæssig progression, hvor 
omvalget gør eleverne mere kvalificerede til at vælge en ny uddannelsesretning. I 
det andet tilfælde fører de uafklarede personlige, faglige og sociale problemer elev-
erne til frafald, uden at eleverne bliver mere afklarede. Hos nogle elever opleves 
frafaldet tværtimod som et nederlag. Vores interviewundersøgelse peger også på, 
at der er en tendens til at elever, der oplever flere frafald udvikler en frafaldskar-
riere med en selvforstærkende effekt. Endvidere peger vores undersøgelse på, at de 
elever, der har store personlige og sociale problemer nemt kommer til at cirkulere 
fra den ene uddannelsesinstitution til den næste uden at have de personlige res-
sourcer, der skal til for at færdiggøre en uddannelse. 

Der er behov for en mere differentieret og kvalificeret forståelse af frafald. For 
det første er der behov for at skelne klarere mellem afbrud, omvalg af uddannelse 
og varigt frafald. For det andet kan frafald ikke alene kan forstås som resultat af 
elevernes bevidste, individuelle beslutninger, men må forstås som en konsekvens 
af et samspil mellem sociale, organisatoriske og strukturelle forhold. En del unge 
bliver valgt fra, når de søger en læreplads – det gælder især minoritetskøn og et-
niske minoriteter. Endelig har vi påpeget, at der bag ved de høje frafaldsprocenter 
ligger mange forskellige årsager til at eleverne i erhvervsuddannelserne falder fra. 
Nogle årsager ligger langt tilbage i de unges livsforløb og har at gøre med en belas-
tende social opvækst. Selv om frafaldet sker, når eleverne går på erhvervsskolen, 
så kan kimen til frafaldet være skabt meget tidligere, hvilket betyder at årsager til 
frafald i ungdomsuddannelserne også må findes i folkeskolen. Andre årsager ligger 
i de vanskeligheder, som mange unge har i livet udenfor skolen. Undersøgelser 
af frafald fra den enkelte uddannelse må derfor suppleres med studier af unges 
overgange både på tværs og på langs i deres livsforløb. På tværs ved at inddrage 
de unges multiple overgange i de forskellige livssfærer som moderne unge lever i: 
uddannelse, familie, ungdomskulturer, kærester, fritidsarbejde, m.v. Og på langs 
ved at inddrage studier over tid af overgange mellem forskellige trin i uddannel-
sessystemet, forskelige livsfaser, familierelationer, m.v. Følgelig bør en effektiv 
indsats mod frafald ikke kun rettes mod frafaldet som en enkeltstående hændelse 
i skoleforløbet. Indsatsen må gå tværs af institutioner og rettes bredere mod sam-
spillet over tid mellem de unges sociale vilkår, de institutionelle risici og de unges 
strategier og valg i uddannelsessystemet. 
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NOTER
1 Hf: højere forberedelseseksamen: 2-årig studieforberedende uddannelse.

2 Hhx: en 3-årig gymnasial studieforberedende uddannelse uden arbejdspraktik.

3 HTX: Højere Teknisk Eksamen er en studieforberedende uddannelse, kaldes også 
 teknisk gymnasium.
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V IDGADE KUNSKAPSKLYF TOR? 
– F IKTIONERNAS FUNKTIONER 
I  LÄROMEDEL EF TER 
GYMNASIEREFORMEN 2011
Caroline Graeske

ABSTRACT
In this article teaching aids for vocational and college preparatory programs produced after 
the (2011) Swedish school reform are studied. The purpose is to examine how fictions are 
used in six different new textbooks, how students are expected to work with fictions and 
how knowledge about fictions is designed and organised. The analyses use Basil Bernstein’s 
theories relating to horisontal and vertical forms of knowledge. The study shows that fic-
tions such as literature, drama, film and other media, in the selected textbooks, are few 
and receive little space, where summaries and short extracts are common. The study also 
shows that students attending vocational programs have access to a different knowledge of 
fictions than those attending pre-university programs, despite knowledge objectives being 
the same in Svenska 1. In textbooks for vocational programs, common sense knowledge is 
focused, where the students are expected to compare the fictions with their own life and 
situation. Knowledge about style, form and historical context are marginalised in these 
textbooks. Knowledge about fictions in teaching aids for college preparatory programs, on 
the other hand, is organised in a vertical discourse, where style, form and historical context 
are in focus and the students are expected to work with fictions in a critical and analytical 
way. This is remarkable, since the learning objectives are the same. This means that central 
values of equal education are eliminated after the reform, and the knowledge gap between 
different groups of students likely is to increase.

Keywords: Swedish as a school subject, fictions, textbooks, vocational and preparatory 
programs, horisontal and vertical discourse
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INLEDNING
Hösten 2011 började de första eleverna i en reformerad gymnasieskola. En betyd-
ande förändring i den nya gymnasieskolan är att skillnaderna mellan yrkesför-
beredande och högskoleförberedande program blir tydligare (SOU, 2012). Dessa 
skillnader får konsekvenser också för svenskämnet särskilt på yrkesförberedande 
program, då två kurser i svenska, Svenska A och B om 100 poäng vardera, nu er-
sätts av en kurs i svenska om 100 poäng, Svenska 1. Detta är en ny riktning i 
svensk utbildningspolitik som innebär att kunskapsglappet mellan olika elevgrupper 
riskerar att öka (Nylund & Rosvall, 2011). Detta kan te sig paradoxalt i en tid då 
ständigt nya rapporter presenters om att ungas läsförmåga försämras (SOU, 2012). 
Det är därför angeläget att undersöka effekterna av gymnasiereformen 2011 när-
mare, särskilt konsekvenserna för de yrkesförberedande programmen. 

I denna artikel studeras några av reformens effekter i gymnasieskolans svensk-
ämne. Tanken är att undersöka hur nya läroböcker i svenska, producerade efter 
och inför reformen, är utformade och hur dessa läroböcker arbetar med läsning 
och fiktionsförståelse för yrkesförberedande och högskoleförberedande program. 
Syftet är att undersöka vilken funktion fiktioner som skönlitteratur, film, teater 
och andra medier får i läromedel och centrala forskningsfrågor är: Hur stor andel 
av läroböckerna utgörs av fiktioner? Hur motiveras fiktionerna och hur utformas 
arbetsuppgifterna till dem? Vilka läsarter efterfrågas? Finns det skillnader i läro-
böcker för yrkesförberedande och högskoleförberedande program och hur ser de i 
så fall ut?

I studien har jag genomgående valt att använda begreppet fiktion och med det 
avses här ”fiktionstexter” (jfr. Olin-Scheller, 2008, s. 9) som skönlitteratur, film, 
teater och ”andra medier” (jfr. Gy11, 2011, s. 162). 

LÄROPLANEN I  SVENSKA ,  GY11
I den nya gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen och svenska är 
ett av dem. De yrkesförberedande programmen ska innehålla 100 poäng svenska, 
Svenska 1, och de högskoleförberedande programmens ska innehålla 300 poäng, 
Svenska 1, 2 och 3. 

I den nya läroplanen för svenska för gymnasiet betonas redan inledningsvis att: 
”Kärnan i svenska är språk och litteratur” och undervisningen ska syfta till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och 
arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska vidare 
ges möjlighet att i skönlitteraturen se det ”särskiljande” och det ”allmänmänskliga 
i tid och rum”, eleverna ska ta del av skönlitteratur, film, andra texter och 
”medier”, vilka ska fungera som en ”källa” till självinsikt och förståelse av ”andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”. Undervis-
ningen ska också utmana elever till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv 
(Gy11, 2011, s. 160). Svenska 1 som är obligatorisk för samtliga program ska bland 
annat behandla:
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• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer

• Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till  
 exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier

• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och  
 strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation /…/ (Gy11,  
 2011, s. 162).

Även i Svenska 2 betonas ”svenska och internationella författarskap, såväl kvinn-
liga som manliga, och skönlitterära verk”, men här ska också dansk och norsk 
skönlitteratur tas upp, ”delvis på originalspråk”, liksom ”relationen mellan skön-
litteratur och samhällsutveckling”. Enligt ämnesplanen för Svenska 2 ska också 
”hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället 
och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” behandlas (Gy11, 2011, s. 169).

I Svenska 3 skrivs en progression tydligt in i ämnesplanen då det här explicit talas 
om ”Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg”. Kursen ska enligt ämnesplanen 
behandla ”litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska 
grepp” och för att bli godkänd på kursen krävs för det lägsta betyget E att eleven 
kan göra en ”fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett för-
fattarskap”. I analysen använder eleven ”med viss säkerhet litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg” och ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna 
(Gy11, 2011, s. 177).

De nya läro- och ämnesplanerna är således mer differentierade än de tidigare så 
till vida att svenskundervisningen halveras i de yrkesförberedande programmen. 
Progressionen mellan de olika svenskakurserna är tydlig. Om fiktionerna får ett 
begränsat utrymme i den första kursen, får de desto mer i svenska 2 och 3 (Lund-
ström, Manderstedt & Palo, 2011). Kännetecknande för den nya läroplanen är också 
att skönlitteraturen tenderar att få ett annat mer mätbart värde (Lundström, 2011).

Vidare är det ”vidgade textbegreppet” (jfr. Lpf94) borttaget och istället infogas be-
greppet ”andra medier”, utan att det närmare förklaras. I de nya ämnesplanerna 
betonas starkt kunskaper om litterära motiv, stildrag och litteraturhistoriska sam-
manhang medan perspektiv som rör ”grundläggande demokratiska, humanistiska 
och etiska värden” (jfr. Lpf94) och det ”mångkulturella” har tonats ned. I likhet 
med de gamla kursplanerna finns emellertid ett visst tolkningsutrymme i de nya 
ämnesplanerna. För vilka fiktioner utmanar till ”nya tankesätt” och vilka öppnar 
”nya perspektiv”? Vilka motiv är ”centrala” och vilken typ av fiktioner ska sättas 
i relation till ”egna erfarenheter” och ”intressen” (jfr. Gy11, 2011, s. 160). Vilka 
fiktioner lyfts fram och hur ska de läsas?

Som vi ser är det flera olika ”läsarter” som efterfrågas i styrdokumenten (jfr. Mehr-
stam, 2009; Tengberg, 2011). Här finns en historisk läsart där fiktionen ska relateras 
till en historisk kontext, ”skönlitteratur från olika tider och kulturer”, en person-
lig, subjektiv läsart som sammankopplar fiktionen med elevens eget, vardagliga liv, 
”en källa till självinsikt”, en betydelseorienterad läsart som handlar om centrala 
motiv, samt en teknisk-analytisk läsart där litterära begrepp efterfrågas, ”berättar-
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teknik och vanliga stildrag” (jfr. Gy11, 2011, s. 162). Men hur svarar då läroböck-
erna på dessa läsarter? Vilken funktion får fiktionerna i läromedlen?

När läroplaner förändras är det ingen djärv gissning att läroboken fyller en viktig 
funktion då den ger tydliga besked om ämnets konception och kunskaperna om 
läromedelsgenren blir därför desto viktigare (Englund, 2006; Ammert, 2011).

TIDIGARE FORSKNING
De senaste åren har skönlitteraturens värde diskuterats och analyserats av forskar-
världen såväl nationellt som internationellt. Boktitlar som Varför läsa litteratur? 
(Persson, 2007) Litteraturens nytteverdi (Skaftun, 2009) och Uses of Literature (Fel-
ski, 2008) illustrerar behovet av att legitimera fiktionslitteraturen som kunskaps-
källa. Flera forskare har velat visa på skönlitteraturens unika värden. Värden som 
innebär att fiktioner ger tillträde till nya, fiktiva världar, att de ger perspektiv på 
tillvaron och att de främjar läs- och skrivutveckling och byggandet av identitet 
(t.ex. Bruner, 2002; Rosenblatt, 2002; Langer, 2005; Nussbaum, 2010; Palm, 2009; 
Persson, 2012).

I Sverige har skolans svenskämne de senaste decennierna betraktats som ett 
”demokratiämne” där litteraturläsning har uppfattas som ett ”integrationspoli-
tiskt smörjmedel” (Persson, 2007, s. 11), som hjälper eleverna att växa som de-
mokratiska medborgare (Persson, 2007; Molloy, 2002; Hultin, 2003; Liberg, 2003).

Forskning visar emellertid att läs- och fiktionsförståelsen minskar bland elever i 
Sverige. Hösten 2012 lade litteraturutredningen Läsandets kultur fram sitt slutbe-
tänkande om litteraturens roll i skolan och samhället (SOU, 2012). Utredningen 
visar att litteraturläsningen i samtliga skolformer behöver främjas och förbättras 
och en rad åtgärder, för att öka läs- och fiktionsförståelse hos barn och unga, presen- 
teras där. Framförallt diskuteras kompetensutvecklande åtgärder, bland annat 
”metodutvecklingsinsatser” för barn och ungas läs- och skrivstrategier (SOU, 2012, 
s. 69).

Paradoxalt nog i detta sammanhang är emellertid att litteraturläsningen i grund- 
och gymnasieskolans nya styrdokument får mindre utrymme än tidigare (Palo & 
Manderstedt, 2010; Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). Det är därför ange-
läget att undersöka vilken funktion fiktionerna får i gymnasieskolans läromedel 
efter reformen.

Forskningen om läromedel i Sverige är idag eftersatt och det återstår fortfarande 
mycket att göra inom området (Ammert, 2011; Carlsson & von Brömsen, 2011; 
Englund, 2006). Det finns ett antal grundliga studier som på olika sätt anlägger ett 
skol- och ämneshistoriskt perspektiv på litteraturundervisning och läroböcker för 
gymnasiet (se Thavenius, 1991, 1995; Martinsson, 1989; Danielsson, 1988; Brink, 
1992; Englund, 1997; Bergman, 2007). Bilden av nyare läromedel i svenska är emel-
lertid mycket begränsad. På senare tid har främst den uppgiftskultur som präglar 
dagens läromedel stått i fokus för studier (Ullström, 2009; Dahl, 2010; Lilja Waltå, 
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2011) eller så har lärarnas val och användning av läromedel undersökts (Molloy, 
2002; Englund, 2006; Lundström, 2007; Knutas, 2008).

Under det senaste decenniet har det även publicerats studier som visar på brister i 
läromedel gällande genusperspektiv och skolans värdegrund (Eilard, 2008; Graeske, 
2008, 2010, 2013; SOU, 2010), men ingen studie har behandlat nya läromedlen för 
Gy11.

METODOLOGISKA OCH TEORETISKA ÖVERVÄGANDEN
Läromedel är inte ett entydigt begrepp och kan innefatta många olika typer av 
material (jfr. Englund, 2006). De läromedel som ingår i denna studie är emellertid 
sex läroböcker för svenskundervisningen på gymnasiet: Svenska för livet. Basbok 
för Svenska 1 (2011) av Ulla Björk och Kerstin Eriksson, Respons. Svenska för 
gymnasiet (2011) av Pär Larsson och Anna Åhlgren, Insikter i svenska (2011) av 
Fredrik Harstad och Iben Tanggaard (2011), Svenska timmar. Litteraturen (2012) 
av Svante Skoglund, Svenska rum 1 (2012) av Leif Eriksson, Helena Heijdenberg 
och Christer Lundfall samt Fixa genren (2011) av Pär Sahlin och Helga Stensson. 
De tre förstnämnda är avsedda för yrkesförberedande program och de tre senare för 
högskoleförberedande program. Dessa läromedel har valts ut eftersom de var de 
första som kom ut på marknaden efter reformen och nyproducerades för Gy11 vid 
tre av Sveriges ledande läromedelsförlag, nämligen: Liber, Natur och kultur och 
Gleerups. Ett viktigt kriterium för urvalet har också varit att det ska behandla det 
som jag här valt att kalla för fiktioner, det vill säga ”fiktionstexter” i olika genrer 
som skönlitteratur, film, teater och andra medier (jfr. Olin-Scheller, 2008, s. 9).

En utgångspunkt för studien är ett litteratursociologiskt förhållningssätt där den 
brittiske utbildningssociologen Basil Bernsteins teorier om kunskap, makt och 
kontroll står i fokus. Bernstein är användbar eftersom hans teorier visar hur olika 
kunskapsdiskurser kan kopplas till ett klass- och maktperspektiv (Moss, 2002; 
Norlund, 2009). Enligt Bernstein finns det olika typer av kunskaper, vilka han 
delar in i en vertikal och horisontell diskurs (Bernstein 1990, 2000). Den vertikala 
diskursen kännetecknas av specialisering, generalisering, abstraktion och distan-
sering, ”explicit and systematically principled structure, hierarchically organised 
as in the sciences” (Bernstein, 2000, s. 157). Att läsa kritiskt där man värderar, 
sorterar och analyserar det lästa har således drag av en vertikal diskurs enligt Bern-
stein, medan den horisontella diskursen är mer vardaglig och informell då den 
betonar det välkända och bekanta, så kallad ”’common sense’ knowledge” (Bern-
stein, 2000, s. 157). En viktig utgångspunkt är också, att det främst är den vertikala 
diskursen som klart uttrycks i skolans kursplaner, så även i svenska där eleverna 
ska kunna verifiera, analysera, värdera och generalisera (jfr. Norlund, 2009, 2011) 
utveckla ”nya tankesätt” och ”nya perspektiv” (Gy11, 2011, s. 160).

Ytterligare begrepp som är centrala i Bernsteins teoretiska ramverk är kontroll, 
inramning, och klassifikation (Bernstein, 1990, 2000). Med klassifikation avses 
här relationer mellan kategorier och den makt som upprätthåller dem, till exempel 
mellan ämnen och olika former av kunskap och inlärning (Bernstein, 2000). 
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Klassifiktationen kan vara både stark och svag och den kopplas ihop med begreppet 
inramning, ”framing”, som har att göra med hur kunskaperna organiseras av läraren 
och vilket utrymme eleverna har att påverka innehållet. I en svag inramning har 
eleverna mer utrymme att påverka innehållet och i en stark får eleverna färre 
möjligheter att påverka. Inramning handlar således om vem som kontrollerar vad 
i fråga om innehåll och hur det organiseras (Bernstein, 2000, s. 11ff).

I denna studie använder jag Bernsteins diskursbegrepp samt begreppen stark och 
svag inramning för att visa hur kunskaper i läroböcker är disponerade och orga-
niserade. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativt har antalet 
fiktioner räknats liksom det utrymme som fiktionerna och uppgifterna till dem 
ges i hel- och halvsidor. Detta för att se hur stor andel av läroboken som ägnas 
åt fiktionsförståelse och för att se om det finns skillnader mellan läromedel för 
yrkesförberedande och högskoleförberedande program och hur den i så fall ser ut.

Kvalitativt har sedan en innehållsanalys gjorts där fiktionernas funktion under-
sökts genom analys av arbetsuppgifterna till de valda fiktionerna. Fokus ligger här 
på vilken läsart som efterfrågas och hur uppgiften är inramad. De läsarter som jag 
har utgått från i analysen grundar sig på Michael Tengbergs olika kategorier av 
läsarter vid litteratursamtal i skolan (Tengberg, 2011) och Christian Mehrstams 
kategorier av läsarter som uttrycks i skolans styrdokument för litteraturunder-
visningen 1971–2000 (Mehrstam, 2009). De olika kategorierna som jag här utgått 
från är totalt sex stycken nämligen: 1. handlingsorienterade läsarter som fokuserar 
fiktionens handlingsförlopp, 2. betydelseorienterande läsarter som fokuserar fik-
tionens motiv och tematik, 3. subjektsorienterade läsarter som aktualiserar elev-
ernas ”personliga erfarenheter eller upplevelser”, sådant som får återverkan på det 
egna livet (Tengberg, 2010, s. 216), 4. teknisk-analytiska läsarter som fokuserar 
analys av berättarteknik, stil och form, 5. historiska läsarter som tar hänsyn till 
den historiska kontexten och relaterar fiktionen och tolkningen av den till ett his-
toriskt perspektiv samt slutligen (jfr. Mehrstam, 2009) 6. metakognitiva läsarter 
där läsaren blir medveten om hur han eller hon läser och analyserar (jfr Tengberg, 
2011, s. 227).

Resultatet av innehållsanalysen har därefter analyserats utifrån Bernsteins teorier 
om vertikal och horisontell kunskapsdiskurs. Hur inramas och organiseras kun-
skaperna i de valda läromedlen? Är de specialiserade och organiserade i en vertikal 
diskurs eller är de informella och organiserade i en horisontell diskurs? Vad visar 
studien?

KORTA UTDRAG
Studien visar att fiktioner överlag tas upp i mycket liten utsträckning i de valda 
läromedlen för de yrkesförberedande programmen. Fokus ligger här istället på 
argumentation, textproduktion och skrivprocesser. I Respons ägnas två separata 
kapitel åt skönlitteratur och film, 40 sidor av totalt 165, alltså 24 procent. I Insikter 
i svenska är förhållandet 66 sidor av totalt 233, vilket blir 28 procent. I Svenska 
för livet däremot behandlas inte fiktioner i särskilda kapitel. Där finns istället 
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fiktionerna insprängda som illustrationer till övergripande teman som boken tar 
upp, nämligen skolgång, livskunskap, kommunikation och arbetsliv (Björk & 
Eskilsson, 2011).

I läroböckerna för de högskoleförberedande programmen får fiktionerna större ut-
rymme. I Svenska rum 1 tas fiktioner upp i fyra av åtta kapitel, 143 sidor av totalt 
244 sidor, 58 procent. I Fixa genren ägnas fem kapitel av elva åt fiktioner, 82 sidor 
av totalt 228 sidor, alltså 36 procent och i Svenska timmar. Litteraturen ägnas 
samtliga kapitel åt fiktioner och litteraturhistorieskrivning, totalt 343 sidor. De 
fiktioner som tas upp utgörs nästan uteslutande av skönlitteratur, men även film 
och dramatik förekommer. I en av läroböckerna tas blogg-genren upp (Sahlin & 
Stensson, 2011), men i övrigt förkommer inte andra medier såsom tv- och dator-
spel. Genomgående är det korta utdrag och sammanfattningar av olika skönlitte-
rära texter som presenteras och fiktionerna behandlas sällan i sin helhet (Harstad 
& Tanggard, 2011; Larsson & Åhlgren, 2011; Skoglund, 2012; Eriksson m.fl., 2012).

I Insikter i svenska exempelvis tas tretton ”berömda berättelser” upp. Dessa berät-
telser utgörs alla av korta sammandrag, på cirka en halv sida, och de är alla hämtade 
ur den västerländska litteraturhistorien. Här finns således sammanfattningar av: 
Odysséen, Den gudomliga komedin, Romeo och Julia, Don Quijote, Robinson 
Kruse, Gullivers resor, Frankenstein, Oliver Twist, Svindlade höjder, Brott och 
straff, Ett dockhem, Gösta Berlings saga och På spaning efter den tid som flytt, 
allt på totalt tio sidor (Harstad & Tanggard, 2011, s. 148-158). Särskilt dominerar 
korta utdrag och sammanfattningar av fiktioner i läromedlen för de yrkesförbe-
redande programmen, något som kan vara problematiskt då fragmentariserade 
yttranden och utsagor kan försvåra förståelsen och tolkningen av fiktionstexter 
(Öhman, 2013).

Nämnas i sammanhanget kan också, att samtida, svenska och västerländska fik-
tioner dominerar innehållet i läromedlen och att representationen mellan manliga 
och kvinnliga författare är ojämn där mäns fiktioner genomgående är bättre repre-
senterade än kvinnors. I Svenska rum 1 exempelvis, tas totalt 22 fiktionstexter 
upp, 18 skrivna av män och endast fyra av kvinnor (Eriksson m.fl., 2012). Inte heller 
tas några fiktionstexter av våra nationella minoriteter upp. Detta är således ett 
mönster som följer litteraturhistorieskrivningens mekanismer, men som rimmar 
illa med skolans värdegrundsperspektiv (jfr. Graeske, 2010, 2013).

Några utförliga motiveringar av urvalet förekommer inte i de valda läroböckerna. 
I några av förorden påtalas att fiktionerna ska vara mottagaranpassade, roliga och 
intressanta, att innehållet ska skapa inlevelse samtidigt som det ska ha en verklig-
hetsförankring. Dessutom ska arbetsuppgifterna främja läslusten (Björk & Eskilsson, 
2011a; Harstad & Tanggard, 2011; Larsson & Åhlgren, 2011; Skoglund, 2012; Eriks-
son m.fl., 2012). Mer än så motiveras inte urvalet. I ett av läromedlen, Svenska insik-
ter, inleds varje kapitel med en redogörelse för målen i ämnesplanen för Svenska 
1 (Harstad & Tangaard, 2011), trots detta saknas en didaktisk planering och en 
diskussion kring hur arbetet att nå dessa mål ska se ut.
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OLIKA KUNSKAPSDISKURSER
Just när det gäller arbetsuppgifterna i läromedlen finns en tydlig differens mellan 
läroböcker för yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Överlag är 
uppgifterna och instruktionerna få och kortfattade i läromedlen för de yrkesför-
beredande programmen, medan de är fler och mer omfattande i läromedlen för 
de högskoleförberedande programmen. Tydligt är också att fiktionerna får andra 
funktioner i läromedel för yrkesförberedande program, än i läromedel för högskole- 
förberedande program, trots att målen i ämnesplanen för Svenska 1 inte skiljer sig åt.

Arbetsuppgifterna i läromedlen för de yrkesförberedande programmen är vanligen 
baserade på läsarter som är handlingsorienterade och subjektsorienterade där elev-
erna i flera uppgifter får i uppdrag att reda ut handlingen, vad som sker, och jäm-
föra fiktionen med personliga erfarenheter i vardagliga situationer.

Svenska för livet, Respons och Insikter i svenska är alla läromedel som betonar 
det vardagliga och igenkännande i fiktionerna och i uppgifterna ska eleverna göra 
kopplingar från texten till den egna situationen. I Svenska för livet exempelvis 
används Johanna Lindbäcks Tänk om det där är jag som en utgångspunkt för dis-
kussion om hur det är att börja gymnasiet och Mikael Niemis novell ”Duell i sal 
17” fungerar som en tydlig så kallad ”stimulanstext” (Ullström, 2009, s. 135) som 
ska främja elevernas funderingar över sitt eget ”ansvar” i skolan. Uppgiften lyder:

Läsa eller lyssna på Mikael Niemis Duell i sal 17. Uppgifter att diskutera: 

1. Är berättelsen trovärdig?
2. Skulle du vilja gå i denna klass?
3. Vilket ansvar har vuxna i skolan?
4. Vilket ansvar har eleverna? (Björk & Eskilsson, 2011, s. 20)

Frågorna till denna uppgift är öppna och de återkopplar inte explicit till fiktionen, 
utan här efterfrågas en subjektsorienterad läsart där elevernas egna erfarenheter 
och värderingar står i centrum. Samma sak gäller i uppgiften till Jonas Gardells 
novell ”Brännboll och brandövningar”. Den fungerar som en stimulanstext som 
ska få eleverna att skriva tre råd om hur man ”gör livet lite lättare i skolan” (Ibid., 
s. 10). Dessa uppgifter anknyter till fiktionen så till vida att den utgår från den, 
men fiktionen fungerar endast som inspiration och eleverna förväntas istället att 
arbeta med frågor som rör deras egen verklighet i skolan, medan analys av stil, 
form och struktur utelämnas.

Också i Respons anknyter uppgifterna till elevernas egna liv, erfarenheter och vär-
deringar. I flera av uppgifterna, som relaterar till mycket korta textutdrag, ska 
eleverna bland annat fundera över den homosexuella karaktären Katjas ”egenska-
per” i Louise av Boije af Gennäs roman Stjärnor utan svindel (Larsson & Åhlgren, 
2011, s. 95). Här efterfrågas alltså inte något om berättelsens tematik, form eller 
struktur, inte heller görs någon historisk koppling, utan här står beskrivningen av 
karaktären i fokus, en deskriptiv handlingsorienterad läsart. När eleverna sedan 
avslutningsvis ska beskriva en egen vän som de ”tycker om” blir läsarten subjekts-
orienterad (Ibid).
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Ytterligare ett exempel som visar att innehållet i uppgifterna anknyter till sub-
jektsorienterade läsarter, är en uppgift i Insikter i svenska där eleverna i samband 
med att de tar del av berättelsen om ”Robinson Kruse”, ska fundera över vad de 
skulle göra om de själva hamnade på en öde ö: ”Vad skulle du själv göra om du 
hamnade på en öde ö. Förklara gärna varför.” (Harstad & Tanggard, 2011, s. 152).

Således fokuseras en så kallad ”Livskunskap” (Björk & Eskilsson, 2011, s. 34) i 
läromedlen för de yrkesförberedande programmen och fiktionernas fungerar här 
främst som källor till ”självinsikt” (Gy11, 2011, s. 162). Här förekommer det även 
analysmoment av fiktioner, men dessa är få och de berör i huvudsak karaktärer 
och miljöer, sällan centrala motiv och berättarteknik, vilket gör att det är en hand-
lingsorienterad läsart som efterfrågas.

Överlag är instruktionerna i arbetsuppgifterna också kortfattade där deskriptiva 
moment som handling och karaktärers egenskaper fokuseras. I uppslagsdelen i 
Svenska för livet finns instruktioner om hur man kan göra en novellanalys. De 
aspekter som tas upp här är:

1. Personer
2. Tid och plats
3. Handling
4. Språk och syfte
5. Om författaren (Björk & Eskilsson, 2011, s. 214).

Som synes är frågeställningarna svagt inramade (jfr. Bernstein, 2000). Här är in-
struktionen öppen och ganska vagt formulerad och eleverna får stor frihet att 
själva utforma analysen efter de fem punkterna. Här finns heller inga konkreta 
frågeställningar och här görs ingen tydlig distinktion mellan berättartekniska be-
grepp som handling och intrig. Inte heller tas begrepp som tematik och motiv upp. 
Instruktionerna framhåller istället en handlingsorienterad läsart av deskriptiv 
karaktär och eleverna får här ingen hjälp med explicita frågeställningar som hjälper 
dem att analysera novellen på ett djupare tekniskt-analytiskt plan.

Uppgifterna som tillhör fiktionerna i läromedlen för de yrkesförberedande pro-
grammen är således organiserade i en horisontell kunskapsdiskurs, som fokuserar 
det välkända och bekanta, den egna vardagen (jfr. Bernstein, 1990, 2000). Förståelsen 
av fiktioner i dessa läromedel tenderar därmed att bli elementär och stanna på ett 
ytplan. Ofta ska eleverna göra kopplingar till sina egna personliga erfarenheter 
och fiktionerna framstår som ”språngbrädor” (Ullström, 2009, s. 133) in i det egna 
självmedvetandet där en ”literary-transfer” kompetens dominerar (Thorell, 2002). 
Detta gör att läromedlen för de yrkesförberedande programmen ofta stannar vid en 
”naivt-realistisk” läsart (jfr. Ullström, 2009, s. 128) som kännetecknas av igenkän-
ning, det bekanta och vardagliga, en vardaglig livskunskap, så kallad horisontell 
diskurs (Bernstein, 1990, 2000).

I läromedlen för de högskoleförberedande programmen däremot, gör sig oftare en 
vertikal diskurs gällande då många av arbetsuppgifterna eftersträvar en djupare 
läsart och analysmomenten är fler. Här sätts fiktionerna även in i ett historiskt 
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sammanhang och flera av frågorna handlar om genrer, tematik, berättarteknik och 
stildrag som ska verifieras. I Svenska rum 1 exempelvis, ska vad som är tidsbundet 
och vad som är allmängiltigt i olika myter diskuteras liksom skillnader och likhe-
ter mellan myt och saga:

Syna texten:
En av de kända myterna är den om Perseus. Tänk på följande medan du läser referatet 
av myten om Perseus:

1. Vad är likheterna med sagan?
2. Vilka är skillnaderna?
3. Vad i myten är allmängiltigt? Vad är tidsbundet? (Eriksson m. fl., 2012, s. 20).

Här ska alltså eleverna sortera och verifiera viktiga kännetecken och de förväntas 
göra kopplingar till den historiska kontexten, en historisk läsart, och diskutera vad 
som är allmängiltigt och tidsbundet. I denna lärobok diskuteras även olika genrer 
och berättarteknik. Kännetecknande är också att fiktionerna, i större utsträck-
ning, står i centrum och att eleverna ska utgå från fiktionen när de diskuterar, inte 
det egna livet. Nedan följer några exempel på frågeställningar för novellanalys i 
Svenska rum 1, avsedd för Svenska 1:

1. Vilken konflikt, vilket problem eller tema handlar berättelsen om?

2. När utspelas handlingen?

3. Berättas historien kronologiskt eller växlar perspektiven?

4. Vilken är berättelsens huvudperson och vilka är bipersoner? Hur beskrivs 
 deras yttre och inre egenskaper. Ge exempel!

5. Får vi följa personernas tankar direkt eller framgår det indirekt hur de är, känner  
 och tänker, genom vad de säger och genom hur de handlar i olika situationer?

6. Var finns berättelsens vändpunkt eller vändpunkter?

7. Innehåller berättelsen små och stora hot som skapar spänning och ökar 
 lusten att läsa vidare?

8. Vilka berättargrepp finns i texten? In medias res? Gestaltning? Plantering?  
 Dialog?

9. Finns det bildspråk och i så fall: är bilderna nya, originella och djärva eller  
 vanliga och slitna? Exemplifiera! (Eriksson m.fl., 2011, s. 77).

Vid en jämförelse med instruktionen till novellanalysen i Svenska för livet är 
frågorna här mer utförliga, konkreta och starkt inramade (Bernstein, 2000). Ana-
lysfrågorna är fler och eleverna ska svara på saker som rör såväl handling, karak-
tärer och tematik, som form och struktur. I Svenska rum 1 förväntas eleverna i 
arbetsuppgifterna sortera och verifiera och analysera både innehåll och struktur 
(Eriksson m.fl., 2011). Här efterfrågas både en betydelseorienterad läsart som foku-
serar tematik och motiv och en teknisk-analytisk läsart som behandlar berättar- 
tekniska grepp. Kunskaperna organiseras därmed här i en vertikal diskurs där 
specialiserade litteraturvetenskapliga begrepp som ”tema”, ”bildspråk”, ”konflikt”, 
”vändpunkt” och” in medias res” används.
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Även i Fixa genren förekommer utförliga frågor och i flera kapitel ska eleverna  
arbeta med olika genrers specifika kännetecken (Sahlin & Stensson, 2011). I kapitlet 
om noveller förväntas eleverna göra en novellanalys av Jonas Hassen Khemiris 
novell ”Oändrat oändlig” och här efterfrågas specifika mönster och eleverna ska 
hitta ”konflikten”, ”vändpunkter” och ”undertext” i fiktionen (Sahlin & Stensson, 
2011, s. 103). Denna lärobok inkluderar även ett kapitel som handlar om analyser 
och därmed förs eleverna även in i en metakognetiv läsart där de blir medvetna 
om hur de går till väga vid en analys (Sahlin & Stensson, 2011, s. 112-127). Redan 
i förordet förklaras också tydligt att analys och specifika kunskaper om struktur, 
stil och form är en förutsättning för att eleverna ska lyckas väl i sitt eget skrivande 
och lärande (Ibid).

Också i Svenska timmar. Litteraturen fokuseras betydelseorienterade, historiska 
och teknisk-analytiska läsarter (Skoglund, 2012). Redan i första kapitlet om An-
tiken hittar vi frågor som anknyter till dessa läsningar: ”Vad innebär det att ett 
litterärt verk är episkt?”, ”Vilken är bakgrunden till det trojanska kriget enligt de 
antika berättelserna?”, ”Vad menas med att Iliaden börjar in medias res?”, ”Vad 
handlar den homeriska frågan om?” och ”Vad tycker du om Horatius litteratursyn 
som han presenterar i Ars poetica?” (Skoglund, 2012, s. 49f).

I läromedlen för de högskoleförberedande programmen organiseras således 
kunskaper om fiktioner i en vertikal diskurs där specialisering, abstraktion och 
distansering är kännetecknande för de läsarter som efterfrågas. I dessa läromedel 
får fiktionerna en funktion som tydligt anknyter till historisk kontext, analys, 
specialiserade begrepp och abstrakt, kritiskt tänkande, läsarter som tydligt kan 
kopplas samman med styrdokumentens officiella skolkunskap (Bernstein, 1990, 
2000). 

STORA KUNSKAPSKLYF TOR
Studien visar därmed en tydlig skiktning i svenskämnet och att läromedlen arbetar 
med målen på olika sätt i böcker för yrkesförberedande och högskoleförberedande 
program. Detta är inget nytt (Bergman, 2007; Norlund, 2009, 2011; Lilja Waltå, 
2011), men när kunskapsklyftorna ökar mellan de som läser en kurs svenska och 
de som läser tre är det angeläget att reflektera kring fenomenet närmare. Vad 
händer egentligen när läromedlen så tydligt genererar olika diskurser? Vad blir 
konsekvensen när fiktionerna får så olika funktioner och när de nya styrdokumenten 
i stort sett undviker att hantera spänningsförhållanden mellan yrkes- och hög-
skoleförberedelse? Denna utveckling riskerar, menar jag, att bli ett hot mot sko-
lans värdegrund i dubbel bemärkelse då elever som går yrkesförberedande program 
både får mindre tid för fiktionsförståelse i och med Gy11, endast 100 poäng, men 
också, via läromedlen, andra kunskaper, andra läsarter, som i värsta fall försvårar 
möjligheterna att nå kunskapsmålen för Svenska 1. Detta kan faktiskt jämföras 
med att vissa elever bara skulle lära sig några räknesätt, att addera och subtrahera, 
medan andra elever lär sig fler räknesätt, även multiplikation och division, trots 
att kunskapsmålen är de samma.
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Fiktionernas marginaliserade ställning, de korta utdragen och sammanfattningarna,  
i läroböckerna riskerar också att försvåra fiktionsförståelsen och när vissa grupper  
är bättre representerade än andra hotas skolans värdegrundsperspektiv även i denna 
bemärkelse (Graeske, 2010).

Med Bernsteins teori kan skulle man kunna hävda att inramningen av ämnet 
överlag har blivit starkare efter reformen (Manderstedt & Palo, 2010), men att de 
alltmer segregerade ämnesplanerna inom svenskämnet, leder till att olika kun-
skapsdiskurser utvecklas inom Svenska 1 för elever som går yrkesförberedande 
och högskoleförberedande program (jfr. Bernstein, 2000).

Givetvis säger detta ingenting om vad som sedan händer i klassrummet och den 
faktiska lärandesituationen, men läroboken har fortfarande en stark ställning i 
klassrummen (Ammert, 2011; Englund, 2006) och läromedelsutvecklarna har därför 
ett stort ansvar att påverka utgivningsarbetet. Tillsammans med läromedelsförfatt- 
arna kan de förbättra förutsättningarna för ett mer jämlikt ”utfall” (jfr. Bergström 
& Boréus, 1992) genom att vara noga med att alla kunskapsmål behandlas och 
att kunskaperna också organiseras i en vertikal diskurs som hjälper eleverna att 
utveckla ett kritiskt, analytiskt tänkande som utmanar till nya tankesätt och pers-
pektiv (Bernstein, 2000; se även Nylund & Rosvall, 2011; Gy11, 2011). 

FIKTIONERNAS FUNKTIONER
Denna studie visar att fiktionerna är marginellt representerade, särskilt i lärome-
dlen för yrkesförberedande program. I ett läromedel för yrkesförberedande program 
ägnas endast 24 procent av omfånget åt fiktioner, något som kanske kan ses som 
en effekt av att fiktionsläsningens utrymme i styrdokumenten minskat efter refor-
men (Lundström, 2011; Palo & Manderstedt, 2010). Främst är det skönlitteratur 
och film som finns representerade i läroböckerna, tv- och datorspel förekommer 
inte alls. Påfallande är också att urvalet inte motiveras och att didaktiska diskus-
sioner saknas. Korta utdrag och sammanfattningar av fiktiva texter är frekvent 
förekommande, något som kan försvåra förståelsen och möjligheterna att tillgodo-
göra sig ett innehåll (Öhman, 2013).

Vidare visar studien att fiktionerna får olika funktioner då arbetsuppgifterna i 
läroböckerna för högskoleförberedande och yrkesförberedande program markant 
skiljer sig åt. I läroböckerna efterfrågas olika läsarter och kunskaper, trots samma 
kursplan. I läromedlen för yrkesförberedande program organiseras kunskaperna 
utifrån en horisontell diskurs (Bernstein, 1990, 2000), där livskunskap och elever-
nas personliga erfarenheter och omdöme står i fokus. I läromedlen för högskole-
förberedande program däremot, är kunskaperna specialiserade och organiserade 
utifrån en vertikal diskurs (Bernstein, 1990, 2000), där eleverna tränas i analytiskt 
och kritiskt tänkande genom att använda litteraturvetenskapliga analysverktyg 
och begrepp. Uppgifterna här är utförliga och hårt styrda, medan de är mer öppna 
i läromedlen för yrkesförberedande program. Uppgifterna är således starkare inra-
made i läromedlen för högskoleförberedande program och pedagogiken är synlig, 
medan förhållandet är det omvända i läromedlen för yrkesförberedande program 
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(Bernstein, 1990, 2000). Detta kan tyckas motsägelsefullt då eleverna som går 
yrkesförberedande därmed får mindre vägledning i arbetet att lösa uppgifterna. En 
svag inramning kan även försvåra arbetet, då eleverna själva förväntas knäcka koden, 
alltså på egen hand ta reda på vilka kunskaper som belönas i en mindre synlig 
pedagogik (jfr. Norlund, 2009).

Studien indikerar därmed att kunskapsklyftorna riskerar att öka mellan olika 
elevgrupper, eftersom läromedlen för yrkes- och högskoleförberedande program 
ger tillträde till olika kunskapsdiskurser, trots att målen är de samma för Svenska 
1. Att kunskaper om fiktioner organiseras i så differentierade diskurser är anmärk-
ningsvärt med tanke på att alla elever enligt skolans värdegrund har rätt till lik-
värdig utbildning oavsett bakgrund (Orlenius, 2001; Hedlin, 2006). En fråga som 
kan ställas i detta sammanhang är därför om svenskämnet oavkortat kan fortsätta 
att betraktas som ett ”demokratiämne”? Måste vi kanske ha två olika ämnesplaner 
i framtiden?

Efter reformen får uppenbarligen elever vid yrkesförberedande program, som i 
större utsträckning rekryteras från studieovana miljöer (Nylund & Rosvall, 2011), 
mindre tid och kunskaper, men också andra kunskaper, vilket kan innebära att 
de givna kunskapsmålen blir svårare att nå och att kunskapsklyftorna i samhället 
ökar.
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HUR LÄR SIG ELEVER PÅ SEX OLIKA 
YRKESPROGRAM? 
– EN STUDIE OM SKILLNADER OCH 
LIKHETER I  LÄRSTILAR
Lena Boström

ABSTRACT
Vocational programs are facing educational challenges. Many students leave secondary 
school in Sweden without completed grades, and this is problematic in many ways, e.g. 
in terms of equivalence and skill segregation. This study tries to see learning through stu-
dents’ eyes and examined learning styles in six different vocational programs.  The research 
questions have addressed which general learning styles traits dominates and which dif-
ferentiates. The study involved 244 students. The Productivity Environmental Preferen-
ce Survey (PEPS) learning styles assessment was used to identify 17 different traits. Sex 
groups were compared with descriptive statistics and analysed by using F-test and analysis 
of variance, ANOVA. The tendencies were low motivation and conformity, a high need for 
structure and routine, multimodal dominance, and a need for intake and movements. The 
most productive time of day was in the afternoon. The statistical analysis revealed that six 
of 17 elements differed; light, temperature, conformity, persistence, intake, time-of –day 
(early morning and morning). This study shows similarities and differences concerning lear-
ning styles preferences in vocational program, which can be a basis for further insights in 
didactics issues. This study highlights the importance of finding pedagogical model that 
is suitable for vocational education, expanded educational strategies and in-depth didactic 
discussions. The results are valuable for people involved in the planning of vocational edu-
cation and for the students themselves

Keywords: differences, learning styles, pedagogical implications, similarities, vocational 
education, 
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BAKGRUND
Den nya gymnasieskolan (LGY 11) är tydligt uppdelad på högskoleförberedande 
program och yrkesprogram. Drygt hälften (51 %) av förstaårseleverna går på hög-
skoleförberedande program, en tredjedel (31 %) på yrkesprogram och knappt en 
femtedel (18 %) går på något av de fem introduktionsprogrammen. Även om den 
nya gymnasiereformen reducerat kärnämnesstudierna för yrkesprogrammen ska 
alla elever ta till sig mycket svår och ny kunskap under tre år: alltifrån kärnämnen 
till teori i yrkesämnen. Ett stort antal elever misslyckas med att få godkända betyg, 
trots regeringens målsättningar om att de allra flesta ska klara av skolgången med 
fullständiga betyg. Nästan alla elever (99 %) påbörjar en gymnasieutbildning efter 
grundskolan, men var tredje elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Ofull-
ständiga betyg i kärnämnena förekommer i större utsträckning på yrkesprogram än 
på studieförberedande program (Skolverket, 2012b). Till detta kan läggas den så 
kallade gymnasiechocken, det vill säga att var tjugonde elev gör en omstart, för-
modligen beroende på att programmets innehåll inte motsvarade förväntningarna, 
att eleven inte passade in i klassen eller på att han/hon kom efter med studierna 
(Skolverket, 2012c).

Ovan nämnda situation tas på allvar av ansvariga myndigheter (Skolverket, 2010; 
Skolinspektionen, 2010). Då alltför många elever är obehöriga till gymnasium 
och högre studier leder detta till en försämring av likvärdigheten (Skolverket, 
2012a). Dessutom förskjuts problematiken med bristfälliga basfärdigheter uppåt 
i skolsystemet. Kritiken går ut på att skolan inte individanpassar undervisningen 
tillräckligt, och vidare hävdas att skolan behöver förbättra förutsättningarna för 
eleverna att nå kunskapsresultat och mål. En orsak som framskymtar bakom 
ofullständiga betyg är dåliga relationer mellan elever och lärare. En annan orsak 
är skolans oförmåga att vara flexibel när det gäller olika arbetssätt. Skolan tar inte 
tillräckligt stor hänsyn till elevers särskilda förutsättningar och behov (Skolver-
ket, 2001; Hugo, 2006). Ytterligare en orsak som nämns är att många elever inte 
upplever att skolans innehåll är meningsfullt eller anpassat till dem (Hugo, 2006). 
Vidare kritiseras skolan för att den lägger för lite tid på kärnverksamheterna samt 
för att lärarna inte i tillräckligt stor utsträckning är med eleverna och möter dem 
i deras lärande. Bara en tredjedel av lärarnas tid, 32 procent, ägnas åt eleverna och 
dessas lärande (Fölster, Morin & Renstig, 2009). 

I gymnasieskolan ställs det ofta andra krav nu än tidigare. Många elever har svårt 
att hitta en bra studieteknik och lämpliga lärstrategier (Mörtsell, 2007). Lärare vid 
gymnasieskolor strävar efter bästa förmåga efter pedagogisk planering och kon-
struktiv undervisning (Fransson & Moberg, 2001; Lantz, 2007). Dock upplever 
många elever att lärarna i sin undervisning inte i tillräcklig utsträckning möter 
elevernas individuella sätt att lära sig. Lärare känner å sin sida många gånger frus-
tration och otillräcklighet (Boström, 2004). För att kunna individanpassa under-
visningen tillräckligt och förbättra förutsättningarna för alla elever att nå önskade 
kunskapsresultat och uppsatta mål, kan ett första steg vara att söka förstå gruppers 
och individers olikheter för att kunna möta deras olika behov och styrkor. Det gäller 
att se undervisningen med elevens ögon (Hattie, 2012). Eftersom ovan nämnda 
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problemområden framstår tydligare på yrkesprogrammen än på de studieförbere-
dande programmen, fokuseras studien på den förra populationen. Viktiga frågor att 
undersöka gäller till exempel om eleverna på yrkesprogram har generella och/eller 
särskiljande lärstilar. Detta har förmodligen betydelse för yrkes- och kärnämnenas 
didaktik och elevernas utveckling av sitt metalärande.

Föreliggande artikel syftar till att ta reda på hur elever vid sex yrkesprogram lär 
sig, såväl vad gäller särskiljande som generella lärstrategier. Efter en teoretisk bak-
grund om lärstilar och forskning presenteras den empiriska och metodologiska 
grunden för studien. Den bygger på kvantitativa data från sex yrkesprogram med 
deskriptiv statistik samt signifikanstestning av 17 olika lärstilspreferenser. I arti-
kelns avslutande del diskuteras resultaten, och det förs fram pedagogiska implika-
tioner och möjligheter som denna kunskap kan återföra till skolans praktik. 

Vad är lärstilar? 
Ordet lärstil (learning style) kan inbegripa mer än 70 olika modeller med mot-
stridande antaganden om lärande samt med olika design och utgångspunkter 
(Coffield, Ecclestone, Hall & Moseley, 2004). Det finns många olika teorier och 
modeller för lärstilar med varierande dimensioner och variabler. De fokuserar på 
olika aspekter som kognitiva processer, talanger, sensoriska modaliteter, lärande-
processen och tankestilar. Teorier om lärstilar utgår helt enkelt från antagandet att 
alla kan lära, fast på olika sätt och nivåer. Området är omfattande och behandlar 
både individ- och gruppnivå, och det berör även hela organisationer, t.ex. hur teo-
rin kan omsättas i skolorna med elever, föräldrar och personal i samverkan (Riding 
& Rayner, 1998).

I Skandinavien är de två mest kända och använda modellerna för det första Kolbs 
lärstilsmodell, vilken beskriver informationsprocessande och används som en ut-
gångspunkt inom problembaserat lärande (Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 
1996), samt för det andra Dunns lärstilsmodell, vilken är multidimensionell och 
används i stor utsträckning inom såväl barn- och ungdomsskola som inom vuxen-
utbildning (Boström & Lassen, 2006; Lauridsen, 2007). Mitt val av Dunns lärstils-
modell utgår ifrån dess fokus, nämligen på det som upplevs som svårt och nytt, 
dess breda omfattning av olika lärstilspreferenser samt dess praktiska, konkreta 
och metodologiska ansats. Att jag inte väljer Kolbs lärstilsmodell bygger på dess 
fokus, frånvaron av metodisk ansats samt begränsningen till endast en preferens.

Med hjälp av Dunns lärstilsmodell kan man få en överblick på individ- och grupp-
nivå för 17 olika element som beskriver elevers lärande, medan läraren kan an-
vända matchad metodik för att individualisera lärandet. Eleverna kan individuellt 
använda sig av sin lärstilsprofil för att reflektera över sitt eget lärande och därmed 
fokusera på och selektera användbara lärstrategier. För lärare skapas en plattform 
för att bygga upp undervisningsstrategier i olika elevgrupper. Denna konkreta, 
didaktiska användbarhet finns inte hos Kolbs lärstilsmodell, som mera beskriver 
en generell lärprocess. Det man emellertid inte kan uttala sig om med Dunns modell 
är kontextuell återverkan, andra fokus för lärandet än på vad som är svårt och nytt, 
hela lärandeprocessen eller lärandets komplexitet. Å andra sida är föreliggande 
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studies kunskapsobjekt yrkeselevers lärande samt det stora antalet elever som inte 
klarar skolans kunskapskrav. Häri finns säkerligen många ämnen/områden som 
elever upplever såsom svåra och nya. Därför kan Dunns lärstilsmodell vara ett 
lämpligt redskap för både lärare och elever för att förstå hur yrkeselever lär sig.

Dunns lärstilsmodell
Dunns lärstilsmodell är förmodligen den internationellt mest spridda, beforskade 
och praktiserade lärstilsteorin (Buli-Holmgren, Guldahl & Jensen, 2007; Lauridsen, 
2007). Den fokuserar på faktorer som är avgörande när vi ska lära oss svår och ny 
kunskap. Lärstilspreferenser1 är en kombination av såväl biologiska som inlärda 
mönster, vilket innebär att metoder, miljöer och material kan vara effektiva för 
vissa individer men ineffektiva för andra (Thies, 1999-2000). De flesta personer 
har lärstilspreferenser, men individuellt sett skiljer de sig signifikant. Stildragen 
varierar generellt sett i olika populationer beroende på akademiska prestationer, 
kön, ålder, kultur samt informationsbearbetning. 

Femtio år av forskning har påvisat tjugo olika faktorer (också benämnda element) 
som har objektiv och mätbar påverkan på lärandet Dessa tjugo faktorer (se figur 1) 
har i internationell forskning visat en statistiskt förutsägbar signifikans på 95 % 
-nivån (Dunn & Griggs, 2007).

Figur 1. Dunns lärstilsmodell i skandinavisk design

Faktorerna är indelade i fem olika områden (stimuli): miljömässiga, känslomässiga, 
sociologiska, fysiologiska och psykologiska faktorer, som i varierande grad påverkar 
varje individ. Det av största vikt att på individnivån bli medveten om vad som 
påverkar motivation, koncentration och minnesbehållning för att sedan kunna 
matcha detta (Dunn & Dunn, 1999). Denna lärstilsmodell är direkt applicerbar på 
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direkta lärandesituationer och bör inte förväxlas med psykologiska modeller eller 
tester. Det handlar inte om till exempel begåvning, personlighetstyper eller atti-
tyder, utan modellen fokuserar på lärande av det som upplevs som svårt och nytt 
(Boström, 2004; Stensmo, 2007). 

Till dags dato finns cirka 1000 vetenskapliga undersökningar om Dunns lärstils-
modell, utförda på ca 130 universitet världen över (Dunn & Griggs, 2007). Lärstils-
modellen har blivit undersökt ur många olika synvinklar; det kan ha gällt olika 
skolformer, åldrar, ämnen och populationer. Många undersökningar har fokuserat 
på huruvida lärstilspedagogik påverkar deltagarnas resultat, minnesbehållning, 
attityder och beteenden. Andra har inriktats på metalärande och skolutveckling.

TIDIGARE LÄRSTILSFORSKNING OM ELEVER I  YRKESSKOLOR
Behovet av kunskaper om yrkeselevers lärstilspreferenser efterlyses i internationell 
forskning (Briggs, 2000; Brown, 1998; Slaats, Lodewijks & van der Sanden, 1999; 
Stavenga de Jong, Wierstra, & Hermanussen, 2006; Smith & Dalton, 2005a, 2005b; 
Woods, 2012). Kunskapsbehovet har många orsaker, såsom den alltmer komplexa 
verklighet och det komplexa arbetsliv som kommer att möta eleverna, vidare att 
eleverna ska kunna delta framgångsrikt i moderna och snabbt föränderliga 
arbetsmiljöer, att de ska behärska ett metalärande samt att de ska kunna ta till sig 
den ökande graden av teoretisk kunskap i yrkesutbildningarna. En speciell typ av 
yrkesprogram är lärlingsutbildningar. Behovet att förstå lärstilspreferenser fram-
skrivs av Woods (2012). Ett bärande argument är att förbättra elevernas läge på 
en framtida arbetsmarknad och att främja lärlingsutbildningarna. Många skolor i 
USA förbereder inte elever så att dessa erhåller den yrkesskicklighet och de kun-
skaper som krävs för att kunna konkurrera i den globala ekonomin, anser Stand-
rigde (2010). Hon har i sin studie granskat vuxenstuderande vid en yrkesteknisk 
utbildning och jämfört de studerandes lärstilsprofiler och egna uppfattningar om 
dessa samt lärares undervisningsstrategier. Det främsta resultatet var att eleverna 
ansåg att insikter i deras personliga strategier var en god grund att bygga studierna 
på. 

Det livslånga lärandet beskrivs i en australisk kontext av Smith & Dalton (2005a, 
2005b) som det grundläggande argumentet för att beakta lärstilar i yrkesutbild-
ningar. Författarna konstaterar att det är mycket viktigt att lärare beaktar lärstils-
preferenser när de designar utbildningar, ger instruktioner, handleder och utvecklar 
metodik. De konstaterar dock att lärarna generellt sett inte har tillräckliga kun-
skaper om och förståelse för lärstilar för att detta ska kunna genomsyra deras 
pedagogik. 

Ur elevperspektiv behöver yrkesutbildningar bygga på lärstilstänkandet för att till 
exempel få eleverna att ändra sitt ”mindset” (Smith & Dalton, 2005a, 2005b) och 
utveckla sina metakognitiva förmågor (Briggs, 2005; Hattie, 2009). För detta krävs 
dock, enligt Smith & Dalton (ibid), att lärarna exponerar eleverna för olika metoder 
och strategier och att de lär sig att observera lärstilspreferenser och att kommuni-
cera med eleverna om dessa. 
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Specifik forskning om skillnader i lärstilspreferenser på yrkesprogram beskrivs 
av Slaats´, Lodewijks & van der Sanden2 (1999) med en annan lärstilsmodell som 
grund. Fyra olika yrkesutbildningar (handels-, hälsovårds- och jordbruksutbild-
ningar samt tekniska utbildningar) jämfördes. Studien visade att handelselever var 
mer reproduktiva, tekniska elever mer konstruktiva, hälsoelever mer mångsidiga 
och jordbrukselever mer passiva beträffande lärstilspreferenser. Forskarna frågar 
sig om skillnaderna kan förklaras med hänvisning till skillnader i olika yrkes-
inriktningar, till elevernas invanda sätt att studera eller om det handlar om den 
lärandekontext som eleverna konfronteras med.

Forskning om skillnader i lärstilspreferenser med Dunns lärstilsmodell som grund 
finns till en viss del i två studier som primärt jämför gymnasielärares och elevers 
lärstilspreferenser, en avseende Sverige (Boström 2011b) och en avseende Danmark 
(Boström, 2011a). Studiernas resultat visar större skillnader mellan lärare och 
elever än mellan olika elevgrupper. Dock framkom några drag som skilde mellan 
de olika yrkesprogrammen i Danmark. Internationellt sett finns inte forskning som 
jämför olika yrkesprogram, men det finns ett tiotal studier med Dunns lärstils-
modell och yrkesutbildningar; hälso- och sjukvårdsutbildningar (Lefkowitz, 2007; 
Hamlin, 2007), ekonomiska utbildningar (Mangino & Griggs, 2007) samt tekniska 
utbildningar (Ingham, 2007). Dessa studier omfattar olika ämnen/moment med 
metodisk matchning och återverkan på resultat, minnesbehållning, metakognition 
och attityder. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att yrkeselevers lärstilspreferenser interna-
tionellt sett har varit i fokus ur olika perspektiv, men att det inte finns någon 
samlad bild av hur yrkeselever lär sig (om man nu kan tala om en generell lärstil 
för yrkesprogram) eller om eventuella skillnader emellan olika yrkesklasser i detta 
avseende. 

SYF TE OCH METOD
Det finns en kunskapslucka beträffande elevers lärstrategier på olika yrkesprogram 
samt påverkan på interaktion och kvalitet i undervisning och lärande. Kunskaper 
om och användning av lärstrategier har återverkan på lärares undervisning och på 
elevers metakognitiva utveckling. Syftet med denna studie är tvåfaldigt, dels att 
beskriva generella tendenser beträffande hur elever vid sex olika yrkesprogram lär 
sig, dels att jämföra lärstilsprofiler mellan programmen. De uppgifter som kom-
mer att utnyttjas är lärstilsprofiler på gruppnivå. Studien avser att besvara följande 
forskningsfrågor:

Q1. Hur lär sig elever vid de sex olika yrkesprogrammen? Vilka generella 
 lärstilspreferenser dominerar?

Q2. I vilken utsträckning föreligger signifikanta skillnader mellan de sex 
 yrkesprogrammen beträffande lärstilspreferenser?
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Populationen yrkesprogram
För att uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna genomfördes en kvantitativ 
analys av elevers lärstilsprofiler. Studien omfattar 244 elever från sex olika yrkes-
program vid fyra olika gymnasieskolor. De yrkesprogram som deltog i studien var 
barn- och fritidsprogrammet (bf), bygg- och anläggningsprogrammet (by); el- och 
energiprogrammet (el), fordons- och transportprogrammet (fo), naturbrukspro-
grammet (nb) samt restaurang- och livsmedelsprogrammet (rl)3. Av eleverna var 82 
kvinnor och 162 män (se tabell 1). Datainsamlingen gjordes under åren 2009-2012. 
Denna mätning bygger på ett gruppurval. Därmed tas inte bortfall av individer 
med i undersökningen. Endast enkäter med fullständiga svar behandlades. Det in-
terna bortfallet omfattade åtta enkäter (3 %). 

Tabell 1. Information om populationen yrkesprogram med avseende på 
kön och intagningspoäng från grundskolan

Instrument för insamling av data
Eleverna testades med lärstilstestet Productivity Enviromental Preference Survey 
(PEPS) (Dunn, Dunn & Price, 1984, 1991, 2000; Price, 2001). Frågorna i testet foku-
serar på vad som är viktigt när man ska lära sig svår och ny kunskap.4 Testet består 
av 100 påståenden i fem graderingar, från 1 (ogillar definitivt) till 5 (håller absolut 
med). 175 av de 20 faktorerna i lärstilsmodellen återkommer åtta gånger i olika 
frågeställningar och i olika kombinationer. PEPS-testet är ett användbart redskap 
för valida slutsatser om elevers lärstilar (Dunn, Griggs, Olsson, Gorman & Beasley, 
1995; Nelson, Dunn, Griggs, Primavera, Fitzpatrick, Bacilious & Miller, 1993). Svaren  
databehandlades för att få fram ett individuellt medelvärde på de 20 lärstilsfakto-
rerna. Den individuella profilen visar ett medelvärde för varje fråga inom områdena 
låg (medelvärde 20–40), flexibel (medelvärde 40–60) samt hög (medelvärde 60–80). 
Medelvärdet för varje individs lärstilsfaktor användes sedan för att få fram grupp-
medelvärden. Dessa ligger sedan som grund för analyserna i studierna. 

Metod: beskrivande statistik och signifikansprövning
Denna studie har en kvantitativ ansats och redovisas dels med beskrivande sta-
tistik, dels med variansanalyser (ANOVA), vilket innebär en analys av variansen 
mellan grupper jämfört med medelvärden inom grupper. Därmed kan slutsatser 
dras om huruvida det föreligger signifikanta skillnader, något som kan göra det 
möjligt att dra slutsatser om motsvarande skillnader i populationen. 

 

Tabell 1 Information om populationen med avseende på kön och intagningspoäng från grundskolan. 

Program  Bf By El Fo Nb Rl 

 
Kön 

 
Kvinnor 

 
32 

 
13 

 
  9 

 
  3 

 
  5 

 
20 

 Män   9 54 27 29 33 10 

Lägsta 
intagnings-
poäng 

 100 140 -
195* 

120 140 115 125 

Total  41 67 36 32 38 30 

 
* Tre olika inriktningar på programmet gav olika intagningspoäng 

 

Tabell 2 Lärares och elevers lärstilspreferenser; medelvärde, standardavvikelse, och signifikant F-värde. 

 Bf 
(n= 41) 

By 
(n=67) 

El  
 (n = 36) 

Fo 
(n=32) 

Rl 
 (n = 30) 

Nb 
 (n = 38) 

 

Sti ldrag M        
SD 

M       
SD 

M         
SD 

M       
SD 

M         
SD 

M     SD F 

Ljus 1,83   0.38 1,82   0,386 1,42   0,500 1,47   0,567 1,67   0,547 1,75   0,490 5,886 ** 
Temperatur 2,02   0,474 1,99   0,476 2,11   0,622 1,81   0,535 2,13   0,571 2,00   0,465 8,683 *** 
Uthållighet 2,88   0,331 2,18   0,424 2,08   0,368  2,06   0,435 2,13   0,434 2,13   0,475 2,947 * 
Anpassning  1,34   0,480 1,76   0,580 1,61   0,599 1,50   0,568 1,70   0,466 1,53   0,506 3,610 ** 
Intag 2,22   0,419 2,24   0,495 2,06   0,583 2,28   0,523 2,27   0,450 2,00   0,520 2,113 ** 
Morgon 1,66   0,575 1,81   0,435 1,69   0,624 2,00   0,254 1,73   0,450 2,08   0,428 4,813** 
Fm 2,15   0,823 1,97   0,627 1,64   0,683 2,13   0,492 2,00   0,743 2,05   0,655 2,714 ** 

*= sig<.05, **= sig <.001 
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Styrkan med denna studie var att resultaten genererades utifrån ett väl beprövat 
instrument med hög reliabilitet och validitet (Dunn et al., 1995; LaMothe, Billings, 
Belcher, Cobb, Nice & Richardson, 1991; Nelson et al., 1993). Men som vid alla 
liknande undersökningar bör de resultat som presenteras här ses som ögonblicks-
bilder. Lärstilar kan förändras över tid (Dunn & Griggs, 2007). För att utforska 
detta djupare krävs upprepade mätningar. Studien är som nämnt begränsad till sex 
klasser från olika yrkesprogram från fyra olika skolor. Resultaten i denna undersök-
ning får först och främst gälla de yrkesprogram som ingår i undersökningen. Med 
tanke på antalet elever i varje klass är detta tillräckligt bra för den valda desig-
nen (Creswell, 1994; Hassmén & Koivula, 1996). En svaghet är att studiens design 
bygger på endast en metod. En flervalsmetod skulle ha stärkt studiens resultat. 
Egentligen behövs triangulerande kvantitativa och kvalitativa studier. Avsikten 
var dock att genomföra en pilotstudie som kan utgöra grund för fortsatt forskning. 

Etiska överväganden
Etiska avgöranden aktualiserades under hela forskningsprocessen. I studien följdes 
Vetenskapsrådets etiska normsystem, vilket medför individskydd med avseende 
på information, godkännande, konfidentialitet och användning. Skolledare, elever 
och lärare tillfrågades om studien och information gavs om dess syfte, arbetsord-
ning samt om eventuell framtida användning av forskningsmaterialet. Alla deltog 
frivilligt i undersökningen efter en presentation av studien och försäkran om ano-
nymitet. Varje individ garanterades anonymitet genom att kodbeteckningar gavs 
åt varje enskild elev och varje skolklass. Undersökningsresultaten är således inte 
kopplade till individen. Det enda som visas i studien är vilken programinriktning 
som avses. 

RESULTAT 
Nedan ges först en översikt över den deskriptiva statistikens resultat och därefter 
signifikansprövningen med avseende på yrkesprogrammens särskiljande drag.

Beskrivande resultat – generella tendenser
Den procentuella fördelningen för varje lärstilspreferens visas i figur 2a, b. Här visas 
preferensernas motpoler; stildraget visuell preferens, t.ex., visas som ej visuell res-
pektive visuell. De 17 faktorerna presenteras i intervallen < 40 (= låg preferens), 
samt > 60 (= hög preferens). Många av elevernas lärstilspreferenser finns i skalan 
mellan 40 och 60 (se bilaga 1), vilket innebär flexibilitet. Dunn & Griggs (2007) 
menar apropå flexibilitet, att så länge eleverna är intresserade av innehållet lär de 
sig, men när eleverna inte är intresserade, lär de ytligt och endast i korttidsminnet. 
Figur 2a, b visar sålunda procentuell föredelning under 40 och över 60 för varje 
lärstilsfaktor. Staplarna i diagrammen visar procentuellt sett elevernas styrkor och 
behov, dvs. det som är viktigt för att de ska kunna lära sig effektivt. Exempelvis 
kan vi granska elementet motivation; Figur 2a visar att 20-35 % av eleverna vid de 
sex yrkesprogrammen har låg motivation medan 3-5 % har hög motivation.
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Figur 2a. Procentuell fördelning av lärstilspreferenser

Figur 2b. Procentuell fördelning av lärstilspreferenser (forts.)

Ett studium av figur 2a, b visar, att det finns skillnader och likheter på grupp-
nivå. När det gäller den fysiska miljöns betydelse kan följande utläsas ur figurerna: 
Eleverna föredrar inte att lära sig under tystnad, och 20-25% föredrar bakgrunds-
ljud och musik. Många föredrar stark belysning, i synnerhet el- och fordonselever, 
medan nästan inga elever vill arbeta under stark belysning. När det gäller tempera-
tur är det mycket olika i grupperna, men naturbrukseleverna är de som vill ha det 
svalast i rummen. Behoven av formell respektive informell möblering i lärorummen 
skiljer sig mellan de sex grupperna. 

Beträffande de emotionella faktorerna framgår att ungefär 25 % av eleverna har låg 
motivation och nästan ingen har hög motivation. Många elever har låg anpassning 
och nästan inga har hög sådan. Behovet av struktur är mycket stort (52-66 %). När 
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det gäller sociologiska faktorer visar figur 2a, b att många vill arbeta i grupp (40-62 
%). Behovet av auktoriteter varierar från 20-45%, och minst en fjärdedel av elev-
erna föredrar arbetssätt som bygger på rutiner. En sammanfattning av de fysiska 
faktorerna visar att elevernas behov av intag är tämligen högt, att eftermiddagen 
är bästa tiden medan morgonen är den sämsta. Eleverna har ett ganska stor behov 
av rörelser. När det gäller sinnespreferenser visar det sig att elevgrupperna inte har 
så starka preferenser av det slaget. Många av eleverna är flexibla, något som man 
kan utläsa ur bilaga 1. Denna flexibilitet innebär att de kan lära sig via olika sinnen, 
om de är intresserade (Dunn & Griggs, 2007). Sammanfattningsvis indikerar den 
deskriptiva statistiska analysen att eleverna inom de sex yrkesprogrammen uppvisar 
vissa generella stildrag på gruppnivå, men att det även finns särskiljande drag. 

Statistiska skillnader mellan grupperna – specifika skillnader
För att få svar på frågan om och i vilken utsträckning det föreligger signifikanta 
skillnader mellan de sex yrkesprogrammen, bearbetades resultaten med hjälp av 
variansanalyser (ANOVA) i kombination med parvisa jämförelser. För de multipla 
jämförelserna användes Scheffes post-hoc-test, med en vald signifikansnivå på p <, 
05. ANOVA är en analys av variansen och jämför sampelmedelvärden. I analyser 
av data ingår medelvärden, standardavvikelser och signifikant F-värde (se tabell 2). 

Tabell 2 Lärares och elevers lärstilspreferenser; medelvärde, standardavvikelse, 
och signifikant F-värde.

Bf (n= 41) By (n=67) El (n = 36) Fo (n=32) Rl (n = 30) Nb (n = 38)

Preferens M SD M SD M SD M       SD M         SD M     SD F

Ljus 1,83 0.38 1,82 0,386 1,42   0,500 1,47   0,567 1,67   0,547 1,75   0,490 5,886**

Temperatur 2,02 0,474 1,99 0,476 2,11   0,622 1,81   0,535 2,13   0,571 2,00   0,465 8,683***

Uthållighet 2,88 0,331 2,18 0,424 2,08    0,368 2,06   0,435 2,13   0,434 2,13   0,475 2,947*

Anpassning 1,34 0,480 1,76 0,580 1,61   0,599 1,50   0,568 1,70   0,466 1,53   0,506 3,610**

Intag 2,22 0,419 2,24 0,495 2,06   0,583 2,28   0,523 2,27   0,450 2,00   0,520 2,113**

Morgon 1,66 0,575 1,81 0,435 1,69   0,624 2,00   0,254 1,73   0,450 2,08   0,428 4,813**

Fm 2,15 0,823 1,97 0,627 1,64   0,683 2,13   0,492 2,00   0,743 2,05   0,655 2,714**

*= sig<.05, **= sig <.001
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Parvisa jämförelser visade följande statistiskt signifikanta resultat:

a) Behovet av ljus skiljer sig så att byggeleverna behöver mera ljus jämfört med  
 både el- och fordonseleverna, och barn- och fritidseleverna behöver mer ljus 
 än de båda klasserna el och fordon.

b) Naturbrukseleverna föredrar lägre temperatur i rummen jämfört med de fyra  
 andra elevgrupperna: el, restaurang, barn- och fritid samt bygg.

c) Byggeleverna har högre uthållighet och högre grad av anpassning än barn- och  
 fritidseleverna.

d) Naturbrukseleverna är mer morgon- och förmiddagspigga än barn- och 
 fritidseleverna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnader framträder mellan de sex olika 
yrkesprogrammen. Detta gäller 6 av de 17 lärstilspreferenserna, nämligen ljus, 
temperatur, uthållighet, anpassning, intag och tid på dygnet. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Bakgrunden till denna studie om elevers lärande vid sex yrkesprogram utgörs dels 
av problemet med den höga andelen elever med ofullständiga betyg (Skolverket, 
2012b, 2012c) dels av de konsekvenser som detta problem för med sig, bland 
annat försämrad likvärdighet (Skolverket, 2012a) samt en trolig kompetenssegre-
gation (Skolinspektionen, 2010). Fokus i denna studie var att få veta mer om hur 
elever vid sex olika yrkesprogram (barn- och fritid, bygg, fordon, el, naturbruk och 
restaurang) lär sig, vilka generella lärstrategier som dominerar bland eleverna samt 
om det finns likheter och skillnader mellan programmen i detta avseende. Lär-
stilstestet PEPS användes för att fastställa elevernas lärstilspreferenser. Den be-
skrivande statistiken åskådliggjorde vissa generella tendenser och likheter mellan 
grupperna, och den statistiska analysen visade signifikanta skillnader för 6 av de 
17 lärstilsfaktorerna. Ingen tidigare studie har genomförts internationellt beträffande 
yrkesprogrammens specifika lärstilspreferenser med Dunns lärstilsmodell som 
grund (Dunn & Griggs, 2007). Däremot har forskning genomförts om yrkespro-
gram avseende metodisk matchning, resultat, studiestrategier och minnesbehåll-
ning (jfr Hamlin, 2007; Ingham, 2007; Lefkowitz, 2007).

Behovet att få kunskaper om yrkeselevers lärstilspreferenser lyfts fram interna-
tionellt av flera forskare (jfr Briggs, 2005; Brown, 1998; Smith & Dalton, 2005a, 
2005b). Det finns många skäl till att behovet av sådan forskning är så starkt, till 
exempel ett komplext arbetsliv med snabba förändringar (Slaats, Lodewijks & Van 
der Sanden, 1999), vikten av att kunna ta till sig teoretisk yrkeskunskap (Woods, 
2012), insikter krävs för att förbättra lärares undervisningsstrategier (Smith &  
Dalton, 2005a, 2005b) och vidare finns yrkeselevernas behov av metalärande 
(Briggs, 2005). Det ska nämnas att det finns viss internationell forskning om lär-
stilar inom några yrkesprogram, men denna forskning är genomförd utifrån andra 
lärstilsmodeller (Slaats et al., 1999).
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Generella lärstilspreferenser – och möjlig matchning
Denna studie har påvisat viktiga tendenser i elevers lärande vid sex olika yrkespro-
gram, och resultaten kan få återverkning på den pedagogiska planeringen. Då inga 
tidigare jämförbara studier genomförts, är det viktigt att i detta avsnitt diskutera 
de möjligheter, som kunskap om elevgruppernas lärstilspreferenser medför.

a) Den fysiska miljön kan planeras så att behovet av ljud kan tillgodoses för dem 
som behöver det, men detta bör ske med medvetna utvärderingar av lärandet. Man 
bör undersöka om det är fråga om en vana (ovana?) eller om ljudet en förutsättning 
för att eleverna ska kunna arbeta koncentrerat. Om det senare är fallet, bör det 
vara tydligt när ljud kan tillåtas vid koncentrerat arbete och att ljudet inte får störa 
någon kamrat. Behovet av mer dämpad belysning kan beaktas i undervisnings-
lokalerna. En flexibel möblering med både formella och informella arbetsplatser 
kan iordningställas. Det varierande behovet av temperatur kan anpassas så att den 
grupp (här naturbrukselever) som behöver svalare miljö har tillgång till några rum 
som håller lägre temperatur.

b) Vad gäller de emotionella faktorerna finns här indikationer på att en fjärdedel 
av eleverna inte är motiverade för skolans lärande. Ytterst få har hög motivation. 
Viktiga frågor att ställa sig är hur man i varje enskilt teoretiskt ämne kan ”trigga” 
elevernas motivation. Den andra sidan av myntet motivation är att eleverna själva 
måste bearbeta och stärka sin motivation. Tydligt i analysen är att många av elev-
erna har låg anpassning. Definitionen i denna modell för låg anpassning är att man 
säger ifrån, provocerar och inte vill anpassa sig till ”det som gäller”. Kan detta 
ha samband med en låg grad av motivation? Ett sätt att hantera denna aspekt är 
att lärare jobbar med att förbättra sitt ledarskap för att kunna möta varje individ 
och att lärarna har kunskaper om och förståelse för det yrke som eleverna skolas 
in i (jfr Briggs, 2005; Stranridge, 2010). Tydligt i detta sammanhang är även det 
starka behov av struktur som profilerna visar. Ju svårare något är, desto högre grad 
av struktur tycks behövas. Detta är en viktig aspekt för lärare att beakta i kurs-, 
områdes- och lektionsplaneringar samt i handledningssituationer. Ganska många 
elever har också behov av rutin, dvs. de vill vara trygga i sitt sätt att arbeta, innan 
de förändrar och byter arbetssätt. Även detta kan vara avgörande för elevers för-
måga att tryggt befästa sina kunskaper.

c) Sociologiska preferenser på gruppnivå för dessa sex yrkesprogrammen visar att 
en oväntat stor andel av eleverna är gruppinriktade (45-75 %). Detta är i inter-
nationell jämförelse högt. Generellt sett är siffran 28 % (Dunn & Griggs, 2007). 
Förhållandet bör få konsekvenser avseende pedagogiska val, så att exempelvis 
gruppinlärningsmetoder kan nyttjas i hög grad. Behovet av en lärare som är ledare 
(alltså en auktoritet) syns också tydligt i grupprofilen. Detta innebär att läraren har 
en nyckelroll för eleverna.

d) De fysiska preferenserna (se bilaga 1) visar att de flesta eleverna är multisen-
soriska, men dock inte har tydligt starka preferenser för något speciellt sinne. En 
pedagogisk konsekvens av detta är att lärare bör bredda den metodiska repertoaren 
och undervisningsstrategierna så att de kan omforma teoretiska innehåll medelst 
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multimodala metoder/arbetssätt. Preferenserna beträffande tid på dygnet visar en-
tydigt på eftermiddagarna som bästa tid. Detta kan möjligen bero på att eleverna 
tillhör en specifik generation och delar denna generations vanor. Vad skulle hända 
om skoltiderna försköts till eftermiddagar och kvällar? Eller ska skolan bli tydli-
gare i sitt syfte som yrkesförberedande verksamhet och i stället förbereda till ett 
yrke där man startar tidigt på morgonen? Många elevers behov av intag samt av 
rörelse kan hänföras till deras ålder och deras yrkesval. De har ju valt en yrkesin-
riktning där de kommer att röra sig mycket. Likväl är detta faktorer att beakta i 
skolan. Kan man till exempel möblera med ståbord i vissa lokaler? 

Eleverna på yrkesprogrammen har förmodligen valt sin inriktning av ett viktigt 
skäl, nämligen att de är intresserade av ett praktiskt arbete. De kanske inte är 
så intresserade av teori i första hand och de har kanske negativa erfarenheter av 
skolan. Därför kan vissa tydliga behov särskiljas när det gäller exempelvis struk-
tur och rutin mot bakgrund av elevernas låga eller måttliga motivation och deras 
tendens till låg anpassning. Det senare kan vara ett tecken på att de inte trivs med 
skolans kontext, som inom de teoretiska ämnena återspeglar en traditionell stu-
dieförberedande struktur.

Resultaten kan även ha samband med ålder, mognad, kontext och omgivande 
strukturer i samhället för de olika populationerna (Slaats et al., 1999). En del av 
de generella lärstilspreferenserna visar på hur långt ifrån vuxen- och yrkesvärlden 
som livet i skolan levs och vilka speciella strukturer som har skapats där. 

Skillnaderna 
När det gäller den fysiska lärmiljön verkar belysning och temperatur vara särskilj-
ande stildrag. Naturbrukselever vill ha svalare temperatur än elever i fyra av de 
andra programmen. Detta kan bero på att deras verksamheter bedrivs i utemiljöer 
och med mycket fysiskt arbete. Att behovet av ljus är högre för byggelever än för 
el-elever och även högre för barn- och fritidselever än för el- och fordonselever är 
lite svårt att finna förklaringar till. Byggelevernas högre uthållighet och anpass-
ning jämfört med barn- och fritidselever kan ha sin grund dels i högre antagnings-
poäng (se tabell 1) för de förra, dels i att byggeleverna kanske skolas in i traditioner 
i byggsektorn där det krävs såväl anpassning som uthållighet för att genomföra 
arbeten. Naturbrukselevernas skillnad, slutligen, vad gäller bästa tid på dygnet 
(som för dem är morgon och förmiddag) kan också vara en återverkning av deras 
pågående yrkesutbildning och val av yrkesinriktning. Många av dessa elever behöver 
stiga upp tidigt på morgonen för att exempelvis sköta om djur.

Vid en återblick på internationella studier av olika populationer kan också konsta-
teras att det oftast föreligger skillnader mellan olika grupper, men att de individuella 
skillnaderna inom grupperna dock är större (Dunn & Griggs, 2007). Beträffande 
studiens populationer kan konstateras att det inte går att jämföra med liknande 
populationer på ett internationellt plan, eftersom dylika studier inte finns. 
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Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning
För att möta elevers olika behov behövs såväl insikter om deras lärstilspreferenser 
som en tydligare inriktning mot variation i undervisning, lärande och examination 
på yrkesprogram (Briggs, 2000; Smith & Dalton, 2005; Boström, 2011 a, b). När 
det gäller undervisning i teoretiska ämnen/ moment behövs en breddad metodisk 
repertoar (Boström, 2004; Hamlin, 2007; Lefkowitz, 2007). Med tillgång till lär-
stilsprofiler, både för individer och grupper, kan lärare bli medvetna om skillnader 
mellan olika elevgrupper och yrkesprogram. Om vissa yrkesprogram drar till sig 
elever med specifika lärstilspreferenser, bör de lärare som undervisar i teoretiska 
ämnen på dessa program också bli medvetna om detta. I förlängningen är det viktigt 
att analysera huruvida yrkesprogrammen lockar till sig elever därför att dessa har 
drabbats av skolleda på grund av teoriämnenas upplägg och strukturer samt vilka 
konsekvenser detta i så fall får för a) den pedagogiska plattform som yrkesdidaktiken 
kan utgå från, b) rekryteringen till vissa yrkesutbildningar.

Ett ämne för fortsatta studier inom området kunde vara att i större utsträckning 
kartlägga flera yrkesprogram med olika inriktning, gärna över tid. Andra viktiga 
aspekter att beakta vid fortsatta studier är genusskillnader, olika undervisnings-
stilar samt effekter på och konsekvenser av olika lärmiljöer. Den fråga som Slaats, 
Lodewijks och van der Sanden (1999) ställer sig, nämligen om lärstilsskillnader 
mellan olika yrkesprogram kan förklaras eller predestineras på grund av olika yrkes-
inriktningar, kvarstår också att besvara. 
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NOTER
1 Med preferens menas en individs styrka eller behov vid inlärning av svårt och nytt material  
 (Dunn & Dunn, 1999). 

2 Här används lärstilsinstrumentet ILS-SVE med fyra lärstilskategorier; passiv, reproduktiv,  
 konstruktiv och mångsidig lärstil

3 Dessa förkortningar av programmens benämningar används hädanefter.

4 Definition av lärstilsfaktorerna ges i forskningsöversikten Synthesis of the Dunn and Dunn  
 Learning Style Model Research (Dunn & Griggs, 2007).

5 Beträffande tankestil och informationsbearbetning finns inga frågor i lärstilstestet. 
 När det gäller grupp och team har dessa två slagits samman till en faktor.
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ABSTRACT
The vocational education in upper secondary school contains general and vocational subjects. 
Its aim is to give the students relevant vocational competence and employability. This 
study investigates the nature of didactical choices in vocational subjects as described by 
student teachers (future vocational teachers).  Social cultural approach and pedagogic 
content knowledge (PCK) are used as theoretical perspective and analysing model, respec-
tively. The analysis shows that the choice of content in vocational subjects is the speciali-
sed vocational content as it relates to the general content. Teaching also focuses on silent 
knowledge as a useful competence. In the pedagogical practice the student and the students’ 
needs are central for teachers´ choices of methods and also the approach. The vocational 
teacher emphasises that the students develop relevant and useful vocational competence. 
Employability is related to the student´s possibility to succeed in the coming profession.    

Keywords: vocational subject, vocational education, vocational subject didactics

INLEDNING
Jag såg en elev som inte lyckades fästa en bräda i betonggolvet med en 70 mm 
stålspik. Eleven hade brister i tekniken med hammaren, men framförallt så hade 
hon för lite kraft i hammarslagen. Detta var det första momentet som skulle ut-
föras i bygget av en låg form. Jag observerade situationen och konstaterade efter 
ett tag att eleven förmodligen aldrig skulle få ner denna spik i betonggolvet. Det 
är naturligtvis inget moment man kan hoppa över vilket gör det till ett problem. 
Jag funderade på om det fanns något jag kunde hjälpa denna elev med, bortsett 
från att gå dit och slå ner stålspiken i betonggolvet. (Tommy)

Den blivande yrkesläraren Tommy inleder och motiverar en egen studie om under-
visning med en berättelse om en elev som inte lyckas med en för honom enkel upp-
gift. Han observerar att eleven använder fel teknik. Tommy skulle kunna hjälpa 
eleven genom att slå ner spiken själv, och sen låta eleven fortsätta med nästa 
moment. Ett alternativt val är att skapa bättre förutsättningar för eleven. Tommy 
väljer det sistnämnda och börjar fundera över vilka reella möjligheter undervis-
ningsmiljön bidrar till, och om undervisningen skulle kunna förändras. Situationen 
som beskrivs faller inom ramen för yrkesämnets didaktik genom att den dels bely-
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ser ett innehåll, dels i fråga om valet av undervisningsform för att eleven ska kunna 
utveckla den kunskap som krävs för att fästa en bräda i betonggolvet. Här finns 
också aspekter så som elevens självkänsla, självkännedom och självkritik, det vill 
säger elevens mer personliga upplevelse och hållning. Den beskrivna situationen 
kan också betraktas ur ett kvalificeringsperspektiv. Att kunna fästa en bräda i 
ett betonggolv är en nödvändig färdighet i det yrke som utbildningen leder till. 
Elevens förmåga att använda en hammare, men kanske också elevens fysiska för-
utsättningar ställs mot förväntningar inom ett kommande yrke. Undervisningen i 
yrkesämnet kan vara avgörande för om eleven kan klara utbildningen och därmed 
kvalificera sig till ett arbete som byggnadsarbetare. Tommys val och beslut, men 
också de krav som ställs, samt de möjligheter och alternativ som utbildningen och 
den aktuella branschen erbjuder, är frågor som faller inom ramen för yrkesämnets 
didaktik.

Ett av lärarutbildningens primära mål är att utbilda lärare med didaktisk kompe-
tens, eller med andra ord undervisningskompetens. Didaktisk kompetens är dels 
generell, men också specifikt knuten till skolämnet. I gymnasieskolan finns yrkes-
ämnen. Yrkesämnets karaktär, roll och funktion skiljer sig i stora delar från andra 
skolämnen, inte minst genom att ämnet är direkt relaterat till ett förväntat yrkes-
kunnande. Artikeln bygger på en studie där jag prövar att analysera yrkesämnets 
didaktik genom blivande lärares dokumenterade observationer av egen och andras 
undervisning. Studenter på det aktuella lärosätet genomför under lärarutbildning-
ens verksamhetsförlagda del systematiska observationer av undervisning. De 
rapporter som beskriver studenters observationer och dess resultat utgör empirin 
för denna artikel.

YRKESÄMNETS DIDAKTIK I  GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 
– NÅGRA PERSPEKTIV
Yrkesämnet är ett karaktärsämne som skiljer sig från andra skolämnen genom 
att det är en delmängd i en större grupp ämnen som tillsammans ska gestalta ett 
yrkeskunnande; kunskap för en särskild yrkespraktik. Yrkesprogrammens konstruk-
tion med karaktärsämnen och underordnade kurser tydliggör därmed olika specifika 
innehållsliga områden istället för att betrakta yrkeskunnande som en generell kom-
petens inom en bransch eller ett yrkesområde. I gymnasieskolans yrkesprogram finns 
förutom karaktärsämnen där yrkesämnet är inordnat även gymnasiegemensamma 
ämnen, som till exempel matematik, svenska eller samhällskunskap. De gymnasie-
gemensamma ämnena ska i respektive yrkesutbildning1 ”samspela med program-
mets karaktärsämnen” (Skolverket, 2011, s. 13). De gymnasiegemensamma ämnena 
ges dessutom en specifik roll. ”De ämnen som huvudsakligen bidrar till att ge 
en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet är 
de gymnasiegemensamma ämnena, tidigare kallade kärnämnen eller allmänna 
ämnen, medan karaktärsämnenas huvudsakliga syfte har varit specialisering mot 
ett yrke eller mot högskoleförberedelse.” (s. 13). Därmed finns en tydlig gränsdrag-
ning mellan gymnasieskolans två typer av ämnen avseende dess mål och funktion.
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De yrkeslärare som utbildas från 2011 är behöriga att undervisa i ett eller flera 
yrkesämnen (Prop. 2009/2010:135), beroende på sina yrkesrelaterade ämneskun-
skaper. Detta kan jämföras med tidigare lärarutbildning som enbart benämnde 
yrkeslärarens ämneskompetens som ett yrkesområde (Prop. 1999/2000:135). En 
konkret konsekvens av denna förändring är att en yrkeslärare enligt nuvarande 
regler vanligen inte är behörig att undervisa i alla yrkesämnen i ett yrkesprogram. 
Istället är det yrkeslärarens yrkesrelaterade kunskaper som avgör ämneskompe-
tens och därmed behörighet. Att så utpekat fokusera på yrkesämnet som behö-
righetskrav för yrkeslärare leder som jag ser det till att betrakta yrkesläraren som 
ämneslärare i ett eller flera yrkesämnen. Detta är ur ett perspektiv problematiskt 
då det centrala innehållet och därmed undervisningen i en kurs inom ramen för ett 
yrkesämne inte alltid kan avgränsas till ämnet, utan måste relateras till det aktu-
ella yrkeskunnandet i vidare mening, och i så fall till ett innehåll där yrkesläraren 
kanske inte har formell kompetens. Mot bakgrund av att ämnet i en utbildning; 
dess syfte och innehåll är en konstruktion skapad genom uppfattningar och kom-
promisser, och för att kunna passa in i en programstruktur tillsammans med andra 
ämnen, kan ämnets relation till yrkeskunnandet bli otydlig. Å andra sidan kan 
ett ökat fokus på yrkeslärarens behörighet i yrkesämnen dels göra lärarens unika 
kompetens inom ett avgränsat område mer synlig, dels möjligen bidra till att kunna 
tydliggöra och granska yrkesämnets funktion och innehåll i ett yrkesprogram.

Yrkesämnet är konstruerat som en del i sammanhanget yrkesutbildning med målet 
en eller flera yrkeutgångar (Skolverket, 2011). Undervisningen pågår i skolan eller 
på arbetsplatsen. Den skolförlagda undervisningen kan vara förlagd till en mer 
neutral undervisningsmiljö, eller till miljöer som på olika sätt efterliknar en arbets-
plats till exempel ett kök eller en sjukhusmiljö. Undervisningen leds av lärare eller 
yrkeskunniga handledare. Målet med undervisningen har en tydlig förankring i en 
utpekad praktik utanför utbildningen, till skillnad mot den utbildning som i hu-
vudsak ska förbereda för vidare studier. Dessa unika villkor synliggör delar av den 
komplexitet som kännetecknar yrkesämnet och dess didaktik.

Didaktik är ett institutionellt begrepp som används inom utbildning, eller i andra 
sammanhang där kunskapsutveckling i någon mening är central (Englund, 2007). 
Didaktisk verksamhet är alltid knutet till ett bestämt syfte och mål. Didaktik 
inom en formell utbildning behandlar undervisningens innehåll och form, där må-
let är att bidra till elevens kunskapsutveckling. Undervisningens innehåll relaterar 
till kunskapsmål. Undervisningens form ska stödja elevens kunskapsutveckling 
och är därför underordnad innehållsmålet. Formen ska snarare stödja måluppfyllelse 
än vara styrande i planeringen av undervisningen. Således finns det en given rela-
tion mellan mål, innehåll, undervisningsformer och bedömning av måluppfyllelse 
(Hopmann, 2007).

Yrkesämnets didaktik kan alltså förklaras som den verksamhet som oavsett tid 
och rum avser att möjliggöra för elevens kunskapsutveckling i yrkesutbildningens 
olika ämnen. Den kunskap som eleven ska utveckla beskrivs i styrdokumentens 
centrala innehåll. Det finns dock, mot bakgrund av yrkesutbildningens mål olika 
intressen som formar ett innehåll. Ett av målen för yrkesutbildning är elevens an-
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ställningsbarhet inom en bestämd yrkesutgång (SOU 2008:27). Genom ordval som 
yrkesutgång och anställningsbarhet ges yrkesutbildningen ett riktat uppdrag att 
tillgodose yrkeskunnande i aktuella branscher och verksamheter, och ett särskilt 
ansvar för att eleven är ”färdigutbildad”. Detta politiska mål ställer specifika och 
i många fall komplexa krav på yrkesutbildningens, eller snarare yrkeslärarens för-
måga att bedöma vilka områden som är mest centrala att behandla, och vilka speci-
fika kunskapsmål som eleven bör nå, det vill säga elevens samlade yrkeskunskap i 
relation till yrkets krav på den nyutbildade. Här har dessutom yrkesverksamheten 
eller närmare bestämt olika yrkesverksamheter beroende på elevens valda yrkes-
utgång ett intresse i undervisningens innehåll.  

Branschkrav och anställningsbarhet är dock inte helt oproblematiska villkor för 
undervisningen. Branschens behov av kompetens kan vara tämligen kortsiktig, 
knuten till ett specifikt sammanhang eller en lokal kontext. Studier av gymnasie-
utbildningens senaste reformer visar hur målet har skiftat från generella och över-
gripande kunskaper som förberedelse för samhälls- och arbetsliv, mot mer specifika 
och yrkesrelaterade kunskapsmål. Lundahl (2008) pekar på hur reformarbetet inför 
den nya gymnasieskolan i hög grad saknar analyser av kompetensbehov i ett fram-
tida samhälle. Det saknas således till exempel ett resonemang om behovet av mer 
generella kunskaper för att kunna ställa om eller utveckla en kompetens bero-
ende på förändringar i samhället. Ytterligare en aspekt är balansen mellan det som 
kan benämnas som medborgarkunskap och specifikt yrkeskunnande. När målet 
är anställningsbarhet kan kunskaper som inte direkt betraktas som nödvändiga 
för att utföra ett yrke undvikas eller till och med ifrågasättas. I en studie av utbild-
ningstexter mellan 1960 och 2000 identifierar Båth (2006) en förskjutning mot att 
se kvalifikation som ett mer centralt mål än medborgarfostran. Även Carlbaum 
(2012) drar liknande slutsatser att utbildning relaterad till medborgarskap och livs-
långt lärande får ge vika för andra mål och intressen.

I diskursen om en skola för arbetsmarknaden tystas och marginaliseras kraven 
på medborgarnas flexibilitet, omställningsförmåga och positiva inställning till 
lärande. Flexibiliteten som tidigare beskrivits som ett värde, förmåga och egenskap 
premierad för en inkludering i vad som betecknas som ”goda medborgare” arti-
kuleras inte på samma sätt längre. Istället för flexibilitet och livslångt lärande är 
det entreprenörskap och anställningsbarhet som blir centrala betydelsebärande 
tecken (s. 239).

Gymnasieskolan som en del av grunden till ett livslångt lärande har alltså enligt 
Carlbaum tonats ner i gymnasieskolans reformtexter. Hjort Liedman och Liedman 
(2012) menar att målet med anställningsbarhet stämmer dåligt överens med läro-
planens skrivning om att skolan ska skapa förutsättningar för elevers bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Läroplanens mål riskerar att få en underord-
nad roll i jämförelse med arbetslinjens mer kortsiktiga mål. Även Berglund (2009) 
för liknande resonemang kring yrkesutbildningen samhälleliga och kvalificerande 
funktion över tid. Den samhälleliga funktionen har förändrats från att vara bred 
och möjliggöra olika framtida val, mot att yrkesutbildning numer i första hand 
förbreder för arbete inom ett bestämt område. Även den kvalificerande funktio-
nen kan diskuteras på liknande sätt med tanke på bestämda yrkesutgångar och 
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en minskad omfattning av generellt innehåll. Man kan man fråga sig om elevens 
möjligheter till självständiga val och personlig utveckling sätts ur spel. Å andra 
sidan kan eleven som når framgång genom sitt val av yrkesutbildning och möjlig-
het till anställning känna en tillfredställelse som bidrar till personlig utveckling, 
framtidstro och därmed aktivt medborgarskap. Inom gymnasieskolan finns struk-
turer och kulturer som bidrar till elevers identitetskapande i skolan som mer eller 
mindre efterfrågade och behövda (Johansson, 2009). Där kan målet anställningsbar 
vara en positiv utväg, även om den i sig är begränsande. Redovisade studier pekar 
på förutsättningar som är centrala för valet av innehåll i yrkesutbildningens yr-
kesämnen. Yrkesutbildning kan därmed förstås som en förberedelse för framtiden 
och för elevens förmåga att hantera villkor i arbets- och samhällsliv eller som en 
beställning från kommande arbetsgivare. Detta kan i sin tur relateras till frågan 
om yrkesämnets innehåll och undervisningsformer och till de kompetenser som 
elever ska ges möjlighet att utveckla. 

Begreppet didaktik kan enkelt och genom sitt ursprung förklaras som konsten att 
undervisa (Comenius, 1999) och associerar då både till kunskap om ett område, 
lärandets villkor och till en praktisk undervisningsfärdighet. Denna konst eller 
färdighet kan tillskrivas lärare som genom sin utbildning har en formell kompe-
tens i att undervisa. Uttrycket undervisningskonst kan uppfattas som att didaktik 
handlar om skicklighet i att hantera undervisningssituationen, vilket därmed inte 
nödvändigtvis behöver ha anknytning till vetenskaplig kunskap om eller i under-
visningen. Här finns en bakgrund i den numer historiska uppdelningen mellan 
pedagogik och metodik i lärarutbildning (Englund, 2007), där metodik behandlade 
just undervisningens praktik till skillnad mot pedagogik som mer ägnades åt teorier. 
Begreppet didaktik pekar istället både mot erfarenhetsgrund och mot vetenskaplig 
kunskap. Ett av didaktikens kännetecken är alltså att undervisningen till skillnad 
mot metodik i lärarutbildningen bygger på vetenskaplig grund (Englund, 2007; 
Gage, 1963). Det innebär att det yrkeskunnande som den blivande yrkesläraren 
utvecklar visserligen kännetecknas av sin kontext och sitt användningsområde, 
men undervisningen i yrkesämnet behöver dessutom ta utgångspunkt i teorier. 
Valet av innehåll är i en didaktisk kontext i hög grad relaterat till teorier om både 
urval, organisering, presentation och progression.

I en didaktiskt orienterad studie identifierar Berglund (2009) vad som avgör inne-
hållet i byggutbildningen. Studien är en fallstudie av yrkesutbildningens olika 
praktiker; skola och arbetsplats där Berglund identifierar handlingar som bedöms 
som betydelsefulla för utbildningen; handlingar för kvalificering, handlingar för 
fostran och disciplinering, samt handlingar för värdering och bedömning. Hand-
lingar för kvalificering kännetecknas av att skolan ansluter sig till branschens 
krav och att undervisningen får en karaktär av produktion där läraren agerar 
arbetsledare. Den del av utbildningen som är förlagd till arbetsplatsen omfattas i 
hög grad av arbetsplatsens kvalifikationskrav och närmare bestämt handledarens 
egen profil. Både skolans undervisning och den arbetsplatsförlagda delen av ut-
bildningen är således snävt inriktad mot ett specifikt innehåll. Handlingarna för 
fostran och disciplinering visar hur branschen, i detta fall byggbranschen föredrar 
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manliga elever och anställda, att social kompetens och arbetsdisciplin belönas och 
att arbetsplatsens arbetsdelning är central. Det sistnämnda bidrar troligen till yr-
keslärarens roll som i vissa fall mer har karaktär av arbetsledare än lärare, det vill 
säga den överordnades roll att leda och fördela arbetet, i synnerhet i skolans arbets-
platsliknande undervisningslokaler (se även Berner, 2007). Slutligen, handlingar 
för värdering och bedömning som i den arbetsplatsförlagda utbildningen är nära 
relaterad till principer och regler för värdering av yrkeskunnande. Den så kallade 
yrkesteorin, det vill säga den yrkesrelaterade undervisning som i skolan bedrivs 
i klassisk lärosal utan branschrelaterade tecken beskrivs av Berglund som en ö 
(2009, s. 191) där läroboken eller annat skriftligt läromedel, lärares anvisningar och 
”facit” utgör centrala ramar. Måluppfyllelse prövas ofta genom skriftliga prov. Un-
dervisningen i yrkesutbildningen tenderar således ha karaktär av en stark klassi- 
fikation och inramning (Bernstein, 2000). Den pågår i olika typer av praktiker 
där yrkesteorin kännetecknas av informationsöverföring, aktiv lärare och passiva 
elever samt skriftliga prov, och där den mer arbetsplatsliknande undervisningen 
efterliknar arbetsplatsens kultur i generell mening.

Forskning relaterad till undervisning i gymnasiekolans yrkesutbildning kan be-
traktas som begränsad, i synnerhet studier som direkt ägnar sig åt undervisning (se 
till exempel SOU 2011:72). Jag vill hävda att det saknas både insyn och kunskap 
om undervisningens karaktär och utvecklingsmöjligheter. Detta menar Berglund 
(2009) lämnar fritt för en rad föreställningar om yrkesutbildning. Likaså leder bristen 
på ämnesdidaktisk forskning inom yrkesämnet till avsaknad av en kritisk diskus-
sion grundad i systematiska studier.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TOLKNING AV TEORI 
Teorier som uttryckligen behandlar didaktik har i allmänhet de klassiska skoläm-
nena som utgångspunkt. Det innebär att de kan vara begränsande i en studie av 
yrkesämnets didaktik. Å andra sidan borde det vara möjligt att pröva dessa teorier 
i yrkesutbildningens kontext. Artikelns empiri består av blivande yrkeslärares 
rapporter av observationer av egen och andras undervisning. Syftet med artikeln är 
att via dessa rapporter identifiera karaktären av yrkesämnets didaktik. Som ana-
lysverktyg används dels Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman och 
Östman (2008), dels Schulmans (1986) klassiska teori, vidareutvecklad av Ball, 
Thames och Phelps (2008). Almqvist et al (2008) beskriver en sociokulturell teori-
bildning med inspiration av John Deweys pragmatism som ett sätt att betrakta 
och förstå en undervisningspraktik. Schulman (1986) och vidare Ball et al (2008) 
grundar sin teori om analys av undervisning med stöd i begreppen innehållslig och 
pedagogisk kunskap; Pedagogic Content Knowledge (PCK).

Inom ett sociokulturellt perspektiv fokuserat mot Deweys pragmatiska filosofi 
och transaktionella metodologi är mänskliga möten och handlingar centrala för 
meningskapande (Almqvist et al., 2008). ”Med meningsskapande avses hur vi i en 
viss situation gör vår verklighet begriplig” (s. 13), det vill säga hur den upplevda 
verkligheten tolkas och förstås. Det innebär i sin tur att analys av undervisning 
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inte enbart kan avgränsas till innehåll och undervisningsformer. Situationen bidrar 
förutom till ett lärande, även till socialisation och till en personlighetsutveckling 
i någon riktning. Poängen är således att undervisningens innehåll och mål inte 
särskiljs från meningsskapande som helhet, utan att lärande av ett innehåll, socialisa-
tion och personlighetsutveckling betraktas som ömsesidiga och samtidiga processer 
(s. 15). Ett sätt att systematisera dessa iakttagelser är att relatera till individuella,  
interpersonella och institutionella aspekter. ”Angreppssättet anknyter till den 
läroplansteoretiska didaktikens sätt att uppmärksamma att utbildning alltid sker 
i ett historiskt och kulturellt sammanhang som ger utbildningsinnehållet en viss 
politisk och moralisk innebörd, och till den läroplansteoreriska didaktikens in-
tresse för lärandets mekanismer.” (s. 11). I ett yrkesämne är detta vidgade per-
spektiv på undervisningen inte bara nödvändigt, det är oundvikligt. Det är inte 
möjligt att till exempel isolera undervisningens mål från elevens personliga och 
även professionella utveckling in i ett yrke, eller från yrkets historiska och kultu-
rella sammanhang.

Undervisning i ett yrkesämne är situerad i en kontext som sträcker sig utanför 
både skolan som utbildningspraktik och undervisningens tradition. Arbetsplatsen 
som lärmiljö är situationsstyrd och där innehållet kan beskrivas som det som sker, 
och där eleven ingår som en mer eller mindre aktiv deltagare (Lave & Wenger, 
1991). Även undervisningen i skolan kan ha karaktär av yrkespraktik, inte minst 
inom de utbildningar där undervisningspraktiken avser efterlikna miljön på en 
arbetsplats (Berglund, 2009) Yrkesläraren är mer eller mindre närvarande i elevens 
utbildning beroende på var undervisningen äger rum. Undervisningens innehåll 
styrd av kurs- och ämnesplaner behöver förhålla sig till innehåll som gestaltas för 
eleven i skola och på arbetsplats; via arbetsplatser och på arbetsplatser.

Planering av undervisning kan jämställas med design; att arbeta med gestaltning av 
en idé med ett bestämt syfte och mål (Holm Sørensen, Audon & Tweddell Levinsen, 
2010). Undervisningen i sig innebär att pröva en design i en situerad praktik. Under-
visning kan därmed oavsett typ av ämne beskrivas som handling i relation till ett  
planerat syfte. Det så kallade Pedagogical Content Knowledge (PCK) beskriver grovt 
didaktik genom perspektiven innehåll och pedagogik (Schulman, 1986). Undervis-
ning kräver kunskap och ställningstagande inom det pedagogiska området, det vill 
säga om kunskapsteorier och teorier om villkor för lärande i relation till en aktuell 
undervisningskontext och i relation till elev. Innehållskunskapen omfattas av inne-
hållet i relation till målet med undervisningen, men också innehållets betydelse i 
ett vidare sammanhang till exempel i relation till utbildningens mål och använd-
ningsområde. Ball et al. (2008) har sedan utvecklat denna modell genom exemplet 
undervisning i matematik. De argumenterar dessutom för att sätta fokus på under-
visningen istället för på lärarens kunskap och handlingar.

What do teachers need to know and be able to do in order to teach effectively? 
Or, what does effective teaching require in terms of content understanding? This 
places the emphasis on the use of knowledge in and for teaching rather than on 
teachers themselves (Ball et al, 2008 s 394). 
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Detta resonemang innebär att det som händer i undervisningen är mer centralt än 
lärarens kunskaper, internationer och val i designen av undervisningen. Undervis-
ning kännetecknas av allt det som sker i den aktuella situationen för att stödja 
elevens kunskapsutveckling. Det innebär att det finns en direkt undervisnings-
praktik och en indirekt som med andra ord kan benämnas som undervisningens 
design och utvärdering. 

Ball et al (2009) ställer frågor om vad som är centralt i undervisningen, vad lärare  
gör när de undervisat och vilken kunskap, vilka uppgifter och vilken erfarenhet 
som undervisningen kräver. Innehållet i undervisningen sorteras som allmän inne-
hållslig kunskap, horisontell innehållslig kunskap och specialiserad innehållslig 
kunskap. Det pedagogiska perspektivet analyseras via innehållet i relation till 
eleven, innehållet i relation till pedagogiska aspekter och innehållet i relation ut-
bildningens övergripande mål. Analysmodellen synliggör undervisningens karaktär 
med särskilt fokus på innehållet och dess kontextuella inramning på olika nivåer.

DATAINSAMLING OCH ANALYS
Studien avsåg alltså att identifiera teman i yrkesämnets didaktik Studiens data 
utgjordes av blivande yrkeslärares rapporter om observationer av undervisning 
under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Den uppgift som studenten 
hade som utgångspunkt innebar att fokusera ett innehåll och att både pröva och 
granska, eller att enbart granska relationen mål, innehåll och undervisning samt 
resultat, vilket kan ses som didaktikens ursprungliga och generella fråga. Syftet 
med observationsuppgiften var att studenten skulle närma sig undervisningens 
praktik och på ett systematiskt sätt studera denna. Eftersom den verksamhetsför-
lagda utbildningen utgjorde bas för detta arbete fanns en given interaktion med 
yrkesutbildningens lärare. Den studie som den blivande läraren genomförde mer 
eller mindre i samarbete med lärare hade således en direkt förankring i undervis-
ningspraktiken.

Data bestod av de rapporter som studenter skrev i samband med den aktuella kursen 
och uppgiften. Dessa rapporter gjordes tillgängliga för mig via en digital kurssida 
där all dokumentation samlades. Tolv rapporter med en sammanlagd omfattning 
av 200 sidor text utgjorde empiri. Samtliga studenter tillfrågades via e-post efter 
det att rapporten var betygssatt om de accepterade att den användes som data, 
vilket var och en samtyckte till. Studenterna informerades samtidigt om de etiska 
krav som ställs på användning av data. I beskrivningen av resultatet blev samtliga 
namn fiktiva. För att inte förlora en enskild rapports karaktär har jag valt att i före-
kommande fall beskriva den konkreta undervisningspraktiken, vilket enbart ger 
en förståelse inom vilket program observationen har genomförts.

Studier av skrivna texter undersöker sättet att uttrycka ett fenomen, en händelse, 
det vill säga det som texten handlar om. Den skrivna texten berättar därmed om 
någons erfarenhet och intention i samband med textens produktion. Studenters 
texter i utbildningen beskriver därmed förståelsen av en vald praktik (Ricoeur, 
1993). Den förståelse som byggs in i texten har sin grund i historiska och kultu-
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rella erfarenheter av det sammanhang som behandlas. Studenten hämtar sin för-
ståelse från en diskursiv praktik, men också från de referenser som bidrar till att 
tolka denna praktik (Ricoeur, 1993). En diskursiv praktik erbjuder något där det 
är möjligt för studenten att skapa sin egen mening. Studenten tillägnar sig nya 
verktyg; nya begrepp och termer samt nya erfarenheter som finns inbäddat i den 
text som produceras. De texter som studeras här är således ett sätt för studenten 
att kommunicera sin tolkning av en praktik. Dessa texter utgjorde alltså sedan 
underlag för min analys. 

Analysen genomfördes genom ett antal läsningar där jag ägnade uppmärksamhet 
åt beskrivningar av innehållets allmänna, horisontella och specialiserade karaktär 
samt innehållet i relation till eleven, i relation till pedagogiska resonemang samt 
resonemang om utbildningens generella mål (Schulman, 1986; Ball et al., 2008). 
Efter denna inledande sortering och skapande av mönster gjordes en fördjupad 
analys genom att relatera till begreppet meningsskapande (Almqvist et al., 2008), 
såsom det var möjligt att fånga och identifiera via blivande lärares beskrivning av 
undervisning. 

RESULTAT
Studiens syfte är att analysera yrkesämnets didaktik genom blivande lärares doku-
menterade observationer av egen och andras undervisning där empirin hämtas från 
texter där studenter beskriver undervisning i yrkesämnet. Texterna beskriver tre 
typer av observationer. En typ av observation innebär att studenten medverkar i 
och observerar ett större pågående utvecklingsarbete där lärare prövar att förändra 
undervisningen i någon mening (Maria). I en annan typ av studie prövar studenten 
själv eller tillsammans med lärare att förändra ett mindre moment i undervis-
ningen (Carin, Rolf, Tommy, David, Lisa, Sara, Gustav). Studenten har då först 
iakttagit undervisningen och identifierat ett moment som av någon anledning kan 
utvecklas. Den tredje typen av observation innebär att studenten försöker förklara 
och förstå ett kritiskt moment genom att på ett systematiskt sätt samla data och 
analysera detta moment (Anita, Cia, Martin, Annelie). Här finns således olika ut-
gångspunkter som alla belyser undervisning i ett yrkesämne.

Resultatet presenteras här som teman under rubrikerna undervisningens innehåll 
och undervisningens pedagogik. Därefter presenteras studiens slutsatser där iden-
tifierade teman relateras till yrkesämnet karaktär genom att identifiera menings-
skapande och sammanhang.

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL
När innehållet i yrkesämnet har karaktär av att vara generellt, är det samtidigt 
knutet till en särskild bransch eller verksamhet. Ett generellt innehåll motiveras 
därmed som en yrkeskompetens som kan gestaltas på olika sätt och i olika yrkes-
mässiga sammanhang. Innehållet presenteras som kunskaper eller förmågor, det 
vill säga det är snarare målet än innehållet som framställs och diskuteras. Exempel 
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på mål är kommunikationsförmåga, förmåga till perspektivbyte, samarbetsförmåga 
och organisationsförmåga. Innehållet innebär att dessa förmågor övas och även 
prövas. Innehållet motiveras utan att problematiseras. Den blivande lärarens yr-
keserfarenhet är den mest betydelsefulla motivationsfaktorn. Studenten beskriver 
utifrån sin erfarenhet vad eleven ska kunna för att fungera i yrket. 

En typ av generell kunskap handlar om kommunikation och det som beskrivs 
som social kompetens. Till detta förs också förmågan att kunna byta perspektiv, 
det vill säga att ta kundens, gästens eller patientens perspektiv. Denna kunskap är 
relaterad till ett yrkeskunnande, men också till elevens möjligheter i arbetslivet.

Vi behöver också träna våra elever i en mångsidig syn på kunskap, för att de ska 
kunna sätta sig in i hur andra människor tänker, att kunna se saker utifrån olika 
perspektiv. (Carin) 

Carin uttrycker att eleven ska ” lära för livet, både inför vidare studier och inför 
att kunna ta ett jobb i framtiden.” Generella kunskaper och yrkeskunskaper, men 
också kunskaper för att få ett arbete flyter således samman här. Samma resonemang 
för Anita när hon beskriver betydelsen av elevens kommunikativa kompetens i 
allmän mening, men också i situationer där det krävs en specifik kommunikativ 
förmåga till exempel i mötet med en dement person. 

Ytterligare ett exempel på generell kompetens som relateras till yrkeskunskap be-
skriver Gustav och då handlar det om förmåga till samarbete, organisation och 
struktur i arbetet; att genomföra ett uppdrag tillsammans i en grupp, på kort tid 
och med god kvalitet. Gustav arrangerar en undervisning som liknar situationen i 
köket i en restaurang. Platsen är skolans undervisningskök.

I betygskriterierna för kursen Matlagning 1 står det att eleverna ska utveckla sin 
förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden. 
Eleverna ska även utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera med andra. 
Detta är egenskaper som eleverna måste utveckla för att klara av jobbet som 
kock på ett tillfredsställande sätt.

Gustav är klar över kraven i yrket. Han iakttar dessutom att eleverna har svårt att 
fokusera, samarbeta och att kanske ta uppgifter i undervisningen på allvar. Han 
argumenterar ur ekonomiska, miljömässiga, organisatoriska och arbetsmiljörela-
terade perspektiv och pekar därmed på hur väsentlig kunskapen är. Han prövar 
ett verktyg där eleverna får hjälp med att organisera arbetet i köket och synliggör 
dessutom med exempel hur resultatet förbättras när eleverna använder det nya 
verktyget. 

Det generella innehållet är alltså knutet till en beskriven yrkespraktik där kun-
skapen se som nödvändig och som mer fördjupad och avancerad än de konkreta 
arbetsuppgifterna. Gustav vet att eleverna kan laga en frukostbuffé, men nu vill 
han att de ska utveckla sin förmåga att arbeta organiserat, effektivt och med hög 
kvalitet. Anita vet också att eleven kommer att behöva ta ansvar för kommunika-
tion och samarbete i svåra situationer.
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Innehåll som horisontellt är mindre framträdande i studenternas texter. Det blir 
dock synligt genom att innehåll i utbildningens olika ämnen integreras för att 
därigenom uppnå motivation och ökad måluppfyllelse. Maria beskriver hur lärare 
samarbetar kring ett innehåll för att eleven ska finna ett sammanhang i sina stu-
dier. Utgångspunkten är att olika aspekter av ett innehåll kan belysas i flera ämnen, 
och att ämnena kan dra nytta av varandra till exempel att eleven kan utveckla 
förståelse för innehållet i yrkesämnet genom att arbeta med brukstexter i ämnet 
svenska. När syftet är att elevens motivation ska öka och ett ämnes giltighet på-
verkas gäller inte det yrkesämnet, utan de gymnasiegemensamma ämnena som 
kan behöva ”draghjälp” av yrkesämnet. Innehåll som horisontellt beskrivs dessut-
om indirekt eftersom undervisningen i högre grad relateras till nödvändig kunskap 
inom yrket, än till det för stunden aktuella ämnet eller om det sker en integrering 
mellan de aktuella ämnena. Denna typ av horisontella beskrivningar berörs inte 
explicit i texterna. En förklaring kan vara svårigheten att avgränsa innehåll till ett 
ämne. En annan förklaring kan vara att yrkeskunnandet är mer centralt än yrkes-
utbildningens konstruktion i ämnen. 

Inslag av specifikt innehåll aktualiseras till exempel när läraren vill förmedla yrkets 
tysta kunskap. Studenten vill ge eleven ett tips för att kunna hantera en arbetsuppgift 
på ett mer professionellt sätt. Ett exempel är David som lär eleverna ett kock-knep 
för att bedöma om en stekt köttbit är rare, medium eller välstekt.

För mig och med många med mig är hantverket något viktigt och oerhört centralt i 
kockyrket. Med hantverk syftar jag till den genuina kunskap som traditionellt har 
använts inom restaurangbranschen i decennier, och i just detta fall långt innan 
till exempel den digitala termometern gjorde sitt intåg. 

David är stolt över sitt yrke och sina yrkeskunskaper. Han verkar mena att hant-
verkskunskaper behöver föras vidare, och där tar han ett ansvar. David observerar 
hur eleverna hanterar olika delmoment och ger dem konkreta och handfasta råd 
för hur de ska agera och bedöma köttets stekkvalitet utan termometer. Eleverna 
behöver inte kunskapen, men för David är det centralt att dela med sig av just 
denna kunskap eller detta innehåll. Det specifika kan relateras direkt till yrkets 
praktik. David beskriver vidare sin egen roll:

Som yrkeslärare ska man inte enbart förmedla de yrkeskunskaper man har 
skaffat sig under de år man arbetat, utan även de osynliga förhållningsregler och 
symboler som kommer med yrket och förväntas av en. Med det menar jag både 
fysiska symboler, som knivar, maskiner och kläder samt det kognitiva, d.v.s. ens 
tankar, attityder och förhållningssätt som visar att man tillhör yrket (Hansson, 
2009). Som lärare är det viktigt att väga och väva in de bitarna i undervisningen. 
Gör man det så tar eleverna till sig det man säger, och vill förmedla, lättare. Det 
stärker ens auktoritet och bidrar till att man uppfattas mer autentisk, äkta och 
trovärdig. 

David är således medveten om att han är en förebild genom som yrkeskompetens. 
Denna kunskap utgör Davids unika yrkesämneskunskaper och som både ger  
honom en trovärdighet, men också möjlighet att gestalta en yrkeskultur. Martin 
diskuterar att det finns något som ”förväntas av en” både som elev och efter ut-
bildningen. Martin menar att undervisningen inte ska vara exemplarisk och till-
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rättalagd, och inte heller visa en förenklad bild av en arbetsuppgift. Men den ska 
vara grundad i en ”verklighet”. 

Även Stina resonerar om hur elever ska ges möjlighet att utveckla en professionell 
roll. Hon är kritisk till hur skolans hanterar moment som ska utveckla elevernas 
servicekompetens inom det aktuella yrket.

Där har jag upplevelsen av att eleverna inte erbjuds möjlighet att tillgodogöra sig 
den kunskapen på ett optimalt sätt och det blir svårt att mäta huruvida de för-
stått eller inte. Ett ord som återkommit ofta under processens gång är ”verkligt”. 
Ett ord som eleverna kopplar samman med att lära sig. 

Även i detta exempel handlat det om en specifik kunskap som eleverna ska ut-
veckla med hjälp av den blivande lärarens undervisning. Stina menar att eleverna 
tidigare inte har erbjudits detta innehåll på ett ”optimalt sätt”. Eleverna har inte 
fått möjlighet att förstå betydelsen av att de utvecklar en specifik kompetens som 
är nödvändig i yrket. Även här kan man ana Stinas yrkesstolthet och tysta kunskap 
om vad den professionelle kan. Både David och Stina synliggör sin egen yrkesäm-
neskunskap som en aspekt i undervisningen. De är förebilder i skolan där eleverna 
ska utveckla ett specifikt yrkeskunnande.

Anita resonerar kring skillnaden mellan en generell kommunikativ förmåga och 
förmågan att kunna kommunicera med en patient. Hon använder sig av ett teore-
tiskt perspektiv, och väljer att pröva några där tillhörande begrepp för att förklara 
vad hon menar.

Skolan har självklart en önskan om att samtliga elever ska ha redskapen för att 
komma igenom hela utbildningen, och gå ut som yrkeskunniga undersköterskor. 
Med redskap avser jag här att föra tankarna till det sociokulturella perspektivet 
där termerna redskap eller verktyg (Vygotsky, 1934/1986) har en speciell bety-
delse. Säljö (2000) menar att dessa termer syftar på de resurser språkliga som 
fysiska, som människan har tillgång till och som vi ständigt använder oss av när 
vi förstår vår omvärld och agerar i den.

Anita beskriver hur språket är ett ”redskap eller verktyg” både under utbildningen 
och efter utbildningen. Kommunikationsförmåga är en resurs för kunskapsutveck-
ling ”när vi förstår vår omvärld och agerar i den”, vilket visar sig i de undervisnings-
former som kännetecknar yrkesämnet. Dessutom är kommunikationsförmågan 
knuten till det specifika yrket, i Anitas fall ”yrkeskunniga undersköterskor”. En 
del av yrkeskunnandet består i att kunna kommunicera i yrkets olika situationer. 
Anita studerar undervisningens effekt genom att intervjua elever om hur de upp-
fattar undervisningspraktiken såväl i skolan, som på arbetsplatsen. Det visar sig 
att elever tycker att det är svårt att veta hur man ska bete sig för att till exempel 
samtala i yrkesrelaterade situationer. Hon använder även sin egen erfarenhet och 
beskriver de krav som finns i yrket och sina iakttagelser av elever i samband med 
arbetsplatsförlagd utbildning. Anitas diskuterar hur undervisningen kan stödja ut-
veckling av kommunikationskompetens. ”Jag har funderat på idén med rollspel 
som kom fram under intervjun och tycker att det är en intressant uppgift som 
skulle kunna ingå i undervisningen. Att hämta autentiska situationer ifrån olika 
vårdmiljöer och bygga en historia runt det och att eleverna får använda sig av roll-
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spel för att lösa de problem som man kan väva in i händelse/situation.” Eleverna 
berättar för Anita om vilka kompetenser de själva ser att de behöver utveckla för 
att kunna fungera i yrket och Anita identifierar elevens behov av mer träning för att 
”ge eleverna en förberedelse om hur man kommunikativt (verbalt och kroppsligt) 
kan lösa ibland svåra situationer.”

UNDERVISNINGENS PEDAGOGIK 
När undervisningens fokus är på eleven är resonemanget dessutom pedagogiska 
aspekter och till elevens möjlighet att via undervisningen utveckla sin kunskap. 
Frågan om undervisningen former är central, men starkt knuten till eleven. Carin  
pekar på att ”eleven behöver få hjälp med att se sammanhanget via undervis-
ningen”, det vill säga eleven ska förstå hur olika innehåll kan relateras till det 
sammanhang där det ska användas. Camilla förhåller sig till elevers olikheter och 
förklaringen till att lärare kan ha olika bilder av samma elev. Hon undrar om det 
kan vara så att olika ämnen eller undervisningen i olika ämnen är bidragande till 
elevens resultat, till exempel påverkas resultatet av hur undervisningen är orga-
niserad? Orsaken till elevens resultat ligger i så fall mer på undervisningen är på 
eleven. Camilla diskuterar också betydelsen av att känna eleven och elevens er-
farenhet och kunskap för att kunna skapa en meningsfylld undervisning. En ut-
gångspunkt för detta är att läraren kan skapa goda relationer med eleven.

Elevens perspektiv är således centralt. Den blivande läraren är dessutom i hög 
grad fokuserad på elevens kunskaper i relation till yrket och hur dessa ska kunna 
utvecklas i undervisningen. Studenten menar att man som lärare måste ifrågasätta 
sin egen och andras undervisning för att den ska möjliggöra elevers kunskapsut-
veckling. Rolf diskuterar hur lärare kan använda sig av undervisningsmetoder som 
inte främjar lärande.

Jag tror det är viktigt att man som lärare inte fastnar i en beprövad metod, som 
fungerade bra på eleverna förra året eller ännu längre tillbaka. Eleverna som man 
har i år kanske kräver någon annan metod för att lära sig optimalt. Läraren ska 
enligt mig inte vara rädd för att pröva olika metoder och försöka ta hänsyn till 
att eleverna förmodligen lär sig bäst, om undervisningen har inslag av både roligt 
och intressant material.

Rolf verkar ha erfarenhet av återkommande undervisning utan kritisk utvärdering; 
lärare som ”fastnar i en beprövad metod”, det vill säga i en beprövad metod som 
inte tar eleven perspektiv utan kanske enbart lärarens. Hans grundläggande idé är 
att elevers motivation och känsla för utbildningen och undervisningen är central. 
Han lägger således ett stort ansvar på läraren att arrangera undervisning som passar 
elevergruppen. 

Rolf intresserar sig för elevens lärande på ett sätt som gör att innehållet tycks vara 
underordnat. Men bakom hans intresse för elevers kunskapsutveckling finns ett 
väl organiserat och grundat innehållsligt val. Eleverna ska lära sig att göra sås på 
kalvfond, i vardagstal kallad brunsås. Rolf prövar två sätt att undervisa hur man 
gör brunsås där eleverna i båda fallen gör sin egen sås, men i det ena fallet först 
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efter en demonstration och i det andra fallet enligt en skriftlig instruktion och 
i grupp. Han följer elevens arbete i de olika modellerna och är aktiv genom att 
kommunicera med eleverna om deras arbete. Här gestaltar alltså demonstratio-
nen respektive instruktionen olika pedagogiska sätt att pröva kunskapsutveck-
ling. Dessutom erbjuder Rolf eleverna kontraster genom att låta dem smaka på sås 
med olika mängd salt i, sås med olika avslutande kryddningar eller andra typer av 
smaker. Eleven får därmed iaktta variationer av att laga en brunsås och dessutom 
pröva dessa variationer på egen hand. Rolf kan dessutom visa att när elever får 
samarbeta och följa skriftliga instruktioner blir resultatet bättre, än när läraren 
demonstrerar hur eleven ska göra, främst avseende elevens engagemang och moti-
vation för att lära sig ett väsentligt moment i matlagningen.

Skolans undervisningsmiljö har enligt Sara sina begränsningar till exempel i form 
av ”brukliga normer”. Sara pekar på betydelsen av att undervisningen i ett yrkes-
ämne i vissa fall måste eftersträva en situation där både elev och lärare ikläder sig 
en annan roll, och där framför allt eleven får agera som professionell och därmed 
både utmana och utveckla sin förmåga. Denna situation skapar Sara genom att 
både hon själv som lärare och eleverna via rollspelet kliver in i roller som kan 
gestalta en praktik utanför skolan.

Flera studenter diskuterar pedagogiska frågeställningar där relationen elev och lärare 
är central. Martin för ett resonemang om betydelsen av att inte låta sitt eget ämnes- 
kunnande vara dominerande i undervisningen.

Kan man rikta fokus från sig själv till eleverna hjälper det till att man lär känna 
sina elever, ta in deras ansiktsuttryck, fånga upp situationer som annars skulle 
gå förlorade. Vikten av den mänskliga ögonkontakten går inta att ta miste på. 
(Martin)

Mikael är intresserad av att på olika sätt ta elevens perspektiv genom att ”rikta 
fokus”, ”ta in” och ”fånga upp”. Han betonar vikten av social interaktion med 
målet att förstå eleven. Cia använder dialogen med eleven för att skapa sig infor-
mation om eleven och om elevens behov i nuläget. Hon använder dialogen oavsett 
undervisningsform, men på olika sätt beroende på formen till exempel om under-
visningsformen är föreläsning, det som i vissa fall kan relateras till yrkesteori eller 
om eleverna arbetar mer självständigt.

Exempel på när undervisningens pedagogik relaterar till övergripande mål finns i 
Carins beskrivning av hur eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågor som inte 
direkt kan knytas till yrket utan till läroplanens allmänna mål.

Avslutningsvis ges tid till reflektion och diskussion mellan lärare och elever, som 
uppmuntrar eleverna till att bilda sig en uppfattning och konstruera kunskap. Tanken 
att dessutom lära eleverna att kritiskt bedöma informationen och att reflektera över 
vad de studerat är enligt mig viktiga delar att ha med i dagens samhälle.

Carin beskriver ”reflektion” och ”diskussion” som ett sätt för eleven att ”bilda 
sig en uppfattning och utveckla ny kunskap”. Hon menar dessutom att eleverna 
utveckla en förmåga att göra kritiska bedömningar med motivet att det är en nöd-
vändig kompetens. Här vävs läroplanens mål in i yrkesämnets undervisning utan 



80  UTBILDNING & LÄRANDE 2013 ,  VOL 7,  NR 1

TEMA:  PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING  
Susanne Gustavsson

att relateras till ett särskilt innehåll eller en kompetens. Istället är elevens all-
männa kunskap som medborgare, ”viktiga delat att ha med i dagens samhälle” 
central. Även Maria som deltar i och observerar ett utvecklingsprojekt relaterar 
till hur läroplanen tydliggör att undervisningens innehåll är kontextuellt, och att 
det därför kan kräver samarbete mellan ämnen för att erbjuda detta sammanhang.

Många utav målen i den nya läroplanen 2011 betonar lärarens samverkan med 
övriga lärare i olika kurser. Kunskapsområden där flera ämnen ingår ska samordnas 
så att det utgör en helhet för eleven. Läraren skall göra det möjligt för eleven att 
arbeta ämnesövergripande. (Maria)

Maria tar sin utgångspunkt i läroplanen när hon beskriver det pågående utveck-
lingsarbetet för att skapa samarbete mellan ämnen. Hon pekar dock på att målet är 
elevperspektivet och elevens kontextuella förståelse. Maria intresserar sig för här 
elevens kunskaper i ämnen och dess sammanhang, medan Carin i sin beskrivning 
av undervisning betonar elevens förhållningssätt till ämneskunskaper.

NÅGRA SLUTSATSER 
I denna avslutande del väljer jag att rikta fokus mot begreppet meningsskapande 
som innehåll, socialisation och personlighetsutveckling och dess individuella, in-
terpersonella och institutionella aspekter (Almqvist et al., 2008). Meningskapande 
i undervisningen är i den aktuella studien en indirekt iakttagelse eftersom under-
visningen analyseras via blivande lärares texter om undervisning, och inte genom 
att fånga elevers erfarande av det innehåll och den pedagogik som erbjuds. Istället 
är den blivande lärarens resonemang tongivande. En första slutsats som jag drar är att 
undervisningen präglas av synliggöra en professionell yrkespraktik där kompetens, 
kultur och krav är centralt.

Man kan övergripande beskriva undervisningen i yrkesämnet som meningsskapande 
i relation till en yrkespraktik och i relation till yrkesmässig kunskapsutveckling. 
Innehåll och pedagogik smälter samman till en enhet där pedagogiken stödjer 
kunskapsutveckling för och i yrket. Det finns således en stark relation mellan 
undervisning och yrkespraktikens krav. Eleven ingår i skolans undervisning av 
yrkesämnen i ett sammanhang som relaterar till en praktik utanför skolan; så som 
elevens arbetsplatsförlagda lärande eller som elevens arbetsplats. 

Den undervisning som beskrivs har en tydlig relation till den yrkespraktik som den 
blivande läraren representerar. Ämnesdidaktiken kännetecknas således i de flesta 
fall av en direkt anknytning till en yrkeskultur och till kulturöverföring (Lave & 
Wenger, 1991), även om miljön är en annan. Även det innehåll som kan benämnas 
som generellt får en specifik ingång och motivering. Det innehåll som behandlas är 
inte alltid ens nödvändig för att klara kunskapsmålet, men kunskapen är användbar 
i yrket. Undervisningen präglas av yrkeslärarens egen beprövade erfarenhet. Eleven 
ska förberedas för yrket på olika sätt från att få tips, göra jämförelser mellan bra 
och mindre bra resultat eller att öva sig genom rollspel till att få ta del av den tysta 
kunskap som kan sägas tillhöra yrkets hantverk. Yrkesläraren verkar vara mån om 
både yrkeskunskapen och om eleven som blivande yrkeskunnig.
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Den blivande yrkeslärarens ämneskunskaper är således det egna teori- och erfaren-
hetsgrundade yrkeskunnandet. Det innebär också att den blivande läraren iakttar 
det som sker i utbildningen ur två perspektiv, dels lärarens undervisningsperspektiv, 
dels det yrke som utbildningen riktas mot. I det egna yrkeskunnandet finns för-
trogenhet och respekt både för eget och andras kunnande. David menar att förtro-
genhet utvecklas i nära interaktion med yrkeskunnande och därigenom vill han 
skapa en undervisning där eleven lär genom att iaktta läraren och sedan pröva på 
egen hand. ”Att jag genom att visa och förklara hur jag själv har lärt mig genom 
interaktion med andra ger jag eleverna en möjlighet att förstå att de på samma 
sätt kan erfara samma typ av kunskap. Detta är vad jag tolkar att Vygotskij menar 
med kulturöverföring.” (David). Den blivande läraren ger uttryck för hur hans eget 
yrkeskunnande och den egna erfarenheten av tillägnandet av detta kunnande ut-
gör ett didaktiskt val. Relationen mellan undervisningens innehåll och den peda-
gogiska utgångspunkten (Schulman, 1986), kan här jämföras med hur lärlingen lär 
av mästaren och därigenom socialiseras i yrkeskontexten (t.ex. Lave & Wenger, 
1991). Det gör att innehållet både kan begränsas och vidgas. Begränsningen kan 
finnas i yrkeslärarens erfarenhet hämtad från specifika sammanhang. Den mer 
vidgande aspekten kan troligen uppnås genom att erfarenheten är möjlig att be-
skriva på ett övertygande sätt, till exempel genom att presentera flera argument 
för en särskild handling.

Undervisningen präglas mer av socialisering i ett yrke än socialisering som elev. 
Det centrala är vad eleven behöver utveckla för kompetens oavsett hur det ska 
ske. Undervisningsformerna varierar mellan att till exempel handla om instruk-
tion och imitation, självständigt gruppuppgift, rollspel, men i valet av dessa former 
finns en medeveten idé om dessa motiv. Undervisningsmiljön är i de studerade 
exemplen alltid skolan, i vissa fall det klassiska klassrummet, men även här är for-
men och kommunikationen med eleven yrkesrelaterad Eleven är i princip aldrig 
passiv, den konstrueras i allmänhet i form av teori och handling. Målet är kanske 
inte synliggjort för eleven, men för den blivande läraren är det direkt knutet till 
yrket. Elevens personliga utveckling och socialisationen i yrket är framträdande 
avseende det innehåll som beskrivs i studenternas texter.

AVSLUTANDE DISKUSSION
Den avslutande diskussionen kommer att beröra ett par aspekter på yrkesämnets 
didaktik såsom det framträder i lärarstudenternas texter. I detta avslutande avsnitt 
är det dessutom på sin plats att ställa några självkritiska frågor. Den första frågan 
är om det är meningsfullt att studera blivande lärares observationer av undervis-
ning i en studie om yrkesämnets didaktik. Vore det inte mer relevant att hämta 
data från rutinerade lärares erfarenheter och agerande? Vissa av studenterna har 
förvisso erfarenhet av undervisning, men då som obehöriga. Jag vill dock mena att 
det är meningsfullt att ta vara på blivande lärares iakttagelser av undervisning. I 
studentens vistelse i en skolpraktik förväntas kritisk observation och analys av 
undervisning. Detta kräver både distans och språkliggörande av det iakttagna 
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(Ricoeur, 1993), vilket enligt min mening kan bidra till ett meningsfullt resultat 
som i vilket fall som helst speglar undervisning i yrkesämnet.

Nästa fråga är om det är meningsfullt att studera undervisning via texter? Givet-
vis är texten något annat än undervisningen i sig. Jag kan inte likställa empirin i 
denna studie med till exempel videodokumentation. Texten är en berättelse om 
något som har skett. Studenten har makt över observationens omvandling till en 
berättande text och därmed sin egen tolkning av vad som ska hamna i förgrunden. 
Egna observationer hade möjligen gett annat resultat, men å andra sidan inte möj-
liggjort synliggörande av studentens analys och diskussion av sina observationer. 
Detta ger en vidgad dimension åt det som upplevs i en undervisningspraktik.

Yrkesämnet är en avgränsad enhet i ett program; en konstruktion som ska bidra 
till tydlighet om vilka faktiska kunskaper som eleven ska ges möjlighet att till-
ägna sig. Varje ämne har sin karaktär och den blivande läraren är medveten om 
styrdokumentens funktion och betydelse. I de studier som utgör empiri för denna 
artikel är yrkesämnet i fokus, men inte som en isolerad enhet. Istället relateras 
det till ett sammanhang som andas yrkeskunnande och yrkeskultur (Berglund, 
2009). Detta kan möjligen bero på att de blivande lärarna som ingår i studien har 
en nära anknytning till det yrke och det yrkeskunnande som utgör bas för deras 
ämneskompetens, och därmed det som bildar bakgrund för deras val av resone-
mang. Är då yrkesämnet ett ämne där läraren framställer sig som representant för 
ett yrke eller som lärare i ett yrkesämne? Vad är i så fall skillnaden och spelar det 
någon roll? Berner (2007) identifierar den verkstadsinriktade och den skolinriktade 
läraren; den lärare som i realiteten är kvar i verkstaden och som helst vill vara där, 
respektive den lärare som vill vara i skolan och främst intresserar sig för under-
visningen och dess effekter. De studenter vars texter är utgör studiens empiri har 
fått sitt yrkeskunnande i yrkesämnen prövat. De har var och en sin egen förteck-
ning över de ämnen som de kommer att bli behörig att undervisa i. Trots detta 
agerar de, eller i alla beskriver de en ämneslös yrkeskompetens där yrkespraktiken 
som kontext är central. Yrkesämnet framträder med ett undantag, inte explicit 
i studenternas texter. Detta behöver inte vara ett problem eftersom eleven trots 
allt ges en möjlighet att ta del av ett sammanhang. Å andra sidan krävs skarpa av-
gränsningar mellan ämnen och kurser i samband med bedömning och betygssätt-
ning. Yrkesämnets didaktik framträder som en didaktik där yrkesutbildningens 
konstruktion inte alltid stämmer överrens med yrkeslärandets progression och 
de centrala kunskapskrav som ställs i yrkets praktik. Det verkar rimligt att en 
yrkeslärare ska ha kompetens inom det specifika ämne där man undervisar (Prop. 
2009/2010:135). Det är dock en utmaning i yrkesutbildningens undervisning att 
skapa det sammanhang och det samarbete mellan yrkeslärare som eleven kan be-
höva för att kunna uppfatta innehållet i undervisningen i relation till kursernas 
centrala innehåll och kunskapskrav, och i relation till förväntat yrkeskunnande.

En av de bilder som framträder är intresset för att ta ett elevperspektiv. Här finns 
som jag ser det två motiv. Det ena motivet är mer generellt tillhörande lärares upp-
drag att arrangera undervisningen så att alla elever ges möjlighet att lära sig det av-
sedda. En av studenterna prövar olika undervisningsformer för enskilda elever. En 
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annan student resonerar om betydelsen av att alltid ta elevens perspektiv i under-
visningen. Det andra motivet är mer implicit och handlar om att förbereda eleven 
för det som väntar i yrket. Yrkesläraren känner till krav och förväntningar och 
fungerar som förmedlare av dessa genom sin undervisning dels genom att fung-
era som mästare, dels genom att välja ett innehåll och en undervisningsform som 
direkt stödjer utveckling av yrkeskunnande såsom det förväntas. Målen konkreti-
seras mot branschkraven. Här finns en intressant skillnad mot undervisningen 
i andra ämnen genom att eleven, varje elev ska efter utbildningen representera 
yrkeslärarens kunskap i ett konkret yrkesammanhang. Yrkesläraren använder sin 
egen erfarenhet för att identifiera elevens framtida arbetsuppgifter och därifrån 
organisera undervisningen. Yrkesläraren blir därmed representant för yrkeskun-
nandet inte enbart i elevens ögon, utan även i sina egna och i branschens ögon 
(jmf Berglund, 2009). Här kan finnas ett engagemang och ett starkt intresse för 
att eleven ska kunna gestalta det yrkeskunnande som i grunden är yrkeslärarens. 
Undervisningen blir ett bevis på yrkeslärarens yrkeskompetens och utmaningen 
ligger i att hitta former som bidrar till elevens kunskapsutveckling. Den blivande 
lärarens respekt, ansvar och eget yrkeskunnande och kanske i vissa fall rykte, för-
medlas via elevens kunskaper under och efter utbildningen.

Yrkesämnet handlar därmed inte enbart om att bidra till elevens kunskapsutveck-
ling inom ett valt område. Det är starkt knutet till yrkesidentitet, skicklighet och 
förtrogenhet (Nilsson, 2000). Är då yrkeslärarens, eller i vilket är fallet i studien, 
den blivande yrkeslärarens förtrogenhet i ämnet och viljan att arrangera så yrkes-
liknande situationer som möjligt, eller viljan att förmedla beprövad erfarenhet in 
i undervisningen ett tecken på att undervisningen i yrkesämnet kortsiktigt rik-
tas mot att göra eleven anställningsbar i enlighet med Carlbaums (2012) analys? 
Nej, snarare handlar om undervisningen att ge eleven en kompetens för elevens 
egen skulle, det vill säga eleven ska känna sig förberedd för yrket. Kan jag då se 
tecken på motsättningar mellan målet anställningsbarhet och andra kunskapskva-
liteter (Bååth, 2006; Hjort Liedman & Liedman, 2008)? Jag skulle vilja hävda att 
trots att medborgarskap och att läroplanens allmänna mål inte nämns frekvent så 
är dessa aspekter knutna till yrkesämnet och dess kontext. Den blivande läraren 
formulerar i hög grad yrkeskunnande som ett mål, utan att använda uttrycket 
anställningsbarhet. Istället finns tecken på att vilja förvalta en yrkestradition eller 
att förmedla en förtrogenhet. Detta ser jag som något som går utöver att bli an-
ställningsbar. Det handlar om yrkeskunnande som en djupare kompetens än ett 
kortsiktigt och ekonomiskt präglat mål. När aspekter som kultur, tradition och 
socialisation präglar undervisningen berörs till skillnad mot andra ämnen eleven 
som person och möjligen också elevens identitet. Eleven ges möjlighet att lyckas 
med en handling, fullgöra en uppgift där det finns en omedelbar och trovärdig åter-
koppling från någon som har upplevt situationen. 

Denna artikel har enbart har kunnat fånga en ögonblicksbild genom några blivande 
lärares studier. Det är dock väsentligt att både synliggöra och kritiskt diskutera 
yrkesämnets undervisning i större omfattning än vad som sker för närvarande. 
Empirin i artikeln är begränsad till gymnasieskolan som utbildningsmiljö. Givet-
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vis är det även väsentligt att mer närgånget studera lärlingsmiljön eller den 
arbetsplatsförlagda utbildningsmiljön didaktiskt. När undervisningens innehåll 
ska erbjudas och kunskapskraven ska prövas utanför skolan skapas både nya möj-
ligheter, men också utmaningar som i sista ändan får betydelse för eleven. En annan 
intressant fråga är om yrkesämnets innehåll och progression. Den blivande yrkes-
läraren lutar sig i hög grad mot sitt eget yrkeskunnande som troligen både är brett, 
djupt och aktuellt. Här finns en känsla och idé om hur ett mål gestaltas som ett 
innehåll. Ett innehåll kan följa traditionen och i hög grad verka för anpassning, eller 
det kan utmana traditionen och ge eleverna verktyg för en mer kritisk hållning, 
men också en mer utvecklingsinriktad och framtidsorienterad undervisning (se ex 
Lundahl, 2008; Carlbaum, 2012). En sådan riktning utmanar ett fokus på anställ-
ningsbarhet, men på vilket sätt bidrar den till en mer hållbar kunskapsutveckling 
för eleven?
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 att uttrycket yrkesutbildning där det förekommer enbart associerar till de nationella  
 yrkesprogrammen.
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DEN NYA YRKESLÄRARUTBILDNINGEN 
– UTKOMSTER I  FORM AV 
YRKESKOMPETENS
Annelie Andersén

ABSTRACT
This article describes and discusses a group of newly trained vocational teachers’ experiences 
of outcomes of their teacher education in terms of professional skills. Seven students partici-
pated in focus group discussions concerning one of the professional teacher training national 
objectives. The results show that the newly trained vocational teachers acquired a new 
vision of the teaching profession and that they have strengthened both their professional 
identity and their self-confidence. They have new, broader and more improved tools to use 
in teaching, and they see the importance of having a vocational teacher education. Skills 
that are considered important in the new vocational teachers’ profession are for example 
to able to see the individual students and reach out to them with his message, and to make 
just assessments and set fair grades.

Keywords: vocational teacher education, professional skills, experiences, outcomes, focus 

group discussions 

INLEDNING 
Det är en kall oktobermorgon. Klockan är nio på morgonen. Telefonen ringer 
när jag sätter nyckeln i dörren till kontoret. När jag lyfter luren är där ingen som 
svarar. Jag hänger av mig jackan. Telefonen ringen igen, ilsknare den här gången. 
Samma nummer som minuten innan. Den här gången hinner jag svara. ”Ja hej!, 
jag har några frågor om yrkeslärarprogrammet”. Kvinnan i andra änden av telefon-
linjen berättar att hon arbetat i flera år som obehörig yrkeslärare och att hennes 
chef, rektorn på skolan där hon arbetar talat om att han vill att hon utbildar sig så 
att hon kan få en fast tjänst. Nu undrar hon om hon kan få möjlighet att validera 
sin arbetslivserfarenhet hos oss så att hon kan få ut en examen som yrkeslärare. 
Jag svarar att hon är välkommen att söka vår utbildning och komma och läsa den 
hos oss. Jag berättar också att beroende på vad hon har läst sedan innan så kanske 
hon kan validera hela eller delar av en kurs. Kvinnan fortsätter med att fråga hur 
många dagar hon då behöver komma in till högskolan. Jag berättar hur många dagar 
som normalt är campusförlagda under en termin vid heltids- respektive halvtids-
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studier samt hur många dagar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ingår i 
de olika kurserna. ”Men jag behöver ingen VFU, jag har jobbat tolv år som lärare 
i gymnasiet och innan dess jobbade jag på hotell i 15år” svarar kvinnan. Efter att 
vi avslutat samtalet snurrar en fråga i mitt huvud, vad ger yrkeslärarutbildningen 
till studenterna som de inte får genom att arbeta som obehöriga yrkeslärare? Jag 
känner att detta är en fråga som jag vill få svar på så att jag kan tala om det nästa 
gång telefonen ringer och någon vill validera sig.

Gymnasial yrkesutbildning och utbildning till yrkeslärare en kort historisk inblick
Så som framgår av inbjudan till detta temanummer är gymnasial yrkesutbildning 
ett fält som bland annat kännetecknas av förändring. Att utbildningen är under 
ständig förändring är i sig inget konstigt då utbildningen återspeglar de behov och 
krav som det rådande samhället och arbetsmarknaden har. När samhället och 
arbetsmarkanden förändras behöver också utbildningen göra det. Från ett tidigt 
mästarlärande som hade sin topp under skråväsendets tid har den svenska yrkesut-
bildningen skett i lärlingsskolor, yrkesskolor och kommunala verkstadsskolor för 
att under 1970-talet komma att ingå i den då nya enhetliga gymnasieskolan (Lgy 
70) i form av tvååriga gymnasielinjer. Idag sker yrkesutbildning i gymnasieskola 
och kommunal vuxenutbildning, men också vid yrkeshögskolor och i utbildningar 
som anordnas av andra privata utbildningsanordnare.  Fokus i föreliggande tema-
nummer ligger dock på den gymnasiala vuxenutbildningen. I och med programgym-
nasiets införande i mitten av 1990-talet (Lpf 94) blev de tvååriga gymnasielinjerna till 
treåriga program, vilka alla skulle ge högskolebehörighet. En utveckling som låg i 
linje med dåvarande regeringens målbild om att minst femtio procent av en årskull 
skulle fortsätta till högre studier. Enligt Skolverket (2011; 2012) har flera interna-
tionella studier visat på att de svenska gymnasieeleverna avslutar sina gymnasie-
studier med mindre goda kunskaper än vad de tidigare gjort. Detta tillsammans 
med att många gymnasieelever avbryter sina studier i förtid för att i stället möta 
en hög ungdomsarbetslöshet var enligt skolverket främsta anledningarna till att 
gymnasieskolan liksom det övriga skolväsendet åter igen kom att reformeras för 
ett par år sedan. I och med den senaste läroplanen för gymnasiet (Gy11) har yrkes-
kompetensen åter fått en framträdande roll i yrkesprogrammen och här betonas att 
utbildningen måste ge en god specifik förberedelse för det yrke eleven utbildar sig 
till, samtidigt som de generella kompetenserna också betonas och det förespråkas 
att dessa olika kompetenser ska utvecklas tillsammans så att de generella kom-
petenserna utvecklas i de specifika sammanhang som yrkesutbildningen står för. 
Detta innebär att de gymnasiegemensamma ämnena skall samspela med yrkes-
programmets karaktärsämnen. Enligt regeringens proposition 2008/09:199 finns 
ett krav att eleverna i gymnasieskolans yrkesprogram ska bli väl förberedda för 
yrkesverksamhet direkt efter gymnasieskolan, samtidigt som kravet på de gene-
rella kompetenserna inte får minska. Dessutom måste samverkan mellan skola 
och arbetsliv stärkas och genomströmningen vara hög. Enligt Skollagen (2010:800) 
ska gymnasieskolan:
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...ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas 
så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att själv-
ständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.  
15 kap. 2 § 1 och 2 stycket 

Att gymnasieutbildningen förändras medför också nya och förändrade krav på 
lärarna i utbildningen och därmed också på lärarutbildningen. Således är det inte 
bara den gymnasiala yrkesutbildningen som kännetecknas av förändring, utan 
även yrkeslärarutbildningen. Enligt SOU 2008:112 var yrkeslärarnas utbildning 
i början fem veckor lång, för att sedan succesivt utökas. Längden på utbildningen 
varierade också tidigare beroende på vilket program man undervisade inom. I och 
med programgymnasiets införande i mitten på 1990-talet genomfördes en utred-
ning (SOU 1994:101) vilken ledde fram till att det för en lärarexamen krävdes 40 
poäng i en praktisk pedagogisk utbildning för att bli yrkeslärare. Utöver detta 
skilde sig utbildningskraven fortfarande åt beroende på vilket program man 
skulle undervisa inom. Inom industri och hantverk samt handel och administra-
tion krävdes exempelvis en relevant yrkesinriktad högskoleutbildning om minst 60 
poäng, medan lärare inom exempelvis vård och naturbruk ansågs ha denna teoretis-
ka komptens ändå. Ytterligare förändringar i yrkeslärarutbildningen genomfördes 
2001. Utbildningen kom att omfatta 180 högskolepoäng, varav hälften var allmänt 
utbildningsområde och hälften annan relevant högskoleutbildning. När yrkeslä-
rarutbildningen åter gjordes om inför hösten 2011 blev själva högskoleutbildning-
en återigen kortare. Numer omfattar yrkeslärarutbildningen 90 högskolepoäng, 
men för att vara behörig att söka krävs yrkeskunskaper tillägnade genom yrkes-
erfarenhet, högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning (Högskole- 
verket, 2011). Yrkeskunskaperna blir således något som de blivande yrkeslärarna 
har med sig in i utbildningen, medan själva utbildningen mestadels fokuserar på 
att utveckla lärarkompetens. Även innehållet i den pedagogiska delen av utbild-
ningen har enligt den statliga utredningen (SOU 2008:112) förändrats. Här fram-
kommer att innehåll och form i undervisningen inte längre ses som på förhand 
givet, utan att det i stället blir de blivande lärarnas ämneskunskaper tillsammans 
med deras förståelse av elevernas lärande som lärararbetet utgår från. Att förstå 
elevernas förståelse och hur denna förståelse kan utvecklas är enligt utredningen 
en central uppgift för lärarna. Detta betyder att lärarna har större krav på sig både 
då det gäller innehåll som organisering av lektionerna och att de har ett ökat behov 
av specialpedagogisk kunskap. 

Med utgångspunkt i den ovan skisserade bilden av dagens gymnasiala yrkesutbild-
ning och den roll lärarna spelar då det gäller att främja varje elevs lärande, ge en 
god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling 
och ett aktivt deltagande i samhällslivet är det inte svårt att förstå hur viktigt det 
är med utbildade yrkeslärare. Här står vi inför ett problem då det är stor brist på  
yrkeslärare med lärarexamen. Enligt SACOs prognos (Oscarsson, 2012) är det en 
stor brist på utbildade yrkeslärare och trots minskade elevkullar kommer denna 
brist att hålla i sig under prognosens femårsperiod, då många av de nu verksamma 
lärarna går i pension. Liknande trender skissas också upp i Högskoleverkets rapport 
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2010:1, samt i Statistiska centralbyråns (2011) Trender och prognoser där det för-
utspås en fortsatt brist på yrkeslärare även 2015 och 2030. Idag finns drygt 11 000 
yrkeslärare i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (Oscarsson, 
2012). En stor andel av yrkeslärarna i gymnasieskolan är obehöriga, något som 
innebär en bristande kvalité i utbildningen och som enligt 2013 års budgetpro-
position (Prop. 2012/13:1) är ett stort orosmoment. Åttiofyra procent av lärarna i 
allmänna ämnen hade pedagogisk högskoleexamen läsåret 2011/12, motsvarande 
siffra för yrkeslärarna var trettioåtta procent. Den låga andelen behöriga lärare 
medför enligt SOU 2008:112 att många av dagens gymnasieelever undervisas av 
lärare som inte har tillräckliga kunskaper i hur undervisningen skall organiseras, 
hur kursplanerna ska tolkas, samt hur betygsättning och bedömning skall genom-
föras. De underisas av lärare som saknar förmåga att omsätta kursplanerna till 
praktisk undervisning och som saknar förmåga att omsätta läroplanens intentio-
ner i undervisningssammanhang. Samtidigt är yrkeslärarna en kategori lärare som 
är undantagna kravet om lärarlegitimation, medan lärare inom exempelvis för-
skolan, grundskolan och gymnasieskolans ämneslärare inte får tillsvidareanställas 
efter den första december 2013 om de inte har lärarlegitimation får yrkeslärare 
både tillsvidareanställas och sätta betyg utan legitimation. Motivet att undanta 
yrkeslärare från lärarlegitimationskravet sägs bland annat vara rekryteringsskäl 
(Lärarförbundet, 2013). I budgetpropositionen för 2013 (Prop. 2012/13:1) trycker 
regeringen på vikten av att stärka yrkeslärare och yrkeslärarutbildning och menar 
på att här måste medel satsas för att en större andel yrkeslärare skall bli behöriga. 
Att utbilda yrkeslärare och öka andelen behöriga lärare i yrkesämnena är således 
av högsta vikt, men vad är det egentligen som de blivande yrkeslärarna får med sig 
under sina 90 högskolepoäng som de inte hade innan? 

Syfte
Med utgångspunkt i ovanstående frågeställning vill jag i föreliggande artikel be-
skriva och diskutera en grupp nyutbildade yrkeslärares upplevelser av yrkeslärar-
utbildningens utkomster i termer av yrkeskompetenser. Med yrkeskompetenser 
menas de kunskaper och färdigheter som anses behövas för att utföra yrket. Till 
skillnad mot närliggande begrepp så som yrkeskunnande och yrkesskicklighet 
inryms också vilja i begreppet. En avgränsning har också gjorts till att gälla 
gemensamma yrkeskompetenser för alla yrkeslärare oavsett ämnesinriktning. 
Yrkeskompetenser kopplade till ett specifikt ämne ämnas inte vara föremål för 
diskussion i föreliggande artikel då det skulle kräva en mer omfattande studie 
och ett större urval än som varit möjligt.

Då nuvarande yrkeslärarprogrammet startade höstterminen 2011 och många av 
yrkeslärarstudenterna endast studerar på halvtid är det få studenter som hunnit 
läsa hela utbildningen. Föreliggande artikel är ytterligare avgränsad till att gälla en 
studie gjord på en grupp yrkeslärarstudenter från en och samma högskola. Ambi-
tioner finns att utvidga studien till att omfatta fler studenter och den kan därför 
betraktas som en form av pilotstudie inför en större kommande studie. I samband 
med detta är det också viktigt att betona att syftet med studien inte är att dra 
generella, statistiskt underbyggda slutsatser om alla nyutexaminerade yrkeslärare 
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vid den nya yrkeslärarutbildningen. Istället är målet att få en fördjupad bild av hur 
yrkeslärarstudenterna kan uppleva nyttan med utbildningen i termer av yrkes-
kompetens. 

Yrkeskompetens är inte ett helt oproblematiskt begrepp, då det är svårdefinierat. 
Enligt Kompetensutredningen (SOU 1991:56) är kompetens ett begrepp som för-
ändrats över tid, men numer är innebörden av begreppet att kunna klara av olika 
krav som ställs inom en viss situation, exempelvis en yrkesverksamhet. Det har 
varit svårt att hitta tidigare forskning om yrkeslärarkompetens specifikt, liksom 
lärarkomptetens generellt.  Persson och Nordänger (2006) menar att anledningen 
till detta är att lärarkompetens är en sammanfattning av flera olika kompetenser 
som var för sig undersöks i olika studier. Ett försök att koppla samman olika kom-
petenser har nyligen gjorts av Köpsén och Fejes (2013). De kopplar samman yrkes- 
lärares kunskap och kompetenser med deras identiteter som yrkeslärare och menar 
att yrkeslärarnas identiteter formas inom och mellan de praktikgemenskaper 
(undervisningspraktiken, yrkespraktiken och lärarutbildnings-praktiken) som in-
dividen tillhör. Av resultatet av Köpséns och Fejes studie framkommer att del-
tagande i lärarutbildningen påverkar undervisningspraktiken då lärarstudenterna 
lär sig hur de kan omforma sin yrkeskunskap till ett undervisningssammanhang 
och att lärarutbildningen bidrar till att legitimera och positionera yrkeslärana som 
lärare. 

Eftersom det finns mycket liten eller ingen tidigare forskning om utkomster av 
den svenska yrkeslärarutbildningen och yrkeslärarkompetenser är föreliggande 
studie att betrakta som en pilotstudie och en induktiv forskningsansats har därför 
valts. I korthet betyder detta enligt Patel och Davidsson (2003) att jag som forskare 
inte utgått från någon teori och tidigare forskning som fått styra forskningsfrågorna. 
Istället bygger resultatet på empiriska studier vilka ämnar leda fram till teorier 
kring nyutbildade yrkeslärares upplevelser av yrkeslärarutbildningens utkomster. 
Då den analys och det resultat som presenteras i föreliggande artikel bygger på 
ett fokusgruppsamtal kan resultaten inte ses som generella eller teorigrundande 
på så sätt, men tillsammans och i jämförelse med resultaten från andra liknande 
och kommande studier kan resultatet i föreliggande studie komma att spela roll i 
framtida teoribildningar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För att ta reda på vilka upplevelser nyblivna yrkeslärare har av utkomsterna av 
yrkeslärarutbildningen har en grupp avgångsstudenter från en högskolas yrkes-
lärarutbildning valts ut att delta i studien. Cirka ett dussin personer avslutade 
höstterminen 2012 sin ett och ett halvt år långa utbildning till yrkeslärare vid den 
aktuella Högskolan. I samband med det sista undervisnings- och examinations-
tillfället i kursen blev de tillfrågade att delta i en muntlig utvärdering av utbild-
ningen. Sju studenter tackade ja till att delta, fyra kvinnor och tre män, samtliga 
är i åldern 35-55 år.  Några av deltagarna har ingen erfarenhet från att jobba som 
lärare innan utbildningen, medan andra har arbetat olika länge som obehöriga lärare 
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innan. Den person som har längst erfarenhet som lärare har arbetat i tio år innan 
hon påbörjade sina yrkeslärarstudier. Deltagarna kommer också från olika bak-
grunder och har utbildat sig till yrkeslärare inom skilda områden så som restaurang,  
bygg, naturbruk, vård och administration. Deltagarna informerades om att det 
huvudsakliga syftet med samtalet var att utvärdera utbildningen, men att mate-
rialet också skulle komma att användas i forskningssammanhang och presenteras 
i artiklar som denna rörande studenternas upplevelser av utbildningen och dess ut-
komster. Studenterna blev lovade konfidentialitet i den utsträckningen att de inte 
kommer att nämnas vid sina rätta namn, dock har de lämnat medgivande till att 
beskrivas som den första årskullen som genomgår den nya yrkeslärarutbildningen 
vid den aktuella Högskolan. 

Som datainsamlingsmetod valdes fokusgruppssamtal. Ett fokusgruppssamtal är 
enligt Wibeck (2002) att en grupp deltagare samlas för att samtala (fokuserat) om 
ett givet ämne. Anledningen till att fokusgruppen användes som metod för att 
samla in data var för att efterlikna ett så vardagslikt samtal som möjligt mellan 
deltagarna, något som bland andra Jovchelovitch (2001) och Wilkinson (1999) menar 
är fokusgruppssamtalets styrka. Då syftet med fokusgrupper enligt Kreuger (1998)  
är att fördjupa förståelsen av hur människor tänker kring ett ämnesområde 
passar fokusgruppsamtal bra in på studiens syfte. Som ämne i det beskrivna fokus-
gruppssamtalet valdes studenternas upplevelser av studiernas utkomster i termer 
av yrkeskompetenser. För att kunna koppla utkomsterna till utbildningens syfte 
valdes ett av de nationella målen för yrkeslärarutbildningen ut som fokus för sam-
talet. Det nationella mål som valdes ut var det mål som säger att studenten för 
att ta yrkeslärarexamen ska visa förmåga: ”att i den pedagogiska verksamheten 
utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen”. Anledningen till att 
just detta mål och inte något annat av de nationella målen för yrkeslärarutbild-
ningen valdes var för att detta mål var det som bäst ansågs täcka in hela utbild-
ningen och dess utkomster. Genom att samtala runt målet var förhoppningen att 
studenterna skulle komma att beröra vilka färdigheter som de ansåg vara viktiga 
i sin yrkesutövning som yrkeslärare samt om och på vilket sätt de ansåg att ut-
bildningen bidragit till att utveckla dessa färdigheter. Då sju personer var intres-
serade av att delta i fokusgruppssamtal valde jag att låta alla deltagare forma en 
fokusgrupp. Gruppstorleken är enligt Morgan (1998) viktig för att fokusgruppen 
ska bli så bra som möjligt. Morgan menar att en fokusgrupp bör ha fyra till sex 
deltagare. Gruppen bör inte vara för stor då det är svårt att ge och få feedback i en 
stor grupp och det blir också svårare för alla att komma till tals. Jag valde dock 
att ha sju personer i min grupp. Alternativet var att dela gruppen i två mindre 
grupper om tre och fyra personer med risk att det istället blivit för få deltagare 
och att samtalet stannat av och dött ut. Med fler personer i gruppen finns större 
chans att någon deltagare säger något som en annan deltagare spinner vidare på, 
vilket var vad jag ville uppnå med fokusgruppsamtalen. Jag själv har fungerat som 
moderator i fokusgruppsamtalet. Som moderator har min roll i enlighet med vad 
Wibeck (2002) föreskriver varit att leda samtalet framåt genom att introducera 
nya aspekter av diskussionen och se till att alla deltagare ges talutrymme. Under 
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själva fokusgruppssamtalet har jag följt Morgans (1998) råd och förutom att jag ob-
serverat gruppens interaktion så har jag varit passiv i diskussionen. En kritik som 
ofta framkommer mot fokusgruppssamtal är enligt Wibeck (2002) att moderatorn 
saknar makt och kontroll över situationen. Precis som Wibeck menar jag dock att 
detta är en fördel då det kan medföra att deltagarna utmanar varandra och mig som 
moderator genom att insistera på att deras egna tolkningar ska få gehör. Vad som 
däremot är av vikt att tänka på är att gruppens dynamik, så som Wibeck (2000) på-
pekar bidrar till resultatet av fokusgruppssamtalet. Morgan (1998) betonar vikten 
av att gruppmedlemmarna behöver känna samhörighet. I föreliggande fall är detta 
inget problem då gruppmedlemmarna studerat tillsammans i ett och ett halvt års 
tid och därför känner varandra. Nackdelen med att gruppen är en redan existerande 
grupp där deltagarna känner varandra kan vara att man säger det som man tror 
förväntas av en och att man inte vågar säga emot. Detta är dock inget jag upplever 
i den studerade gruppen då samtalet snarare visar på att det är högt i tak mellan 
deltagarna, de vågar kritisera varandra och högskolans lärare, inklusive mig som 
moderator, samtidigt som de också ser och lyfter varandras styrkor. 

När vi träffas är det sista dag på utbildningen. Vi träffas i en sal på Högskolan där 
studenterna tidigare på dagen redovisat sina avslutande examinationsuppgifter för 
varandra. Jag börjar med att förklara för studenterna hur fokusgruppen är upplagd, 
att min roll som moderator är att leda samtalet, men att tanken är att det är de 
som medlemmar i fokusgruppen som skall prata. Jag förklarar också att min roll 
är att fördela ordet och att de gärna får spinna vidare på det som andra personer 
tar upp i samtalet och berätta om deras bild är densamma eller om den skiljer sig 
åt etcetera. Vidare berättar jag att samtalet kommer att spelas in, vilket ingen ser 
som något problem. På en overheadapparat har jag lagt på det programmål som 
samtalet kommer att kretsa kring, så att det syns tydligt på väggen och studen-
terna kan se och påminnas om det hela tiden under samtalet. Jag börjar med att 
fråga deltagarna om de tycker att de uppnått målen och samtalet flyter på och 
de kommer automatiskt in på hur de tycker sig ha nått målen och vilken roll 
utbildningen haft. Några gånger går jag som moderator in och påminner om kurs-
målet och frågar deltagarna om vilka färdigheter de ser som viktigast att utveckla 
i yrkesutövningen, de redskap de tycker sig ha fått under utbildningen, om de ser 
annorlunda på att vara behörig lärare efter att de gått utbildningen och vilka skill-
nader de ser mellan sig själva som utbildade och de kollegor de möter som är out-
bildade. När den förutbestämda tiden för samtalet, 90 minuter, rinner mot sitt slut 
upplever jag också att samtalet kring det första målet jag lagt upp på overheaden 
känns mättat och att det känns naturligt att avsluta samtalet. Under fokusgrupp-
samtalet antecknar jag löpande vem som talar. Jag antecknar också hur något sägs 
med kroppsspråk och annat som inte kommer med på en ljudinspelning. Efteråt 
har fokusgruppssamtalet transkriberats ordagrant. Transkriberingarna har tillsam-
mans med anteckningarna från fokusgruppssamtalet analyserats. Enligt Wibeck 
(2000) sker analysen av fokusgruppssamtal på samma sätt som analysen av vanliga 
intervjuer. Det vanligaste förfaringsättet är enligt Wibeck innehållsanalysen, vil-
ken också är det analysförfarande som valts för att analysera fokusgruppssamtalet 
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med de nyutbildade yrkeslärarna. I analysen har jag utgått från studiens syfte att 
beskriva och diskutera en grupp nyutbildade yrkeslärares upplevelser av yrkes-
lärarutbildningens utkomster. De delar av fokusgruppsamtalet som inte behandlar 
föreliggande studies syfte visade sig vara cirka 15 minuters samtal som främst 
rörde undervisningsformer och specifika föreläsningar och seminarier etcetera i 
yrkeslärarutbildningen har plockats bort från det material som kom att bli aktu-
ellt för analysen. Efter detta har analysen följt de tre stegen i Wibecks modell för 
innehållsanalys av fokusgruppssamtal. I det första steget har rådatat, utsagorna 
från fokusgruppen ordnats i kategorier. Efter några genomläsningar av det trans-
kriberade samtalet framkom att det kretsade kring att deltagarna i fokusgruppen 
under utbildningen till yrkeslärare fått en ny syn på läraryrket, samtidigt som de 
stärkt sin egen självkänsla och yrkesidentitet som just yrkeslärare. De har också 
fått nya redskap och känner att det är viktigt att ha en utbildning och vara behörig, 
att inte arbeta som obehörig lärare. Eftersom samtalet hade dessa tydliga fokus var 
det lätt att dela upp innehållet i fem kategorier (förändrad syn på läraryrket, stärkt 
självkänsla/yrkesidentitet, nya pedagogiska redskap, kunskap om bedömning och 
betygsättning, samt vikten av att ha en utbildning) I det andra steget summeras 
kategorierna som framkommit i steg ett. Kategorierna beskrivs här med hjälp av 
illustrativa exempel i form av citat. De citat som används för att illustrera resul- 
tatet har putsats språklig på så sätt att upprepningar, stakningar och onödiga ord 
har tagits bort utan att innebörden i det sagda har gått förlorad. Slutligen i det 
tredje steget tolkas utsagornas mening utifrån studiens syfte. Resultatet av de båda 
sista analysstegen presenteras nedan. För att göra resultatredovisningen personlig 
utan att lämna ut några namn på deltagarna i fokusgruppssamtalet har jag gett 
dem de fiktiva namnen Anna, Birgit, Cecilia, David, Erik, Frida och Göran i alfa-
betisk ordning och efter den ordning de kommit in i det gemensamma samtalet.

UTBILDNINGENS UTKOMSTER

Förändrad syn på läraryrket
Oavsett om de arbetat som lärare innan utbildningen eller inte upplever deltagarna 
i fokusgruppssamtalet att de fått en annorlunda syn på läraryrket mot vad de hade 
innan utbildningen. Samtidigt som de känner att de har mer kött på benen i sitt 
yrkesutövande i och med de teorier som de fått ta del av under utbildningen så 
upplever de också sig osäkrare eftersom de också har fått förståelse för att det finns 
en massa saker som de inte har kunskap om. Läraren är inte längre den som sitter 
inne med all kunskap. De deltagare som inte arbetat som lärare innan utbildningen 
säger att utbildningen gjort att de har förstått hur viktigt, men samtidigt svårt det 
är att få elever att komma till lärande. Anna säger att ”man tror att man kanske 
bara genom att berätta kan flytta över det till att då har ’Erik’ lärt sig det här som 
jag sagt här”. Även de som arbetat som lärare tidigare menar att de utvecklas i sin 
förståelse av vikten att skapa bra relationer med eleverna och att hinna se varje 
elev. Här nämns också betydelsen av att se varje elev kopplat till att kunna sätta 
rättvisa betyg. En av deltagarna säger att utbildningen har gjort att hon upplever 
läraryrket som svårare än hon gjorde innan utbildningen:
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Jag har bland annat reflekterat över det här med betygssättning och att man i 
undervisningen måste rikta det individuellt för att hinna se varje elev. Att man 
måste ha med det i tänket när man undervisar. Man har ganska stora krav på sig 
ändå. Att man verkligen har underlag för det betyget man tänker på för den här 
eleven. Man behöver tänka till hela vägen att man verkligen har på fötterna för 
det betyget man sätter. (Birgit)

David säger att innan han påbörjade yrkeslärarutbildningen hade han alltid fått 
höra hur viktigt det är att läraren på yrkesprogrammen har yrkeskunskaper. Efter 
utbildningen säger han att han inte längre vill sätta yrkeskunskaperna främst, för 
även om det är viktigt att kunna yrket för att kunna lära ut det, så spelar det 
ingen roll hur bra yrkeskunskaper man har om man inte kan skapa en relation 
till eleverna och få dem att lyssna på en. Utan en bra relation till eleverna är det 
omöjligt att lära dem något, det är alla deltagare i fokusgruppen överens om. Del-
tagarna i fokusgruppen är också överens om att det inte är lätt att bedriva en bra 
undervisning i skolan idag och att det är lätt att man som lärare blir för trött och 
inte orkar med sitt uppdrag. Samtliga har de sett exempel på lärare på deras arbets- 
eller VFU-platser som tappat gnistan och upplevs som ”trötta” och som inte når 
ut till eleverna. Flera av deltagarna i fokusgruppen har också upplevt att när de 
själva kommit ut som nya i skolverksamheten så har de blivit ifrågasatta av sina 
kollegor, både outbildade och utbildade, något som de upplever som utmanande. 
Det är dock inte bara de nyutbildade lärarna som blir ifrågasatta. Göran berättar 
att han under utbildningens gång har utvärderat de lärare han hade på gymnasiet. 
Nu i efterhand ser han flera bra kvalitéer i de lärare som han inte gillade så bra då, 
medan en del lärare han då tyckte var bra under gymnasietiden har han idag insett 
att de nog inte var så bra egentligen.

Stärkt självkänsla/yrkesidentitet
En annan utkomst av utbildningen som deltagarna i fokusgruppen inte direkt sä-
ger sig ha fått, men som ändå lyser igenom i samtalet är att de utvecklat och stärkt 
sin yrkesidentitet och självkänsla, något som Cecilia beskriver som en personlig 
utvecklingsresa. David berättar att han i början av utbildningen var vad han kallar  
för en ”pennknäppare”. Det vill säga att första gången han redovisade framme 
vid tavlan stod han hela tiden och knäppte med en penna. Han menar att i början 
var det många som inte var vana att tala inför publik, eller i varje fall inte inför 
andra än de egna eleverna och som hade små egenheter av sig. Men under utbild-
ningens gång har de vant sig vid att redovisa för varandra och vid den avslutande 
utbildningsdagens redovisningar fanns där inga ”pennknäppare” längre. Trots att 
yrkeslärarstudenterna inte träffas så ofta under sin utbildning så upplever de att de 
fått en bra gemenskap under utbildningens gång, något som jag som lärare i utbild-
ningen också upplevt. Det faktum att det varit och är högt i tak i gruppen har med-
fört att de vågat ge varandra kritik, men också att de kunnat ta emot kritiken de 
fått och omsätta den i praktiken, något som varit utvecklande för såväl självkänsla 
som yrkesroll. Även studiesjälvförtroendet har utvecklats under utbildningen. 
Deltagarna i fokusgruppen beskriver hur utelämnade de kände sig i början, men 
också att det som upplevdes som svårast i början också kom att bli det som nu i 
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efterhand varit det som upplevs som det mest givande under utbildningen så som 
de lärarlösa seminarierna och att genomföra en aktionsstudie. Birgit beskriver hur 
svårt hon haft att förstå examinationsuppgifterna: 

Första gången vi har fått de här uppgifterna då har jag gjort som strutsen och 
stuckit huvudet i sanden och så har jag bara såhär ”jag fattar ingenting” och så 
har jag fått läsa den igen och ”jag fattar fortfarande ingenting” så har jag lagt 
undan den och lagt den på hyllan ett tag och så ”nu börjar det brinna i knutarna 
nu måste jag nog snart fatta den ” och sen tillslut har jag försökt att bena upp 
det och lyckats. Men jag tycker ändå trots att jag haft sånna problem med varje 
uppgift att förstå den, så ser jag ändå nytta med processen när jag väl gjort mitt 
arbete så har jag varit nöjd med mitt arbete och tycker att jag lärt mig mycket 
utav det, alltså utav varje arbete. Jag tycker ändå att uppgifterna har varit genom-
tänkta för de har fått mig att läsa läroplanen och läsa litteraturen och alltså att ta 
till mig många delar. Så de har fyllt ett bra syfte, men jag har varit i chock varje 
uppgift vi fått hittills just för att det är konstiga ord. (Birgit)

I samtalet som följer efter Birgits beskrivning av svårigheten att förstå uppgiften 
säger Anna att ”samtidigt som uppgifterna varit svåra att förstå så har vi ju också 
lärt oss att vi kan klara sådant som vi innan inte trodde att vi skulle klara, sånt 
som vi såg som omöjligt som aktionsstudien”.  Anna säger också att hon under 
utbildningens gång kommit att förstå sin egen skolgång på ett annat sätt ”vad som 
hände och vad som blev mindre bra och varför inte jag utvecklades där.” Hon frågar 
de andra om inte de upplevt samma sak och får nickningar till svar av gruppen.

Nya pedagogiska redskap
Något som fokusgruppens deltagare diskuterar som en utkomst av utbildningen 
är att de upplever sig ha fått en större verktygslåda fylld med nya verktyg och red-
skap som de kan använda i sin roll som yrkeslärare, men också att de vet mer om 
när och hur de ska använda redskapen. Ett nytt redskap som alla är överens om 
att utbildningen gett dem är en förändrad kunskapssyn och en förståelse för att 
de som lärare lär genom att lära ut. Birgit sammanfattar det med ett citat från sin 
redovisning tidigare under dagen ”see one, do one and teach one”. Genom att få 
tillgång till olika pedagogiska teorier och modeller i den teoretiska delen av utbild-
ningen samtidigt som de under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har 
kunnat testa teorierna och modellerna praktisk upplevs som en stor fördel som 
har gett lärarstudenterna mycket. Att som Frida uttrycker det kunna se att ”den 
här modellen funkar på den här gruppen i den här situationen, men inte i den här 
situationen, utan här kanske vi måste angripa det från ett annat håll”. 

Erik säger att det främsta han lärt sig under utbildningen är hur han ska framföra 
sitt budskap till studenterna: 

Jag fick ju den förmånen att komma direkt från branschen och jobba ett år som 
lärare. I det praktiska momentet så fungerade det ganska bra. Men det här med 
att hålla genomgångar för eleverna, de var ju 35-40 minuter för mig. Jag kände 
att jag ville få ut så mycket information som möjligt till eleverna så jag var ju 
så ivrig med att få ut det. Jag garanterar att efter fem minuter så var där ingen 
som lyssnade på vad jag sa. Det har jag ju fått med mig idag. Jag kommer aldrig 
att ha längre genomgångar än kanske 10-15 minuter idag. Bara försöka få ut den 
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viktigaste informationen och resten får jag ta ute i köket för eleverna. För att få 
ut budskapet måste du ändå vara så oerhört tydlig och det har jag ju läst mig. Jag 
kan ju jämföra lite hur jag undervisar nu. Det är ju jättestor skillnad. Jag känner 
mig mycket tryggare i att stå framför klassen och ha genomgångar så att eleverna 
verkligen förstår. Det sa dom ju att dom gjorde förr, men jag garanterar det var 
det ju ingen som förstod vad jag stod och svamlade om. (Erik)

Det främsta Göran har lärt sig under utbildnigen är att invänta respons från eleverna 
och inte bara ge dem information och gå utan att först se vad de gör med informa-
tionen.

Om man ger eleverna någon information som dom ska kunna ha användning för 
så väntar jag på antingen att de tittar på mig eller att de börjar göra saker, att de 
vet. För annars har jag kanske bara sagt någonting och så har jag gått därifrån och 
så tror att eleven förstår, men nu inväntar jag responsen i stället. (Göran)

Men det är inte bara positiva utkomster som kommit av att gå yrkeslärarut- 
bildningen. David tar upp några av utbildningens nackdelar också, att han genom 
utbildningen också blivit medveten om vilka problem skolan har:

I den här resan då man fått alla de här kunskaperna så har man ju också läst 
mycket och sett vilka problem det finns i skolan och konstigt i den värld, man 
har rätt att ta mobiltelefonen från en elev men hur det är något annat, du har rätt 
att ta ut en elev, men hur det är det heller ingen som... ...men kommer han hem 
till mig på min fritid ja då har jag gått ut på gården och kunnat försvara mig, jag 
hade gjort så gott jag kunnat. Skolan klär av mig fullständigt. Jag får inte röra 
nån, jag får inte göra nåt. Så man har ju även sett den sidan. Den har ju kommit 
med i den här resan, allting. Det tycker jag när man har hittat mycket i skolan. 
Om man nu hade velat gräva efter skit så har skolan problem och det är sånt som 
har kommit utan att man kan värja sig ifrån det. (David)

Även Cecilia har samma erfarenhet och säger att hon känner sig maktlös som 
lärare ibland. De övriga i fokusgruppen nickar igenkännande till Davids och Cecilias 
berättelser men blandar sig inte själva in i samtalet.

Kunskaper om bedömning och betygsättning
Stor del av fokusgruppssamtalet fokuserar på betyg och betygsättning. Svårigheterna 
med att sätta betyg är något som aktualiserats i utbildningen. I takt med att stu-
denterna fått kunskap om betygssättning har de också fått förståelse för hur svårt 
det är att sätta rättvisa betyg och vad viktigt det är att kunna motivera de betyg 
som sätts. 

Jag tänkt på just det här på eleven som får, om man nu har betygsamtal då och 
som får, vi säger högsta betyg, nu ett A då eller ett MVG, att man inte bara... för 
som lärare så kan man ju tänka att jättekul att få det. Men att man också ska få 
reda på varför man får det tycker jag är viktigt. Om man ger ett G eller ett VG eller 
vad det är som fattas för att komma upp till högsta nivå, men jag tänker alltid så 
med de här eleverna som är såhär, som får det här högsta att man inte bara med-
delar det, utan att man också talar om varför för det smakar ju gott att få ett fint 
betyg, men det smakar ju ändå finare om man vet varför man har fått det. Det är 
något som jag tagit till mig under utbildningen. (Anna)
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Frida tar upp problemet med att inte bara kunna motivera betygssättningen för 
eleverna, utan också för deras vårdnadshavare. De övriga deltagarna i fokusgruppen 
håller med. Cecilia påpekar att i tidigare betygssystem 1-5 eller U/G/VG har för-
äldrarna kunnat känna igen sig. Även om de själva bara fått sifferbetygen så har 
de gått lätt att överföra till godkänt och väl godkänt etcetera, men att det nu är 
mycket svårare att översätta. 

Vikten av att ha en utbildning
Att läsa till yrkeslärare har också gjort att deltagarna i fokusgruppen insett skill-
naden mellan att vara utbildad och outbildad lärare. David säger att han har vär-
derat sin utbildning gentemot sina kollegor och förstått att han ”kan mycket om 
grejer som dom inte vet vad det är”. Den största skillnaden de nyutbildade lärarna 
ser mellan sig själva och sina kollegor som inte gått yrkeslärarutbildningen är att 
de obehöriga kollegorna saknar teoretiska kunskaper och att de upplevs ha fastnat 
i gamla hjulspår utan att ha verktygen att kunna ta sig därifrån. Cecilia som jobbat 
tio år som obehörig lärare innan utbildningen säger att hon känner sig tryggare i 
sin yrkesroll samtidigt som hon upplever de obehöriga lärarna som mer otrygga. 
När det gäller lärarlegitimationen så är deltagarna i fokusgruppen kluvna. De ser 
legitimationen som ett bevis på att vara en kompetent lärare och något som borgar 
för kvalité. Att ha en legitimation som borgar för kvalitet och som man kan bli 
fråntagen tycker Anna, som har en bakgrund inom vården där legitimationer före-
kommit ett tag, kvalitetshöjer själva yrket. Även de andra fokusgruppsdeltagarna 
hoppas att legitimationen skall bidra till att höja statusen. Att yrkeslärare idag är 
undantagna från legitimationskravet ser de som ett problem. Birgit ger uttryck för 
rädslan att även outbildade men med många års verksamhet inom yrket ska kunna 
få legitimation, något som hon menar inte borgar för kvalité eller höjer yrkets 
status. David å andra sidan ser en fördel med att yrkeslärare är undantagna från 
legitimationskravet för så länge han inte har någon legitimation kan han ju inte 
heller bli av med den. Dock erkänner han att han redan ansökt om legitimation.

Utvecklandet av yrkeskompetenser
Av studiens resultat framgår att de nyutbildade yrkeslärarna upplever att de ut-
komster yrkeslärarutbildningen gett är att de fått med sig en ny syn på läraryrket, 
de har stärkt såväl sin yrkesidentitet som sin självkänsla. De har fått nya, bredare 
och förbättrade redskap att använda i undervisningen och de ser vikten med att ha 
en utbildning, liknande utkomster som de Köpsén och Fejes (2013) också nämner 
när de diskuterar kompetenser hos yrkeslärare. Färdigheter som anses vara viktiga 
i de nyblivna yrkeslärarnas yrkesutövning är att kunna se de enskilda eleverna 
och nå ut till dem med sitt budskap, samt att kunna göra rättvisa bedömningar 
och sätta rättvisa betyg. Samtidigt som de utvecklats i utbildningen har de också 
fått ökade kunskaper om sig själva och sina begränsningar som lärare. De har in-
sett hur svårt det är att möta och tillgodose alla elever, att nå ut till eleverna med 
sitt budskap och att kunna bedöma och betygssätta eleverna rättvist. Samtidigt 
som de känner att yrkeslärarutbildningen är av högsta vikt, får jag också känslan 
av att de tycker att utbildningen medfört att de fått en annan syn på läraryrket 
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idag än vad de hade innan utbildningen. En syn som säger att läraryrket är svårare 
och mer komplext än de trodde innan oavsett om de haft erfarenhet eller inte att 
arbeta som obehörig lärare innan studierna. Persson och Nordänger (2006) liksom 
Fransson och Moberg (2001) har i olika studier undersökt lärarstudenters syn på 
läraryrket i början och slutet på lärarutbildningen. I dessa studier framkommer 
att studenterna i början av sina studier hade en idyllisk bild av läraryrket, men att 
de under utbildningens gång kommer till insikten att läraryrket är komplext. Det 
finns således likheter i resultat mellan Persson och Nordänger (2006), Fransson 
och Moberg (2001) samt föreliggande studie när det gäller lärarstudenternas och 
yrkeslärarstudenternas (upplevda) förändrade syn på läraryrket. Detta trots att de 
flesta av de nyutbildade yrkeslärarna arbetat som obehöriga lärare innan de påbörjade 
sina lärarstudier. 

SLUTORD
Då föreliggande artikel baseras på en fokusgrupp intervju med sju studenter är det 
svårt att generalisera kring resultaten. Samtidigt kommer jag, nästa gång telefonen 
ringer och någon vill validera sig, svara att yrkesutbildningen enligt tidigare stu-
denter ger en förändrad syn på läraryrket, nya pedagogiska redskap och en stärkt 
självkänsla och vilken (blivande)lärare kan tacka nej till det? Dessutom tänker jag 
svara att efter genomgången yrkeslärarutbildning förstår man vikten av att ha en 
lärarutbildning när man arbetar som lärare, kanske är det den största utkomsten 
av att ha studerat vid (det nya) yrkeslärarprogrammet? Detta tillsammans med de 
andra utkomsterna är något jag tänker fortsätta att studera i takt med att fler stu-
denter blir klara med sina studier. Då det finns få tidigare studier kan föreliggande 
studies resultat fungera som en grund för vidare och fördjupade studier om (den 
nya) yrkeslärarutbildningens utkomster.
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