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Inledning   

Synen på vad som uppfattas som kvalitet i yrkesutbildning, eller bristen på densamma, är något som 

diskuteras flitigt, inte minst i år, tillika det år som av Utbildningsdepartementet, LO Svensk Näringsliv 

har utnämnts till yrkesutbildningens år 2016 (Hadzialic, 2015). I denna artikel är syftet att diskutera och 

omförhandla betydelsen av begreppet kvalitet, såsom det omtalas i policytexter som handlar om den 

gymnasiala yrkesutbildningen. I den idag dominerande berättelsen om kvalitet inom yrkesutbildningen, 

som växte sig stark inför reformeringen av gymnasieskolan 2011, uttrycks kvalitet främst i relation till 

elevers grad av anställningsbarhet – med betydelsen en anpassning till arbetslivets krav på produktivitet.  

Ju mer eleverna redan inledningsvis i sin anställning kan producera, desto högre kvalitet uttalas 

yrkesutbildningen ha (Terning, in press). Vi menar att denna betydelse av begreppet kvalitet saknar 

aspekter såsom yrkeskunnande, kompetenser och kvalifikationer. Ett vidgat synsätt på kvalitet inom 

yrkesutbildningen skulle kunna medföra en höjning av synen på, och även talet om, yrkesutbildningen 

som sådan. Det skulle dessutom kunna initiera diskussioner kring vad det egentligen innebär att utbilda 

sig till ett yrke, att kunna detsamma samt vad som kan vara rimligt att som avnämare förvänta sig av 

yrkeseleven efter avslutad utbildning. Ett utvidgat kvalitetsbegrepp skulle på det här sättet kunna 

medverka till att attraktiviteten höjs på de gymnasiala yrkesutbildningarna.  

Den dominerande berättelsen om kvalitet i yrkesutbildningen  

Den berättelse om kvalitet i den gymnasiala yrkesutbildningen som idag dominerar, uppkom i 

diskussionen kring reformeringen av gymnasieskolan som inleddes i början på 2000-talet. Just 

utbildningskvaliteten, inte bara i den gymnasiala utbildningen utan i hela utbildningssystemet, var något 

som stod högt på den utbildningspolitiska agendan inför denna reformering från Lpf94 till Lgy11 

(Skolverket, 1994; 2011a). För gymnasieskolans del uttalades att den:  

 [m]åste innehålla utbildningsvägar av hög kvalitet såväl för elever med 

ambitionen att studera på högskolan, som för elever som vill inrikta sig mot ett 

specifikt yrke eller hantverk och bli anställningsbara inom detta område direkt 

efter gymnasiet, eller vill fortsätta med en högre yrkesutbildning (Allians för 

Sverige, 2006 s. 19).        
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I berättelsen kritiserar Allians för Sverige (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna) 1990-talets organisering av den gymnasiala utbildningen vilken inte ansågs 

förbereda tillräckligt väl för livet efter den gymnasiala utbildningen, det vill säga den motsvarade inte i 

tillräckligt hög grad vad avnämarna förväntade sig av eleverna efter avslutad utbildning. På det här 

sättet uttrycker Allians för Sverige att gymnasieskolan inte levde upp till dess syfte att fungera som, för 

att använda ett uttryck ofta används i policysammanhang, kompetensförsörjare åt den svenska 

arbetsmarknaden.   

Betydelsen av en hög kvalitet inom den gymnasiala yrkesutbildningen uppfattas inom den dominerande 

berättelsen som viktig för Sverige i relation till den globaliserade värld som vi uttrycks leva i, med 

integrerade ekonomier och med en allt hårdare konkurrenssituation. Sveriges framtid uttrycks i policy-

dokumenten, i vilka reformeringen av den gymnasiala yrkesutbildningen diskuteras, ”ligg[a] i en 

kvalificerad arbetskraft med god utbildning” (Lagrådsremiss, 2009 s. 34). Därför blir det möjligt att 

hävda att den ”svenska gymnasieskolan [måste] ha en sådan inriktning och en sådan kvalitet att 

ungdomarna får en god grund att möta framtidens krav” (Lagrådsremiss, 2009 s. 34). Inom den 

dominerande berättelsen om kvalitet i den gymnasiala yrkesutbildningen, uttrycks denna 

kvalitetshöjning kunna åstadkommas genom ökad tydlighet, samverkan med arbetslivet och genom 

arbetsplatsförlagd utbildning. I texten som följer förtydligas hur dessa begrepp uttrycks och ges 

mening.   

Tydlighet  
Begreppet tydlighet ges betydelse i förhållande till kritiken om tidigare utbildningars otydlighet. 

Kritiken har handlat om att elever, vid valet till gymnasieskolan, inte riktigt vetat vad utbildningarna 

ska leda till. Det här uppfattas i sin tur ha lett till avhopp, omval, lägre studiemotivation samt ett senare 

inträde på arbetsmarknaden, då främst hos elever på de yrkesförberedande programmen (Terning, in 

press). I arbetet med reformeringen av yrkesutbildningen uttrycks därför vikten av att elever får:      

[t]ydlig information om vad utbildningen innehåller och vart den leder. En självklarhet är 

också att den valda utbildningen infriar vad den utlovar. Viktigt är också att unga får gå 

en utbildning de önskar, det är en betydelsefull framgångsfaktor vid studier (SOU 2008:27 

s. 186).  

I den statliga offentliga utredningen ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola” (SOU 2008:27), 

vilket citatet är hämtat från, så uttrycks betydelsen av att eleven får information om utbildningens 

innehåll och vart den leder. I berättelsen ingår på detta sätt en föreställning om att gymnasieelevens 

motivation ökar om hen ”vet” vad den utbildar sig till, det vill säga vad utbildningen leder till för arbete 

och att den har ett innehåll som motsvarar det som efterfrågas av arbetslivet. En ökad tydlighet uttrycks 

därmed som en framgångsfaktor, något som kan minska avhopp, omval samt därigenom även öka 
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genomströmningen, något som i relation till den globala konkurrenssituationen, uppfattas som önskvärt. 

Vikten av att ”unga får gå en utbildning de önskar” ger tillsammans med en föreställning om elevers 

”olika intressen och fallenhet” (Dir. 2007:8 s. 3) en möjlighet att reformera inriktningarna inom 

gymnasieskolan:      

Olika intressen och fallenhet måste tas tillvara i studieförberedande utbildning, 

yrkesutbildning respektive lärlingsutbildning. [...] Genom bättre möjligheter att välja 

specialisering kan elevernas motivation öka. [...] Fler ungdomar än hittills skall få 

möjlighet att fullfölja den utbildning de påbörjar. Genom nya yrkes - och 

lärlingsutbildningar av hög kvalitet […] och relevanta antagningskrav till gymnasieskolan 

bör utslagningen från gymnasieskolan kunna minska väsentligt (Dir. 2007:8 s. 3).    

Genom den här utsagan får vi veta att elever som ska välja till gymnasieskolan har intressen och 

fallenhet för antingen studieförberedande utbildning, yrkesutbildning eller lärlingsutbildning. Denna 

förståelse kategoriserar i sin tur gymnasieelever som antingen teoretiskt eller praktisk lagda (Terning, 

in press). Med utgångspunkt i denna konstruktion av olika elevkategorier blir det inom berättelsen 

möjligt att förorda tre tydliga programinriktningar inom den gymnasiala utbildningen.  Tillsammans 

med tydligare inriktningar, förändrade antagningskrav, minskad andel gymnasiegemensamma ämnen 

till förmån för en ökad andel inom karaktären så uppfattas fler elever kunna klara en gymnasial 

utbildning vilket, särskilt på de nya yrkes- och lärlingsutbildningarna, uttrycks höja kvaliteten på 

desamma. De tre separata inriktningarna legitimeras alltså genom en uppfattning om att detta dels är 

vad eleverna kan klara, dels går i linje med vad de själva efterfrågar: en gymnasieskola i vilken tydlighet 

betyder klarhet i vad som följer efter den gymnasiala utbildningen – elevernas önskan är att bli 

anställningsbara (Terning, in press).       

Samverkan mellan arbetsliv och skola    
Att skapa tydliga inriktningar på gymnasieskolan uttrycks således som en anpassning till olika 

elevkategoriers läggning. Eleverna som valt gymnasiala yrkesutbildningar uppfattas därmed främst som 

praktiskt lagda med ett intresse för hur väl deras utbildning svarar upp mot kraven i arbetslivet. 

Elevernas förmodade intresse för att bli anställningsbara uttrycks sammanfalla med intresset hos de som 

förväntas ta emot eleverna efter avslutat yrkesutbildning, det vill säga privata och offentliga 

arbetsgivare (Prop. 2008/09:199 s. 44). Därför behöver skolan ”ge förutsättningar för möten mellan 

arbetsliv och unga som ska välja väg” (SOU 2006:102 s. 77). I möte med arbetslivet ska eleverna ges 

möjlighet att få svar på sina frågor ”såsom arbete efter utbildning, lön m.m.” (SOU 2006:102 s. 77). På 

detta sätt uppfattas samverkan mellan arbetsliv och skola som ett mått på kvalitet; ju mer samverkan 

och inflytande över utbildningar ju högre grad av kvalitet (Prop. 2008/09:199; SOU 2006:102; SOU 

2008:27). Vad som uppfattas som en kvalitativ gymnasial utbildning bestäms således i förhållande till 

dess förmåga att tillgodose arbetslivets krav på välutbildade individer (SOU 2008:27). Genom denna 

uppfattning om hur hög kvalitet skapas inom yrkesutbildningar ges därmed möjlighet för arbetslivet att 
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påverka ”hur målen ska formuleras” något som i sin tur uttalas såsom en garant för att ”kvalitetsnivån 

upprätthålls” (SOU 2008:27 s. 319). Eftersom avnämarna dessutom har olika krav inom olika branscher, 

så inryms det inom den dominerande berättelsen ytterliga ett skäl till varför utbildningarna måste få 

skilja sig åt (SOU 2008:27). Vad som formuleras såsom viktigt är att resultatet av utbildningen, själva 

”utgången, examen, ligger på rätt nivå” (SOU 2008:27 s. 24), det vill säga i nivå med arbetslivets 

kunskaps- och kompetenskrav, vilket enligt det Europeiska kvalifikationsramverket för 

gymnasieutbildning är nivå 4.   

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)  
Inom den dominerande berättelsen om kvalitet i yrkesutbildningen ryms således en föreställning om 

yrkeselevernas och avnämarnas gemensamma intresse för en yrkesutbildning som rymmer tydliga 

inriktningar och utgångar samt en hög samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom denna uppfattning 

skapas i sin tur utrymme för att uttrycka vikten av att eleverna får möjlighet att:    

[å]terkommande öva på det som väntar efter gymnasieskolan och ges tid att tillämpa och 

befästa sina kunskaper (SOU 2008:27 s. 177).  

Yrkeselevernas förmodade praktiska läggning och intresse samt deras, tillsammans med arbetsgivarnas 

gemensamma, uppfattning om syftet med en yrkesutbildning skapar alltså utrymme att argumentera för 

ett större fokus på de arbetsuppgifter som eleven förväntas kunna utföra efter avslutad yrkesutbildning. 

Eftersom yrkeseleven i högre grad utrycks såsom praktisk lagd och som sådan lär bäst i en 

arbetsplatskontext, så skapas utrymme för att förorda vikten av ett arbetsplatsförlagt lärande. Under 

APL ges eleven tid att tillämpa och öva på det den ska kunna efter avslutad utbildning. På så sätt 

uppfattas det som en:   

[h]elt nödvändig del av en yrkesutbildning att APL ingår, en elev utan APL har inte samma 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och utbildningen ger inte rätt kompetens 

(SOU 2008:27 s. 28).  

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ges på så sätt en avgörande betydelse inom den dominerande 

berättelsen om hur kvalitet uppnås i en yrkesutbildning. APL uttrycks på det här sättet som en slags 

garant för att eleven innehar den kompetens som efterfrågas och därigenom är kvalificerad för en 

anställning. Genom APL ges därmed en möjlighet för både eleven, arbetsgivaren och huvudmannen för 

gymnasieskolan att kvalitetssäkra elevens kompetensnivå, så att den motsvarar det som arbetsgivare, 

genom samverkan med skolan, definierat (Terning, in press).  

I texten ovan har vi nu synliggjort vad som uttrycks skapa högre kvalitet inom yrkesutbildningen och 

genom vilka begrepp detta anses kunna uppnås. Inledningsvis berördes på vilket sätt behovet av tydliga 

inriktningar och utgångar ges utrymme i berättelsen. Föreställningen om yrkeselevers praktiska 

läggning och ointresse för teoretiska studier medverkar till behovet av utbildningar med olika 

inriktningar där yrkesutbildningarna ska leda till anställningsbarhet vilket uppfattas gå i linje med både 
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elevernas och avnämarnas önskemål. Därigenom skapas utrymme i berättelsen för en utökad samverkan 

mellan arbetsliv och skola vilket ger arbetslivet ökat utrymme att påverka innehållet i 

yrkesutbildningarna. För att slutligen ”kvalitetssäkra” elevens kompetenser så formuleras vikten av 

arbetsplatsförlagt lärande, utan APL uppfattas eleven inte ha samma möjlighet att bli tillräckligt 

anställningsbar.   

I den dominerande berättelsen om kvalitet i yrkesutbildningen anses således tydliga ingångar och 

utgångar, samverkan mellan skola och arbetsliv samt APL säkerställa en hög kvalitet i 

yrkesutbildningen (Terning, in press). I berättelsen, såsom den framkommer i policydokumenten, 

specificeras inte exakt hur kvaliteten via dessa åtgärder ska höjas – det ansvaret läggs på avnämare, på 

elever och på huvudmännen för de gymnasiala yrkesutbildningarna. Det viktiga är, vilket Terning (in 

press) visar i sin kommande avhandling, att kvaliteten höjs. Som vi synliggjort i texten ovan så 

argumenteras krav på höjd kvalitet i relation till en ökad global konkurrens och med den en medföljande 

uppfattning om behovet att producera större volymer på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt.  I 

kravet på höjd kvalitet inom yrkesutbildningen finns därmed också ett krav på anpassning till denna 

globala konkurrenssituation: genom tydliga ingångar och utgångar samt ändrade antagningskrav ska 

felval och avhopp undvikas. Genom en lägre andel timmar på gymnasiegemensamma ämnen till förmån 

för fler timmar inom karaktärsämnen förväntas utbildningen bli mer effektiv med en högre 

genomströmning. Samverkan och APL förväntas medverka till att anställningsbarheten ökar. På det här 

sättet kan kvalitetskraven med dess anpassning till rådande förhållanden, uppfattas i termer av en 

disciplinering av både huvudmän, elever och avnämare (Terning, in press). Ansvaret för att höja 

kvaliteten, i betydelsen höja produktiviteten, formuleras därmed som ett gemensamt samhälleligt 

projekt. Avnämarna ges utrymme att genom samverkan medverka till elevers anställningsbarhet. 

Eleverna, ges i sin tur utrymme att tillgodogöra sig de kunskaper och kvalifikationer som avnämarna 

efterfrågar. I relation till en hårdnande global konkurrenssituation som kräver ökad produktivitet till en 

konkurrensmässig kostnad så begränsas talet om kvalitet i relation till ekonomiska aspekter i vilken 

yrkesutbildningen förstås i termer av en färdighetsutbildning som skapar anställningsbarhet i ett kortare 

tidsperspektiv. Det betyder i sin tur att andra betydelser av begreppet kvalitet inte ryms inom den 

dominerande berättelsen, begrepp som vi menar kan tillföra ytterligare aspekter som kan medverka till 

att fördjupa förståelsen av, och värdet av, yrkesutbildning.    

Omförhandling av det dominerande kvalitetsbegreppet  

Därmed har vi nu förflyttat oss till den del i artikeln där vi går närmare in på de begrepp, såsom 

yrkeskunnande, kompetenser och kvalifikationer, som vi hävdar behövs för ett utvidgat 

kvalitetsbegrepp. Vi inleder med ett resonemang om vad som kan uppfattas vara ett yrke för att därefter 

gå över till att resonera kring begreppen i syfte att synliggöra den mer konkreta sidan som 

yrkesutbildningen har att ta itu med och implementera dels i utbildningen, dels i frågan om 

yrkesutbildningskvaliteten.  
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Yrke  

På internationell nivå kan begreppet arbete, och därmed också yrke, analyseras med hjälp av 

Internationella arbetsorganisationens (ILO, 1986) klassningssystem. ILO är FN:s fackorgan för 

sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. I ILO:s klassningssystem fastlås det att yrke är en grupp av arbeten 

som är liknande i termer av de kunskaper, färdigheter, förmågor, utbildning och arbetslivserfarenhet 

som krävs av arbetstagare för att kunna utöva yrket framgångsrikt (a.a. s 22, vår översättning och 

kursivering). Yrke uppfattas här som mångfacetterat och därmed inte enkelt att bestämma innebörden 

av, även om vi i dagligt tal använder ordet och förväntar oss att vi har en överenskommelse om 

betydelsen. När individen gör bruk av sina kunskaper och handlingar kan denne utföra dem som 

generella handlingar eller yrkeshandlingar. När yrkeshandlingar utförs kombinerar individen olika 

sorters kunskaper och färdigheter till mer eller mindre lyckade individuella yrkesfokuserade handlingar 

och kan därmed erbjuda sitt kunnande och få sin försörjning.  

På en mer allmän nivå uppfattas yrke i högre grad avgränsat än vad arbete står för eftersom det som 

ryms inom ett yrke har en liknande kunskaps- och erfarenhetsbas. Yrket särskiljs från arbete genom att 

yrket preciseras genom hur det organiseras med hjälp av arbetsdelning. I samhället anses arbetsdelning 

vara dels en viktig organiseringsprincip, dels skapar den enligt Durkheim (1997) sammanhållning och 

behov människor emellan – vi blir genom yrket på sätt och vis beroende av varandras handlingar i 

samhället. Vi tolkar sammanhållningen här som ett förenande ”kitt” i ett samhälle. Yrke kan då 

beskrivas som en preciserad arbetsdelning i samhället i vilket vi utför medvetna, målinriktade och 

produktiva handlingar som håller oss samman. Som ILO beskriver yrket har ett yrke alltså en liknande 

kunskaps- och erfarenhetsbas som alla i yrket äger för att kunna utöva det framgångsrikt. De 

målinriktade och produktiva handlingarna kan utveckla och förändra vår fysiska miljö och är 

sammanhörande med en social process (Ulfsdotter Eriksson, 2012). Resonemanget om yrke kopplat till 

yrkesutbildning kan förstås som att yrkesutbildningens grundläggande syfte är att erbjuda eleverna 

möjligheter att delta i en samhällelig socialiseringsprocess genom att lära sig yrkets kunskaps- och 

erfarenhetsbas och genom detta få möjlighet bli intagen i en yrkesgemenskap. Yrke blir då inte enbart 

en enkel färdighet, att utföra något som ger försörjning, utan är det ”kitt” som skapar sammanhållning 

i samhället.  

Det är rimligt att anta att olika yrken ställer olika krav på kunskaper, färdigheter och individuella 

handlingar. Därtill kräver ett yrke också en kombination av prestationer vilka i sig kan ha olika 

kunskapsbas. Exempelvis har sjuksköterskeyrket en kunskapsbas som bygger på människokunskap i 

motsats till dataingenjörsyrkets kunskap som i första hand bygger på tekniska kunskaper. Yrkets olika 

kunskapsbaser är ett skäl till att arbetsdelning är ett värdefullt verktyg för specificering och 

specialisering. Olikheter i kunskapsbas leder dels till att ett yrke kan vara mer eller mindre komplicerat 

eller specialiserat, dels kan kunskapsbasen uppfattas som tvärvetenskaplig. Tvärvetenskaplighet 
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innebär här en sammanstrålning av olika discipliner och att vara multidisciplinär, interdisciplinär och 

transdisciplinär.  

När vi nu resonerat oss fram till att yrke kan beskrivas som ett ”kitt” som håller samman människor i 

samhället och vara komplext och tvärvetenskaplig kan det vara meningsfullt att återerinra oss om just 

vilken kunskapsbredd yrkeskunnande kan ha för att vi ska kunna ge yrkesutbildningen det erkännande 

den förtjänar. Yrkets tvärvetenskaplighet leder oss därför till att beskriva kunskap och kunnande. Dessa 

begrepp för oss vidare till begrepp som kompetens och kvalifikationer vilka i sin tur kan diskuteras 

utifrån kvalitet i yrkesutbildning.    

Kunskap och kunnande  

Kunskap har sin grundbetydelse i ordet kunna (Svensk Etymologisk ordbok, 2010) och sitt ursprung i 

ord som ”känna”, ”känna till”, ”vara bekant med”, vilket kan tolkas till ett vetande om världen och 

förhållanden i den. Kunnande kan uppfattas här som ”en verbform av kunna i betydelsen ha förmåga” 

(a. a), med andra ord en aktivitet i världen som visa sig i olika sorters handlingar.  Handling kopplar 

Aristoteles i kunskapssammanhang till individen och till ett avsiktligt medvetet beteende. Historiskt sett 

indelar Aristoteles kunskapsbegreppet i boken Den Nicomachiska etiken (översatt av Ringbom, 1967) 

i tre kunskapsformer. 1) vår kognitiva förmåga att skapa vetande – den så kallade teoretiska kunskapen. 

När vi har vetande är vi övertygade om ett sakförhållande och känner anledningarna till det. 2) praktisk 

kunnighet då vi kan producera något i relation till ett bestämt mål. Kunnighet anses här vara ett 

produktionsbegrepp i förening med en riktig tankeplan, med andra ord att individen har en intellektuell 

plan för produktiva handlingar. 3) praktiskt intellekt, klokhet – den så kallade omdömesförmågan då 

det goda handlandet är ett ändamål i sig. Att göra gott för en själv och människorna i allmänhet 

innehåller etiskt och/eller politiskt handlande.   

Vi fokuserar här på praktisk kunnighet eftersom den i yrkeskunnandesammanhang inkluderar de andra 

två kunskapsformerna och hjälper oss att bättre förstå den praktiska kunskapens innebörd och bredd. 

Praktisk kunnighet kan på en övergripande nivå sägas referera till individens färdighet och förmåga att 

med ett avsiktligt mål skapa och producera något, men även att ha färdighet i logik. Dessa färdigheter 

och förmågor förutsätter att individen har en riktig tankeplan, en intellektuell plan för sina handlingar, 

och tillgång till fungerande regler för den tänkta handlingen. Genom denna tankeplan besitter hen 

därmed kunskap om såväl handlingen som metod för genomförande. Enligt Aristoteles är inte praktisk 

kunnighet endast en praktisk färdighet för genomförandet utan den inkluderar också intellektet och 

förnuftet. Praktisk kunnighet innefattar således vetskap om handlingen och grunderna bakom den – den 

är specialiserad kunskap och därtill även objektiv och subjektiv. Detta innebär att den handlande 

individen medvetet brukar såväl vetskap om handlingen och metoder för genomförandet av den samt 

reflektion över handlingens värde och riktighet. Praktisk kunnighet är således människans förmåga att 

agera i enlighet med förnuft och gott omdöme i syfte att uppnå avsiktliga mål. Vi kan förstå att avsaknad 
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av förnuft och gott omdöme leder till oförnuftiga handlingar. Sådana handlingar utesluter vetande. 

Oförnuftiga handlingar utesluter också det praktiska intellektet, det vill säga handlingar med ett gott 

ändamål då individens handlande värderas i relation till det goda. Således använder en individ med ett 

gott yrkeskunnande i genomförandet av olika sorters yrkesuppgifter alla kunskapsformer, såväl 

teoretisk kunskap, praktisk kunnighet och praktiskt intellekt. Hos en individ skapar dessa 

kunskapsformer möjligheter till medvetna och förnuftiga handlingar. När förnuftiga handlingar äger 

rum i ett yrke kan vi uppfatta att individen har ett för yrket relevant yrkeskunnande.    

Yrkeskunnande och dess olika aspekter  

Utifrån resonemanget kring arbete, yrke och kunskap kan yrkeskunnande uppfattas vara komplext. 

Därför kan vi starta vårt resonemang om yrkeskunnande utifrån tvärvetenskapligt tänkande där 

multidisciplinär, interdisciplinär och transdisciplinär uppfattning om yrkeskunnande, framförallt i 

utbildningssammanhang, kan visa sig vara fruktbar. Ur multi-, inter-, och transdisciplinär 

sammansmältning av skilda kunskaper och kunskapsbas, färdigheter, kompetenser, värderingar och 

attityder som individen innehar och kan använda reser sig en komplex och mångfasetterad bild av 

yrkeskunnande. Det är rimligt att tänka att det därför finns flera sätt att beskriva och ge innebörd åt 

begreppet yrkeskunnande i allmänhet och i yrkesutbildningssammanhang i synnerhet. Nedan gör vi 

några inslag på de aspekter som kan ingå i talet om yrkeskunnande och hur det kan karakteriseras. Vi 

börjar med begreppet kompetens och därefter går vi över till kvalifikationer.  

Kompetens  

Forskarna har haft svårt att enas om definitionen av kompetensbegreppet även om stort arbete lagts ned. 

Därför används begreppet på olika sätt såväl i dagligt tal som i vetenskapliga texter. Det forskarna, 

enligt Svensson (2009), ändå är eniga om är att kompetens är individorienterad och sätter människan i 

centrum samt att i dag anknyts begreppet också till livslångt lärande.  

Människans livslånga lärande är manifesterat i flera internationella och nationella deklarationer där EU-

kommissionens är en av dem. I EU-kommissionens texter om livslång lärande har beslutsfattarna enats 

om att använda begreppet nyckelkompetenser (EUR Lex)1 för de kompetenser som är generella och 

som varje individ förväntas leva upp till för att kunna fungera i ett flexibelt och föränderligt samhälle. 

På en övergripande nivå definieras kompetens i EU-sammanhang som ”en kombination av kunskaper, 

färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området.” (EUR Lex).2 Utifrån dessa 

dimensioner har EU preciserat och definierat åtta nyckelkompetenser och som de anser att alla individer 

behöver skaffa sig för att kunna uppfylla ”personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration 

och sysselsättning” (a.a.). Nyckelkompetenserna inkluderar följande områden: kommunikation på 

modersmålet och på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och 

                                                                 
1 Källa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090 
2 Källa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090 
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teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, 

initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (EUR Lex). 

Dessa kompetenser kan uppfattas vara sådana som främjar individens egen utveckling, kräver aktivitet 

och stödjer utveckling inom teknik, samhälle och vetenskap.  

När vi närmare granskar hur EU:s kompetensbegrepp transformerats i det Svenska formella 

utbildningssammanhanget, till exempel i gymnasial utbildning, lägger Skolverket (2011) inte tonvikten 

på begreppet kompetens utan använder begrepp som: samarbeta, använda utrustning, hantera 

information, handla språkligt och kommunikativt, lösa problem, planera och organisera uppgifter, 

kvalitetsmedvetenhet, estetiskt förhållningssätt, utvecklingsinriktning, genomföra uppgifter och lösa 

praktiska problem. Begreppen är således mer konkret skrivna i verbform och fokuserar därmed på 

aktivitet. Exempelvis förmodas det att aktiviteter som exempelvis problemlösning ska då kunna 

erbjudas i utbildningen så att eleverna kan öva kompetensen under utbildning i syfte att senare kunna 

visa sin kunnighet i den i olika kontexter.  

Skillnaden i EU:s och Skolverkets nyckelkompetenser är främst den att i Skolverkets kompetenser 

saknas vetenskaplig och teknisk kompetens, lära att lära samt kulturell kompetens. Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, Lgy11, innefattar dock även dessa kompetenser. De är emellertid skrivna i andra 

termer som till exempel att undervisningen ska ha internationellt perspektiv, undervisningen ska bygga 

på vetenskaplighet och beprövat erfarenhet samt att undervisningen ska stimulera till fortsatt lärande. 

Sverige har alltså, i den sekundära utbildningen, applicerat EU:s åtta nyckelkompetenser för att kunna 

skapa möjlighet till ökat rörlighet och utbildningars jämförbarhet länderna emellan. Således uppfattas 

kompetens här som ett generellt begrepp som syftar till att ge individer överförbara kunskaper, 

färdigheter, kompetenser och attityder som de kan applicera i relevanta situationer.   

Våra gymnasieelever, såväl de som väljer yrkesinriktningar som högskoleförberedande utbildningar, 

förväntas därmed kunna utföra bestämda uppgifter på ett lyckat sätt genom att använda sig av generella 

kompetenser. De förväntas kunna anpassa sig och fungera på en flexibel arbetsmarknad samt behärska 

nya situationer genom att göra bruk av sina generella kompetenser och därför förväntar samhället att 

även yrkeseleverna lära sig dessa i yrkesutbildningen. Eleverna ska ha också förmåga att snabbt 

förvärva nya kunskaper och färdigheter samt använda våra kulturella redskap i syfte att bidra till den 

egna livskvaliteten och landets produktivitet. Förmågan att utveckla och använda generella kunskaper, 

såväl tvärs över olika yrkesområden som över tid blir därmed viktiga aspekter i utbildning (Helakorpi, 

2010; Tsagalidis, 2008; Nijhof & Streumer, 1998). Dessa aspekter kan i sin tur förstås i termer av 

transfer (Kilbrink, 2013) och framförs i Lagrådsremissen text enligt följande: ”/…/ att ungdomarna får 

en god grund att möta framtidens krav” (Lagrådsremiss, 2009 s. 34). Vi kan således beskriva de 

generella kompetenserna som en dörröppnare till en social gemenskap och ett samhälle vilket kan 

uppfattas som det ”kitt” vi tidigare talat om. Men innebär behärskande av generella kompetenserna att 
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individen innehar ett yrkeskunnande? Nej, det är inte troligt och därför övergår vi till ett resonera om 

något mer specifikt i yrkeskunnandesammanhang: det som anses vara specifikt för respektive yrke och 

särskiljer yrken från varandra. Det begrepp som används i litteraturen för detta är specifika 

yrkeskunskaper (Helakorpi, 2010; Tsagalidis, 2008; Nijhof & Streumer, 1998).   

Specifika yrkeskunskaper är de kunskaper som är specificerade och specialiserade inom respektive 

yrkesområde genom arbetsdelning. I motsats till generella kompetenser avgränsar specifika 

yrkeskunskaper således själva yrket. Sjuksköterskeyrkets specificering handlar till exempel om att 

kunna ta hand om en sjuk människans kropp, och ibland psyke, i motsats till dataingenjörens yrke som 

istället kräver kunskaper i teknik. Dessa två yrken har dels olika kunskapsbas med olika komplexitet, 

dels skilda förutsättningar för individuella och produktiva handlingar. Dataingenjören kan pröva olika  

lösningar utan att prövandet behöver leda till allvarliga konsekvenser. Sjuksköterskan kan knappt i sitt 

yrke utgå ifrån förhållningssättet ”låt oss pröva så får vi se vad som händer” eftersom konsekvenserna 

kan leda till mänskligt lidande. Genom att identifiera specifika yrkeskunskaper i de olika yrkena så 

tydliggörs respektive yrkets egenart. Trots denna möjlighet är det mycket svårt och kostsamt att, enligt 

Helakorpi (2010), göra det. Dock förväntas det att ansvariga (yrkeslärarna och handledarna på APL-

platserna) för utbildningen av de specifika yrkesgrenarna ska kunna införliva yrkets egenart för den 

blivande kvalificerade arbetskraften (yrkeseleven) på den relativt korta tiden som utbildningen fortgår. 

Införlivandet i yrkets specifika yrkeskunskaper fungerar inte enbart som ingång i yrkeskunskaper utan 

formar även elevens yrkesidentitet. Den skapas och formas i mycket stora drag genom relevant 

yrkeskunskap i yrkets egenart, dess yrkeskultur och yrkespraxis. Yrkeskultur och dess praxis är aspekter 

som i huvudsak lärs i autentiska situationer och miljöer genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, även 

om det i mindre omfattning sker även i skolmiljö. Dock räcker det inte heller att enbart inneha specifika 

yrkeskunskaper för att kunna kalla sig för yrkeskunnig inom ett specifikt yrke (Kristensen, 2001; 

Kämaräinen, 2002; Tsagalidis, 2008).  

Utifrån resonemanget ovan kan vi således dra en slutsats att kvalificerad arbetskraft behöver ha såväl 

generella kompetenser som yrkesspecifika yrkeskunskaper för att kunna utföra yrket på ett kvalificerat 

sätt på en öppen marknad. Dessutom är det viktigt att, i dessa generella kompetenser och specifika 

yrkeskunskaper, tillfoga ett arbetsuppgiftsperspektiv vilket vi nu gör genom att resonera kring 

begreppet kvalifikationer.  

Kvalifikationer  

Kvalifikationer fokuserar på arbetets krav och utgår från de krav arbetsuppgiften ställer på den som ska 

utföra uppgiften. Kännedom om arbetets kvalifikationskrav antas vara grundläggande för utföraren i 

förhållande till kvalitet i arbete och därför kan kvalifikationer relateras till arbetsprocesser (Ellström, 

1992). Det innebär att någon ska genomföra dessa processer med hjälp av sin kompetens för att kunna 

möta arbetsuppgiftens krav. Olika yrken har utan tvivel skilda kvalifikations krav och kräver då också 
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mer eller mindre genomförandekompetens och skicklighet av utföraren. En yrkeselev saknar dock 

erfarenhetsbaserad kunskap om arbetets krav och arbetskvalitet.  I en yrkesutbildning medför detta att 

eleven behöver få kunskap om de krav arbetet ställer och hur ett gott arbete ser ut. Detta ställer krav på 

yrkeslärarnas och APL-handledarnas förmåga att exemplifiera, förmedla och låta eleven erfara centrala 

arbetsprocesser för att de ska få lära sig hur det goda arbetet ser ut och vilka kvaliteter arbetsprocessen 

och resultatet innehåller. Följaktligen ansvarar såväl yrkesläraren som APL-handledaren för vilken 

kvalitetsuppfattning eleven får tillgång till under utbildningen. Utifrån ett kvalifikationsperspekt iv 

förutsätter detta i sin tur att utbildningen, och framför allt samverkan mellan skola och arbetsliv (Prop. 

2008/09:199; SOU 2006:102; SOU 2008:27), är av den karaktär att den erbjuder möjligheter till 

meningsfulla kvalitativa arbetsuppgifter där arbetsprocesser och arbetets krav tydligt framträder för 

eleven. I detta sammanhang är APL-platserna ytterst viktiga. I relation till begreppet kvalifikationer ska 

utbildningen följaktligen erbjuda eleven såväl kunskap om arbetets krav som möjlighet att utvecklas i 

olika generella kompetenser – kompetenser och kvalifikationer är därmed relationella och 

kontextbundna.  

Således fokuserar kompetens på individens förmåga att utföra ett arbete på ett lyckat vis genom att 

denne med sin kompetens kan möta arbetets kvalifikationskrav på rätt nivå i relevanta 

yrkeskontexter.  Detta innebär att en yrkeskunnig individ har såväl kompetens inom yrkesområdet som 

kunskap om arbetets kvalifikationer. Genom att agera yrkeskunnigt kan individen på ett lyckat vis 

uppfylla de efterfrågade kraven och det arbetsuppgiften kräver genom att använda sin kompetens och 

därmed kunna visa sitt yrkeskunnande.   

Vi kan nu sammanfatta vårt resonemang genom att använda Ellströms (1992) beskrivningar av 

yrkeskunnande. Även han har en flerdimensionell ingång i yrkeskunnande. Han utgår från såväl 

kompetens som kvalifikationsbegreppet och kategoriserar innebörden av yrkeskunnande genom fem 

relationella kompetensbegrepp: 1) yrkeskunnande som formell kompetens, 2) som reell kompetens, 3) 

som utnyttjad kompetens, 4) som reellt krävs vid utförande och 5) som föreskrivs och efterfrågas för ett 

visst arbete (a.a. s 38). I sin analys av begreppet yrkeskunnande utgår Ellström från individen i ett 

arbetslivssammanhang där individens allsidiga kompetens och de i arbetet efterfrågade 

kvalifikationerna aktiveras i efterfrågade handlingar. Som vi tolkar Ellström hittar vi ett 

individperspektiv, ett handlingsperspektiv och ett kravställarperspektiv vilka möts i en yrkeskunnig 

individs handlingar vid utnyttjad relevant kompetens.   
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Diskussion  
I denna avslutande del i artikeln ställer vi oss inledningsvis frågan varför inte ”yrkesbegrepp” som 

kunskap, kunnande, kompetens och kvalifikation ryms i den dominerande berättelsen om kvalitet i den 

gymnasiala yrkesutbildningen. För att svara på frågan tar vi avstamp i Ternings kommande avhandling 

(in press) i vilken hon argumenterar för att det sedan slutet av 1980-talet funnits en dominerande idé 

om samhället som bärs upp via en marknadsekonomisk rationalitet – en idé som under de senaste tio 

åren förstärkts. Inom denna idé uppfattas begrepp som globalisering, konkurrens, tillväxt, högre 

produktivitet, valfrihet och flexibilitet fungera som ledstjärnor såväl när det gäller den samhälleliga 

utvecklingen som i fråga om berättelsen om kvalitet i yrkesutbildningen. Det betyder i sin tur, vilket vi 

varit inne på tidigare i texten, att yrkesutbildningen ges värde i relation till dess förmåga att göra 

eleverna anställningsbara – elevens värde bedöms genom dennes förmåga att på ett effektivt sätt 

producera för att generera vinst och avkastning för företagare och aktieägare. Kraven på produktivitet 

för maximal tillväxt leder också till ett fokus på kvantitet snarare än på kvalitet. Detta menar vi urholkar 

kvalitetsbegreppet och medverkar till att talet om kvalitet i termer av yrkesbegrepp inte ryms i den 

dominerande berättelsen. Berättelsens stora fokus på produktivitet och tillväxt skapar i sin tur utrymme 

för en föreställning om yrkeseleven vars drömmar om vuxenlivet överensstämmer med avnämarnas, 

det blir således ett gemensamt mål att öka tillväxten vilket också kräver en anpassning till globala 

villkor. Tiden i gymnasieskolan måste därför utnyttjas så effektivt som möjligt varför utrymmet för att 

utveckla generella kunskaper och kompetenser får stryka på foten. 

Fem år efter sjösättningen av Lgy 11, med antagningssiffror till den gymnasiala yrkesutbildningen som 

sedan läsåret 2007/2008 till läsåret 2015/2016 sjunkit från ca 42 % till ca 26 % av ungdomskullarna 

(Richardson, 2010; WorldSkills, 2016) är det möjligt att problematisera den dominerande berättelsens 

konstruktion av yrkeseleven som företrädesvis praktisk lagd och teoretiskt ointresserad, vars intresse 

främst handlar om att anpassa och disciplinera sig i relation till kraven på ekonomisk tillväxt. Är det 

verkligen den identitet som sökande till yrkesutbildningar känner igen sig i och vill ikläda sig? I en 

undersökning återger Panican (2015) hur elever i grundskolans årskurs nio beskriver att valet av ett 

gymnasialt yrkesprogram kategoriserar dem såsom skoltrötta och mindre ambitiösa elever. Att välja ett 

yrkesprogram uppfattar därmed de presumtiva gymnasieeleverna som ett mindre attraktivt val. Kan det 

därmed vara på sin plats att kritiskt resonera över vad det skulle kunna innebära att i ett längre perspektiv 

hålla fast vid en färdighetsinriktad yrkesutbildning där vare sig värdet på själva utbildningen eller 

produkterna uppfattas ur någon annan synvinkel än de marknadsekonomiska. Hur många ungdomar är 

beredda att välja en gymnasial utbildning som så tydligt leder fram emot ett mindre flexibelt mål i 

arbetslivet – det i en tid där teoretiska kunskaper och högskolestudier värderas högre än praktiska – och 

i vilken vi värdesätter valfrihet, flexibilitet och individuell utveckling. Betydelsen av begreppen 

valfrihet uttrycks för yrkeseleven såsom en valfrihet att ”slippa” läsa teoretiska kunskaper, kunskaper 

som de ändå inte förmodas vara intresserade av eller i behov av i sitt kommande arbetsliv.   



13 
 

Som vi indikerat i resonemanget ovan så erkänns således inte ett vidare kvalitetsbegrepp i sammanhang 

där kvalitet i yrkesutbildningen omtalas. Vi menar att denna förståelse inte är tillräckligt nyanserad, 

därför vill vi argumentera för en omförhandling; ett erkännande av ett kvalitetsbegrepp som även 

innefattar yrkesbegrepp såsom kunnande, kompetens och kvalifikationer. I linje med tidigare 

resonemang så innefattar den praktiska kunskapen mer än en enkel färdighet i görandet. Att kunna 

behärska den komplexa praktiska kunskapen och den mångfacetterade kompetensen, likväl som 

förståelsen för arbetets kvalifikationskrav, kräver lång erfarenhet – vilket inte är rimligt att förvänta sig 

av en yrkeselev efter en treårig utbildning. Avnämarna förväntar sig dock att yrkeseleverna ska klara 

av att behärska yrket i såväl bekanta som i nya arbetssituationer direkt efter utbildningen, men 

erfarenheten har visat att det svårligen kan åstadkommas. Förvärvandet av yrkeserfarenheten förväntas 

eleverna få genom det arbetsplatsförlagda lärandet – det är därmed APL-platserna som ska fungera som 

ansvariga att erbjuda relevanta, mångskiftande och autentiska erfarenheter kring yrket och dess särart i 

yrkesutbildningen.    

Vidare behöver det, inom ett utvidgat kvalitetsbegrepp, tillföras en vilja att förstå yrkesbegreppen som 

relationella, tvärvetenskapliga och kontextbundna. På det här sättet kan talet om yrkesutbildningen ges 

dess rättmätiga innehåll och ett relevant sammanhang i samhället. Som vi ser det kan utbildningen bidra 

med den formella kompetensen, även delvis med den reella, men den reella kompetensen är svårare att 

kunna uppnå under en treårig utbildning, eftersom en yrkeselev oftast börjar sin yrkesresa i avsaknad 

av förkunskaper om yrkets särart – de börjar från nollpunkten. En annan förklaring till att det kan vara 

svårt att uppnå den efterfrågade reella kompetensen kan vara att denna är individbaserad medan 

tolkningsföreträdet (efterfrågan) ligger hos avnämarna som i många fall kan ha bristande kunskap om 

yrkesutbildningens innehåll. Den formella kompetensen och den reella kompetensen överensstämmer 

därmed inte med den förväntade kompetensen. Det gör den inte, vilket dels grundar sig i olika sätt att 

tala om den, och dels att avnämarna har skilda förväntningar – den påverkas dessutom av att 

förutsättningar för yrkesutbildningen inte alltid är optimala. Om den efterfrågade kompetensen däremot 

tydliggörs i sin helhet, kan resultatet av yrkesutbildningen uppnå rätt nivå, det vill säga ligga i nivå med 

de formella kunskaps-, kompetens- och kvalifikationskraven för efterfrågad kompetens och ge en 

yrkesexamen med erkänd kompetens, vilken i sin tur antas leda till anställningsbarhet (SOU 2008:27). 

Skolan kan heller inte undervisa om allt som i framtiden eventuellt kommer att efterfrågas, däremot kan 

den skapa förutsättningar för lärande och erbjuda verktyg för att klara av framtidens mångskiftande 

krav (Kilbrink, 2013; Helakorpi, m.fl. 2010). Ur ett samhällsperspektiv har utbildningen också andra 

syften att uppfylla än att uppnå arbetslivets efterfrågade kompetens. Ett av dessa är att inte enbart 

erbjuda utbildning utan även bildning – ett erbjudande som även elever på gymnasiala yrkesprogram 

måste erkännas. Slutligen menar vi att ett lägre fokus på produktivitet i termer av kvantitet skulle leda 

till utrymme att inkludera erkännandet av ett vidgat kvalitetsbegrepp och därmed även 
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inkludera erkännandet av skolans samhälleliga uppdrag vilket sammantaget skulle kunna bidra till en 

höjning av den gymnasiala yrkesutbildningens attraktionskraft. 
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