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Sammanfattning  

I denna rapport beskrivs tre fallstudier från pilotprojektet Yrkeskunnande i praktiken. I projektet studeras 
det yrkeskunnande som gymnasieskolans lärlingselever deltar i under sitt arbetsplatsförlagda 
lärande (apl) i tre olika yrkesverksamheter: en frisörsalong, en förskola och ett skolkök. 
Yrkeskunnande är ofta ”tyst” men blir synligt i handlingar. Strävan i denna studie är därför att sätta 
ord på centrala aspekter av yrkeskunnande – i barnskötaryrket, frisöryrket och kockyrket – som 
lärlingselever får tillgång till under sin apl. Studien har vägletts av tre frågor: Vad utgör centralt 
yrkeskunnande i tre yrkesverksamheter? Hur utvecklas detta yrkeskunnande? Vilka skillnader mellan novisers 
(dvs. elevers) och yrkesskickligas handlingar blir synliga? 

Studien är etnografisk till sin karaktär. Vi har filmat elever på Barn- och fritidsprogrammet, 
Hantverksprogrammet inriktning frisör samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet, under en 
eller två dagar av deras apl. Sedan har elevernas handledare och yrkeslärare fått reflektera över vad 
eleven gör i utvalda filmklipp, i relation till studiens syfte. 

I fallstudierna synliggörs att centralt yrkeskunnande är i hög grad beroende av arbetsplatsens 
specifika karaktär. Gemensamt för alla tre yrkena är att eleverna bland annat behöver utveckla ett 
yrkesmässigt omdöme för att handla på ett kunnigt sätt. Yrkesmässigt omdöme innebär att kunna 
göra kunniga bedömningar och fatta beslut i relation till olika uppgifter i verksamheten. Att utveckla 
kunnighet i ett yrke tar tid och kräver att eleven, tillsammans med andra, återkommande får delta i 
ett brett spektrum av uppgifter. Först med mycket handledning och sedan allt mer självständigt. 
Eftersom yrkeslärare och handledare är orienterade mot olika verksamheter – skola respektive den 
specifika arbetsplatsen – har de ibland olika blick på det yrkeskunnande eleven ska utveckla. 
Yrkeslärarna använder lydelser ur skolans styrdokument, medan de yrkesverksamma talar utifrån 
villkoren på sin arbetsplats med siktet inställt på att göra eleven möjlig att anställa på arbetsplatsen. 

Nyckelord 

Yrkeskunnande-i-handling, gymnasiets lärlingsprogram, barnskötare, frisör, kock, apl 
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Inledning  

I denna rapport redogör vi för tre fallstudier från pilotprojektet Yrkeskunnande i praktiken, som 
genomfördes under sex månader med start höstterminen 2017 och avslut vårterminen 2018 på 
uppdrag av Skolverket.1 I projektet har vi studerat yrkeskunnande i praktiken i tre olika 
yrkesverksamheter som lärlingselever deltar i under sin apl. 

Tre lärlingsutbildningar på tre olika skolor har ingått i studien: Barn- och fritidsprogrammet med 
inriktning pedagogiskt arbete (BF), Hantverksprogrammet Frisör (HV Frisör) samt Restaurang-
och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering (RL). Lärlingseleverna har studerats 
under sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl) på sina respektive lärlingsplatser: en förskola, en 
frisörsalong och ett skolkök. 

Bakgrund  
Lärlingsutbildning på gymnasiet befinner sig under utveckling. Ett syfte för lärlingsprogrammen är 
att erbjuda elever möjligheter att utveckla sitt yrkeskunnande ”i praktiken”. Inom 
lärlingsutbildningen är eleverna minst halva utbildningstiden på en arbetsplats, vilket är en 
betydande skillnad jämfört med de skolförlagda yrkesprogrammen. Trots denna skillnad används 
identiska kursplaner i de skolförlagda yrkesprogrammen och lärlingsutbildningar. 

I yrkesverksamheterna på arbetsplatserna är yrkeskunnandet inbäddat i olika handlingar. Att ”lära 
sig i praktiken” innebär att eleven kan tillägna sig yrkeskunnande genom att succesivt utveckla sin 
förmåga att delta i arbetsplatsens yrkesspecifika handlingar för att på så vis bli alltmer kompetent 
och yrkeskunnig. 

En förutsättning för att lärlingsutbildningen ska kunna fortsätta utvecklas är att det eftersträvade 
yrkeskunnandet kan artikuleras och formuleras på ett för lärlingsutbildningen ändamålsenligt sätt. 
Detta kan i sin tur medföra ett behov av alternativa sätt att konkretisera och beskriva examensmålen 
och innebörden i den yrkeskunnighet som ska utvecklas, än det som finns uttryckt i nuvarande 
examensmål med utgångspunkt i de skolförlagda yrkesprogrammens verksamhet. I projektet 
Yrkeskunnande i praktiken har vi därför studerat hur yrkeskunnande kommer till uttryck i de 
yrkesverksamheter som lärlingseleverna deltar i under sin apl. Detta kunnande är i stor utsträckning 
”tyst” och kommer till uttryck i handlingar. 

För utförligare beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter se bilaga 1. 

1 Projektet har letts av Ingrid Carlgren, Stockholms universitet. Förutom rapportförfattarna har även Viveca Lindberg, Stockholms 
universitet, deltagit i projektet. 
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Syfte  
I denna rapport av pilotprojektets fallstudier är syftet att beskriva vad som utgör centralt 
yrkeskunnande, hur detta yrkeskunnande utvecklas, samt skillnader mellan novisers (dvs. 
lärlingselevers) och yrkesskickligas handlingar i studiens tre olika yrkesverksamheter. 

Metod  
Studiens dataproduktion har skett genom ett inledande samtal med en expertgrupp, efterföljande 
deltagande observationer med stillbildsfotografering samt inspelning av rörlig bild, samt 
avslutningsvis samtal med elev och experter utifrån utvalda filmklipp. Expertgruppen består av 
respektive lärlingselevs handledare och yrkeslärare. Lärlingseleven har filmats under en eller två 
arbetsdagar på sin arbetsplats. Expertgruppen och eleverna har sedan fått titta på och samtala om 
utvalda klipp från filmmaterialet, inspirerat av en metod som kallas stimulated recall. I studien har 
Vetenskapsrådets (2011) etiska råd följts. 

För utförligare beskrivning av studiens metod och metoddiskussion: se Bilaga 1. 

Disposition  
Efter denna inledning följer tre kapitel där respektive fallstudie presenteras: BF, HV Frisör och RL. 
Varje fallstudie börjar med en beskrivning av deltagarna i fallstudien, upplägg av apl i 
lärlingsutbildningen samt en beskrivning av arbetsplatsen och lärlingselevens arbetsuppgifter. 
Därefter följer en beskrivning av vad experterna i ett inledande samtal lyft som centralt 
yrkeskunnande. Fallstudiernas kärna är beskrivning av händelser i tre filmklipp från dagen när 
eleven filmades, samt vad handledare och lärare respektive elev sagt när de sett filmklippen. Varje 
fallstudie avslutas med en reflektion om vad som framstår som centralt yrkeskunnande i de 
uppgifter eleven deltagit i, hur detta yrkeskunnande utvecklas, vilka skillnader som finns mellan 
handlingar utförda av experter respektive lärlingselev, samt skillnader i vad läraren respektive 
handledaren uppmärksammar. Det avslutande kapitlet är en summerande reflektion som består av 
en diskussion av likheter och skillnader mellan de olika yrkesområdena, samt ett förslag på vidare 
forskning. 
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Fallbeskrivning 1:  Yrkeskunnande på Barn- och 
fritidsprogrammet,  inriktning pedagogiskt  arbete   

Deltagare  i  fallstudien  
I fallstudien deltar Boel, som är barnskötare och handledare för eleven på förskolan, Leah som är 
elevens yrkeslärare på Barn- och fritidsprogrammet samt lärlingseleven Elsa som går i årskurs 2. 

Organisering  av a pl i lärlingsutbildning  
Skolan är ett kommunalt yrkesgymnasium i en större stad. På skolan finns några skolförlagda 
yrkesprogram och flera lärlingsutbildningar. Barn- och fritidsprogrammet (BF) finns enbart som 
lärlingsutbildning. Lärlingseleverna är ute på apl två dagar i veckan, resterande dagar är de i skolan. 
Yrkesläraren berättar att det är den individuella elevens behov som styr hur rotation i apl 
organiseras. Idealet är årskursvis byte av arbetsplats så att eleverna får erfarenheter från olika 
förskolor. Men om och när byte ska ske är något som avgörs i varje enskilt fall. För vissa elever 
kan det vara bättre att vara kvar på samma förskola längre än ett år. Ibland måste ett byte ske 
snabbare om eleven och handledaren inte fungerar bra ihop. Yrkesläraren berättar att det är lätt för 
henne att hitta lärlingsplatser utifrån de kontakter hon har byggt upp under sina år som 
yrkesverksam inom kommunen. Dessutom finns en stor efterfrågan på barnskötare, vilket 
underlättar anskaffning av platser. 

Förskola som  utbildningsplats   
Förskolan ligger i ett nybyggt område. Det är en separat byggnad i två plan med en stor gård. På 
förskolan går sammanlagt cirka 60 barn. De två småbarnsavdelningarna är sammanslagna till en 
större grupp i den dagliga verksamheten, liksom de två avdelningarna för större barn. 
Lärlingseleven genomför sin apl för andra året på denna förskola. I år är hon på de två 
småbarnsavdelningarna. 

Arbetslaget på de sammanslagna småbarnsavdelningarna består av två förskollärare, Frida och 
Fanny, barnskötarna Boel (elevens handledare) och Bella, samt vikarien Amina som är resurs för 
ett barn i behov av särskilt stöd. Boel var även handledare för eleven förra året. 

Elevens arbetsuppgifter på förskolan 
Nedan följer en sammanställning av en typisk dag på småbarnsavdelningen utifrån elevens 
arbetstider och de situationer som eleven får delta i: 
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Ca tid Situationer och arbetsuppgifter Vem, vilka i personal 
8.30 Utelek: möta barn & föräldrar vid lämning, leka med 

barn, hålla uppsikt, etc. 
Gå in: Ta in barn till hallen, hjälpa barnen i hallen med 
avklädning, hjälpa barnen tvätta händer samt med 
toalett/potta/blöjbyte 

Alla pedagoger som påbörjat sin 
arbetsdag 

9.30 Fruktstund: 
Dela frukt, dela ut frukt, samtala med barnen 

Alla pedagoger som påbörjat sin 
arbetsdag 

9.45 Planerad aktivitet / Fri lek Uppdelning där en-två pedagoger 
kan genomföra en planerad aktivitet 
med vissa barn, övriga aktiverar 
resterande barn 

10.30 Samling:
Leda / delta i sångsamling 
Hålla uppsikt, få med barnen, etc 

En pedagog leder
Övriga pedagoger deltar 

11.00 Lunch: 
Ta barnen till lunchen (stanna och tvätta händerna samt 
sprita händerna). I lunchrummet servera barnen, hjälpa 
barnen vid sitt bord, samtala, hjälpa barn att skrapa av 
tallrik och lämna den i disken. 
En pedagog stannar och städar
Övriga tar barnen till avdelningen, tvätta händer och 
ansikte, toalett/blöjbyte 

Alla pedagoger 

Elsa får ofta uppgiften att städa som 
innebär att se till att alla bord är 
avdukade, alla bestick, tallrikar, etc 
står på matvagnen, torka bord, sopa 

12.00 Läsvila / Sovande vila En pedagog har läsvila och en 
sovande vila, övriga påbörjar sina 
raster 

Elsa går antingen på rast eller har 
läsvila 

12.30- Fri lek / Planerad aktivitet (på vintern inomhus – 
övriga årstider vid gott väder utomhus) 

Uppdelning där en-två pedagoger kan genomföra en 
bestämd aktivitet med vissa barn, övriga barn leker fritt 
på avdelningen, pedagogerna följer barnen, håller 
uppsikt generellt samt över de sovande barnen via 
monitor (vilka barn ska väckas viss tid), hjälper barn på 
toaletten, etc. 
Bäddar undan madrasser efter vila 

Hämtning
Möta och samtala med föräldrar som hämtar barn 

Pedagogerna (turas också om att ta 
rast) 

Barnskötarens  centrala  yrkeskunnande  som  ”det”   
I det inledande samtalet reflekterar läraren och barnskötaren att det svårt att sätta fingret på vad 
yrkeskunnande i barnskötaryrket är. De talar om yrkeskunnande som ett ”det” som någon antingen 
har eller inte har: 

Boel: Där gör jag redan en första bedömning när jag får in en vikarie. Alltså ibland känns det som 
antingen har man det eller inte. 
Fråga: Vad är detta det som man antingen har eller inte har? Kan du konkretisera? 
Boel: Ja, där är just vikarier. Kommer det in en person som har ögonen med sig och ser vad behöver 
göras här och nu, då har man det. 
Leah: Att kunna se situationen 
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Boel: Ja precis, men om man går in och bara väntar på att någon ska ge ett kommando, då har man 
inte det. Då kan man lika gärna vara utan den personen. Då måste jag ändå tänka åt den personen vad 
den ska göra 
Leah: Eller göra det åt en i värsta fall. 

Förutom yrkeskunnande som något som var svårt att uttrycka i ord – ett ”det” – nämner 
handledaren och läraren även begrepp som pedagogiskt ledarskap och kommunikation som 
centralt i barnskötares yrkeskunnande. De talar om vikten av att kunna läsa av situationer och som 
pedagog hitta sin roll. Dessutom framstår att kunna rutinerna som en förutsättning för att kunna 
läsa av situationer. Aspekter i yrkeskunnande som kom upp i det inledande samtalet sammanfattas 
nedan: 

Yrkeskunnande Vad innefattar yrkeskunnandet? 
Pedagogiskt ledarskap Att ha ett syfte med det man gör 

Kunna följa barnen och kunna göra ett lärande av det barnen 
intresserar sig för 

Kommunikation Verbal, kroppslig 
Med barn, kollegor och föräldrar 

Läsa av situationer Tänka ut vad man ska göra och agera 
Läsa av barn, kollegor och föräldrar 
Kunna rutinerna 

Hitta sin roll i en situation Veta vem som gör vad 
Metafor om stubbar och löpare 

”Det” Något man har eller inte har 

De situationer där yrkeskunnandet blir särskilt synbart är hallen, måltiderna och planerade 
pedagogiska aktiviteter enligt experterna, även om barnskötares centrala yrkeskunnande är något 
som syns hela tiden i allt som görs under arbetsdagen. 

Yrkeskunnande  i tre situationer  på  en  förskola  
Härnäst presenteras tre situationer från den arbetsdag eleven filmades, samt vad experterna 
respektive eleven tog upp i efterföljande samtal. Situationerna beskrivs under rubrikerna (i) Utelek, 
(ii) Inre hallen och (iii) Dega med trolldeg. 

(i) Utelek 
Barngruppen är på utflykt till en närliggande park. Där finns tre små lekhus placerade i en halvcirkel 
med ett stort bildäck stående i marken mellan husen. Handledaren Boel går med ett barn och 
knackar på i lekhuset i mitten. Inne i huset finns några barn. ”Får vi komma in” frågar Boel barnen 
i huset. Hon frågar även om det är en kiosk. Barnen svarar jakande. Lärlingseleven Elsa, som stått 
i mitten av lekområdet och sett sig omkring, börjar nu röra sig i riktning mot huset. Hon böjer sig 
ner utanför fönstret – i leken representerande en kiosklucka – och tar en näve snö från marken. 
”Det här är pengarna” säger hon till det barn som står vid kioskluckan. Barnet ger henne snö och 
Elsa låtsas äta. ”Mmm” säger hon när hon äter. Inne i huset sitter Boel med flera barn runt sig. Ett 
av barnen ropar: ”Kom nu” till Boel och de andra barnen, och Boel uppmanar de andra barnen att 
de ska gå och hälsa på i ett annat lekhus. Samtliga barn går eller rusar dit. Elsa ställer sig upp och 
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ser sig om. Hon går och tittar bakom huset där ett barn befinner sig. Sedan går Elsa till huset där 
Boel är med barnen. Elsa ser sig om med jämna mellanrum och förefaller inte vara inne i leken. 

Boel knackar på och frågar om Elsa plockar snö från marken. Barnen och Boel börjar gå till 
hon och barnet får komma in Hon betalar och låtsas äta. nästa hus. Elsa reser sig upp. 

Bildserie 1. 

Ett barn påkallar Elsas uppmärksamhet från det mittersta huset. Elsa börjar röra sig ditåt och frågar 
om barnet vill att hon ska komma och köpa. Det vill barnet. Elsa böjer sig ner vid kioskluckan. 
Hon köper hamburgare och betalar med snöpengar. Nu samlas flera barn kring Elsa och 
kioskleken. Ett av barnen som kommer går in i rollen som köpare, den roll som Elsa haft. Elsa 
sitter på knä bredvid och tittar på leken (bildserie 2). 

Elsa frågar barnet om barnet Barn: Hamburgare. Elsa: Är det min hamburgare?
vill att Elsa ska köpa. Elsa: Hamburgare, det låter Barn: Här är hamburgare. 

jättegott. Jag är så hungrig Elsa: Här är pengarna.
nu. Ja jag köper hamburgare. 

Elsa: Mmm Jag tycker det är Barn i grönt går fram till Barn i grönt: Hamburgare.
gott med efterrätt. Här är kiosken. Barn i lila kommer Barn i kiosk: Här är 
pengarna. Barn i grönt till Elsa. Barnet och Elsa hamburgare.
närmar sig huset. samtalar. Barn i lila har gått in i

kiosken. 
Bildserie 2. 

Att utveckla barnens lek - deltagarnas utsagor  
I samtalet säger experterna att Elsa har ett bra bemötande. De märks genom att Elsa böjer sig ner 
till barnens nivå, att hon lyssnar på barnen och deltar i deras lek. Experterna uppmärksammar hur 
barnet i grön overall bjuds in i leken (bildserie 2). De säger att Elsa kan ”bolla” de fyra barn hon 
har runt sig som alla säger olika saker. Boel och Leah kommenterar sedan om lekandet: 

Boel: Vi vill ju ha en längre lek. Barn leker ju väldigt kort och byter och byter. Och det är ju svårt för 
oss att hänga med och samtidigt vill man ju få en längre sekvens. 
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Leah: Och att man utvecklar leken 
Boel: Precis. Där kanske yrkeskunnande kommer in, att hon hade kunnat sagt, att nu går vi till den 
andra kiosken och köper. ”Kom, dom har glass där borta” 

För att kunna utveckla en längre lek säger Leah att man måste kunna sätta sig in i hur barn tänker 
och leker. Det handlar om att tolka barnen fyller Boel i. Leah fortsätter med att beskriva att det 
innebär att vara nyfiken på vad barnen vill göra, att det gäller att ”väcka barnen”, hjälpa barnen 
vidare i leken men också att kunna hålla sig tillbaka. Under samtalet återkommer Leah och Boel 
flera gånger till att kunna gå in och ur lek på ett omärkbart sätt, där Leah använder Boels handlingar 
som exempel på en sådan förmåga. Att gå in och ur lek på ett obemärkt sätt framställs som något 
som eleven ännu inte kan. 

Leah och Boel pratar vidare om att eleven behöver utveckla sin säkerhet och sin förmåga att vara 
ledare, ta ansvar och hitta sin roll. De säger att Elsa behöver arbeta med både sitt och barnens 
språk. Hon behöver få igång mer dialoger, vara mer energisk, använda sin kropp och röst som ett 
verktyg samt artikulera bättre. 

När lärlingseleven Elsa ser på filmklippet säger hon att hon i början ser ännu mer vilse ut än hon 
kände sig. Det är svårt att veta var hon kan komma in någonstans menar hon. Elsa berättar att hon 
tänkte att barnen ofta lekt kiosk vid husen, därför vet hon att det då går att prova att göra det. Elsa 
säger att hon ofta tycker att det är svårt att skapa initial kontakt med barnen. Det är lättast med de 
barn som vill prata för då kan hon lyssna och komma på en lek utifrån det barnet pratar om och 
som barnet då blir intresserad av. Det kan vara svårt att få med sig en större grupp barn enligt Elsa. 
Eleven nämner också att det är svårt att hålla koll på allt runtomkring samtidigt som hon är inne i 
leken med barnen. 

Summering av yrkeskunnande i situationen Utelek   
I samtalet kring situationen Utelek använder läraren och handledaren uttryck som de nämnt i det 
inledande samtalet. Detta är ord som ledarskap, kommunikation samt att kunna läsa av situationer. 
Men nu pratar de om dessa begrepp i relation till leken som pågår i filmklippet. Det framstår som 
en konkretisering av mer abstrakta uttryck som ”ledarskap” eller ”att kunna läsa av”. Gällande lek 
pratar experterna dels om att som barnskötare kunna delta i barnens lek, dels om att kunna utveckla 
barnens lek. På liknande sätt talar de om kommunikation: dels om att använda sin kropp och sin 
röst som redskap för kommunikation, dels om förmågan att utveckla barnens kommunikation. 
Dessutom talar de, liksom eleven, om förmågan att se ”allt” som pågår i parken samtidigt som det 
gäller att läsa av barnen i den lek som eleven deltar i. 

I figuren (figur 2) på nästa sida har vi utifrån samtalet sorterat och kategoriserat uttryck för 
yrkeskunnande som framkom i samtalen om denna situation. Vi benämner dessa som kommunikativ 
kompetens, lekkompetens och yrkesblick. I tabellen finns en sammanställning av aspekter av kunnande, 
där vi skiljt mellan vad experterna säger respektive vad eleverna säger. I de två kolumnerna till 
höger i tabellen finns en uppdelning mellan experternas uttalanden om vad en mer yrkesskicklig 
skulle göra och vad de ser eleven göra. I jämförelsen tar de då upp vad handledaren gör som eleven 
(ännu) inte gör eller talar om vad de önskar att eleven gjorde istället för det hon nu (inte) gör. Det 
kunnande som framkommer i tabellen kommenteras närmare i kapitlets avslutande reflektion. 
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KUNNANDE  ASPEKTER  AV  KUNNANDE  SKILLNAD  NOVIS-EXPERT  

Experternas  utsagor     

Få igång  och  
upprätthålla  
kommunikation  
Utveckla  barnens  
språk  
Hantera  flera  barn  
samtidigt  med o lika  
intressen  
Använda  hela  sig  
(kroppen, rösten)  
Hjälpa  med  att  starta  
upp  lek  
Skapa längre 
leksekvens   
Utveckla  leken  
Hitta  och  fånga  upp  
det  individuella  
barnets intresse  
Lyssna och  spinna 
vidare  på  barnens 
initiativ  
Att  kunna  sätt  sig  in  i  
barnens  tänkande  och  
lekande  
Var  behövs  jag  
 
Se allt  runtomkring  
 
Läsa av barn,  personal  
och  situation  

Elevens  utsagor  

Prata och lyssna på 
barnen  
 
Få kontakt  med  
barnen  
 

Komma  på  vad man 
ska  göra  
 
Starta upp  aktivitet  
 
Få med  sig  
barngruppen  
 
Komma  på  nya  
aktiviteter  
 

Se om d et  är  
problem  
någonstans  
 
Ha  en  överblick  
 

Elev gör   

Är  på  barnens  nivå  
 
Lyssnar  och  pratar  med  
flera  barn  samtidigt  
 
För  en dialog  i  leken   

Försöker  hitta en väg  in  
 
Deltar  i  barnens  lek  
 
Går  in  i  en  roll  
 
Går  kroppsligt  ner  på  
barnens  nivå   
 
Bjuder  in  barn  
 
Får  igång  barnen i  egen 
lek   

Ser  att  handledaren har  
några  barn och 
upptäcker  barn  som  
hamnar  utanför  
 

Figur  2:  Kunnande i  situationen Utelek  

Expert  gör  (/skulle 
göra)  
Artikulera  bättre  
 
Använda  hela  sig  som  
ett  redskap  för  att  
engagera barnen  
 
Utveckla  dialoger  mer  
 

Ha  en 
fingertoppskänsla  
 
Kan gå  in och gå  ur  lek 
på  ett  omärkbart  sätt.   
 
Veta  när  hon kan 
lämna  
 
Visa  att  här  är  det  bra 
att  vara  
 

Se  var  hon  behövs 
hela  tiden  

Kommunikativ  
kompetens  

Lekkompetens

Yrkesblick  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

          
              

               
               

                    
                   

                    
                  

                
  

 

(ii) Den inre  hallen  
Barngruppen har återvänt till förskolan. Handledaren Boel och lärlingseleven Elsa stannar ute med 
fyra barn under tiden som assistenten Amina och barnskötaren Bella tar in övriga barn. Boel följer 
genom fönstren och en glasdörr hur läget är i den yttre hallen, samtidigt som hon leker och pratar 
med barnen. Elsa leker med två av barnen som klättrar på en snöhög. Efter ett tag bedömer Boel 
att det nu är dags för resterande barn ute på gården att gå in. I den yttre hallen skickar Boel iväg 
Elsa för att klä av sig så hon kan ta emot barnen i den inre hallen. Ingången till den inre hallen 
avgränsas av en bänk. Elsa klär raskt av sig och går in till den inre hallen. Barnen klär av sig eller 
får hjälp av Boel med att ta av sig skor och blöta overaller, mössor och vantar innan de får kliva 
över bänken in till den inre hallen. Boel skickar först in två barn till Elsa, sedan två till och klär till 
sist själv av sig. 
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Filmklippet börjar i den inre hallen när Elsa tar emot barnen. Elsa leder ett av barnen, Sofi, in mot 
korridoren (i anslutning till vilket skötrummet ligger). Utrymmet syns från den inre hallen. Där 
finns assistenten Amina och några barn. Elsa säger till Sofi att de nu ska tvätta händerna. Sofi 
springer själv in i skötrummet. ”Hej, ska vi tvätta händer nu” säger Elsa till ett annat barn, Simon, 
som ligger ned på golvet i korridoren. Elsa böjer sig ner och försöker få Simon att resa på sig 
genom att uppmana honom att gå och tvätta händerna. I bakgrunden hörs Boels röst från den yttre 
hallen. Hon ber Elsa hjälpa de sista två barnen som hon nu skickat in till inre hallen. Elsa lämnar 
Simon och går tillbaka in i den inre hallen. ”Så, vi tar av tjocktröjan” säger Elsa till ett av barnen, 
Sam, som står där. Elsa vänder sig tillbaka mot Simon, som fortfarande ligger på golvet i korridoren 
och säger till honom att gå till skötrummet. Men Simon ligger kvar. Elsa vänder sig tillbaka till Sam. 
Hon säger att Sams tröja är fin. Sam är tyst och stirrar rakt in i filmkameran. Elsa klär av Sam tröjan. 
Hon säger att tröjan har en fin färg. ”Blå” säger Sam. Sen lägger Elsa upp tröjan på hyllan. Sam 
sätter sig vid Simon i korridoren och leker med den stora pusselmattan med siffror. ”Blå” säger 
Sam och pekar på en av pusselbitarna. ”Ja det är också blått.” svarar Elsa. Elsa tar tag under Sams 
armar och säger ”Nu ska vi gå kvar till skötrummet eller hur. Simon också”. Sam fortsätter själv att 
gå mot skötrummet. Elsa böjer sig ner för att lyfta upp Simon och får till sist med sig Simon till 
skötrummet. I den inre hallen står ett barn kvar när Boel kommer in i den inre hallen. 

Elsa hjälper Sam av med Elsa lägger Sams tjocktröja Elsa hjälper Sam in på
tjocktröjan. på hyllan avdelningen och uppmanar

Simon som ligger på golvet
att också gå till skötrummet. 

Bildserie 3. 

Självständighetsträning och koll på flödet - deltagarnas utsagor  
Innan vi ser klippet säger Boel att hallen är ”ett väldigt kritiskt moment, ett jobbigt moment för 
personal”. Under experternas samtal pratar de om den tidspress som finns i hallsituationer generellt 
och den stress som både personal och barn känner av i hallen. Hela förskolans flöde med barn som 
ska in och ut, vilket påverkar det tids- och platsmässiga utrymme som finns för att vara i hallen. 
Initialt förefaller läraren Leah och handledaren Boel ha olika fokus i samtalet: 

Leah: Jag tänker på den här avklädningssituationen där. Där tycker jag man ser en stor 
utvecklingspotential. För hon [Elsa] är ju ombedd att hjälpa barnet att ta av sin tröja så är det inte hon 
som ska ta av barnet tröjan. Utan lite mer själv. Hjälp till självhjälp. 
Boel: Det finns jättemånga bitar där, men jag menar det är också en känsla för Elsa att läsa av, hur 
mycket ska jag hjälpa till, hur mycket tid och utrymme finns för mig att dröja mig kvar i hallen. 
Självklart är det ju målet att de ska klä av sig själva och se när det är en träningssituation och inte en 
träningssituation. 

Leah pratar återkommande om att Elsa klär av barnet Sam, istället för att stötta barnet i att klä av 
sig självt och hänga upp tröjan själv. Vikten av självständighetsträning för barnet är något de tagit 
upp under lektionerna i skolan i yrkesämnena säger Leah. Boel är under samtalet mer fokuserad på 
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flödet in till avdelningen från hallen. Hon beskriver hallen som en passage som personal och barn 
måste snabbt igenom för att inte bli bromsklossar och uttrycker att Elsa gör precis som en ska. 
Boel påpekar att det bakom valen om hur mycket hjälp som ges ett barn finns kunskap som 
arbetslaget bär gemensamt om vilka barn som kan vara i hallen samtidigt och vad som kan krävas 
av eller övas med varje individuellt barn, samt vilka barn som måste få särskild anpassning i hallen. 
Boel återkommer senare i samtalet till att i hallen aktualiseras samspelet inom hela förskolan, som 
är kopplat till arbetstider samt tider för olika aktiviteter i verksamheten. Att ha kännedom om flödet 
i verksamheten menar Leah inte är något som elever i årskurs 2 ännu har grepp om, däremot känner 
de av stressen. Möjligtvis kan de bästa eleverna i åk 3 ha ”ett helikopterperspektiv” enligt Leah. Då 
kan eleverna också ta mer ansvar och vara den som planerar hur denne ska göra med en grupp 
barn för att hinna med olika aktiviteter. Boel menar att ett sätt som eleven kan få mer grepp om 
flödet är om hon som handledare verbaliserar hur hon tänker till eleven, men det kan vara svårt att 
hinna med i verksamheten. 

Elsa själv har ganska lite att säga angående situationen i hallen. Hon säger att det kan bli stressigt i 
hallen, att det handlar om att veta hur mycket barnen kan göra själva och att barnen ibland inte vill 
fast de kan. I relation till den konkreta situationen säger Elsa att hon nog ”gjorde rätt”, för att det 
inte är skönt för barnen med tjocktröja inne så den måste av, och att hon tänkte att barnet Simon 
som låg på golvet i korridoren inte störde eller ställde till med något så honom kunde hon ta hand 
om senare. 

Summering av yrkeskunnande i situationen Inre hallen  
I det inledande samtalet pratade experterna om hallen som en situation och plats på förskolan, där 
personalens yrkeskunnighet blir särskilt synlig. I samtalet till filmklippen återkommer betoning av 
hallen som ett kritiskt moment under dagen, där begrepp som bemötande, kommunikation, att 
”se” och kunna läsa betonas av experterna under samtalet. I samtalet sätter de förmågan att se och 
läsa av i relation till hela verksamhetens flöde, till skillnad från samtalet om uteleken, men betonar 
också att kunna läsa av enskilda barn och andra pedagoger samt situationen som pågår just där och 
då. Bemötande framstår i samtalet handla om hur personalen kommunicerar med sin kropp, röst 
och sina ord i den stressiga miljön i hallen, samt om att kunna se vad barnet kan i relation till vad 
denne behöver hjälp med. På detta sätt tolkar vi att bemötande handlar, förutom hur 
kommunikationen sker, också om att ha en ”blick” och att kunna bedöma – ha ett omdöme – som 
vägledning för handlingarna. 
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KUNNANDE ASPEKTER AV KUNNANDE SKILLNAD NOVIS-EXPERT 

Kommunikativ 
kompetens 

Vardags-
kompetens 

Yrkesblick  

Yrkesomdöme 

Experternas utsagor Elevens utsagor Expert gör (/skulle 
göra) 

Elev gör 

Utstråla lugn 

Svara barnen trevligt 

_ Prata med syfte att 
få barnet att klä av 
sig själv 

Pratar med barnen 

Bra förhållningssätt 

Självständighetsträning 
Se att barnet kan 
Utveckla vad barnet kan 
Få barnen att hjälpa 
varandra 

Inte ha för varma 
kläder inne 

Utveckla barnets 
förmåga att klä av 
sig och lägga tröjan 
på hyllan själv 

Hjälp till självhjälp 

Klär av barnet 

Veta hur enskilda barn 
agerar/reagerar i hallen 

Medveten om flödet i 
hela verksamheten 

_ Ha 
helikopterperspektiv 

Ta mer ansvar för 
helheten 

Läser av situationen 

Kunna avgöra när det är 
en lärandesituation 

Avgöra vilket barn hon 
skulle koncentrera sig 
på 

Inte ägna för mycket 
tid åt ett barn 

Ha en plan och 
agerar stegvis 

Kan avgöra vem av 
barnen hon fokuserar 
på 

Figur 3: Kunnande i situationen Utelek 

(iii) Dega  med trolldeg  
De större barnen på avdelningen har haft läsvila medan de yngsta fortfarande sover i intilliggande 
rum. Olika lekar och aktiviteter pågår i rummet som de vakna barnen är i. Det finns en monitor i 
rummet genom vilken det går att följa barnen som sover i rummet intill. Personalen turas om att 
hämta barn som vaknat, hjälpa barn på toaletten eller hämta papper så de kan snyta sig. Under 
denna tid turas även personalen om att ta ut sina egna raster. 

När filmklippet börjar sitter lärlingseleven Elsa på en liten stol vid ett lågt bord med en grupp barn 
som bakar med trolldeg. Mittemot Elsa sitter handledaren Boel. Boel föreslår ett av barnen att de 
ska sjunga en ramsa om krokodilen och aporna i trädet. Barnen blir uppspelta. Boel börjar göra en 
stor krokodil och fem små apor av trolldeg. Samtidigt pratar hon med barnen vid bordet. Elsa 
snurrar en trolldegsklump i händerna. När aporna och krokodilen är färdiga sjunger Boel och 
barnen ramsan. Även Elsa sjunger med. Trolldegskrokodilen äter upp aporna en i taget i takt med 
ramsan. Det kommer flera barn till bordet. Barnen sjunger med, matar krokodilen med aporna och 
räknar kvarvarande apor under Boels ledning. När ramsan kommit till sitt slut vill barnen göra den 
en gång till, nu med en apa som äter krokodiler. ”Kan ni göra fem små krokodiler då?” frågar Boel 
barnen. ”Och apa” säger ett av barnen. ”Hur gör man en apa då?” undrar Boel. Boel blir sedan 
upptagen i interaktion med ett barn i behov av särskilt stöd som hon har vid sin sida. Boel säger 
till de övriga barnen att Elsa kan hjälpa dem med att göra krokodiler och en apa. Elsa påbörjar 
arbetet med att forma trolldeg till en apa. Boel tittar på Elsa en stund och utbrister sedan: ”Det får 
inte ta för lång tid, för då kommer du tappa barnen. Du kan prata med dom under tiden och försöka 
fånga dom”. Elsa försöker då starta ett samtal med barnet bredvid sig, men är snart åter mest 
fokuserad på att göra en apa av trolldegen. Boel föreslår ett av barnen bredvid Elsa att denne kan 
hjälpa till med att göra krokodiler. Sedan går Boel iväg med barnet i behov av särskilt stöd. Elsa 
arbetar vidare med sin trolldeg under tystnad. Ibland säger hon något till barnet bredvid henne. 
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Efter ett tag går några av barnen vid bordet därifrån. Två barn är kvar och fortsätter dega med sina 
egna trolldegar. Boel (utanför bild) hörs säga till Elsa att det är rast nu och att när Elsa avslutat 
aktiviteten kan hon ta sin rast. När Elsa är klar med sina figurer frågar hon de två kvarvarande 
barnen om hur ramsan går. Elsa och barnen sjunger ramsan tillsammans, lite hackigt och osäkert. 
Nu återvänder ett av de barn som tidigare gick sin väg, medan barnet som satt mitt emot Elsa går 
sin väg. Barnet som kommit tillbaka viftar med en krokodil i Elsas ansikte under ramsan. Elsa 
fångar upp krokodilen med apan och gör mumsande ljud. Hon uppmanar barnet att mata apan 
med krokodilerna när det blir dags för nästa krokodil. Elsa räknar inte krokodilerna med barnen 
som Boel gjorde. När ramsan är slut meddelar Elsa barnen att hon ska på rast. Barnskötaren Bella 
kommer till bordet och tar över. 

Boel [längst upp i mitten] 
frågar hur många apor det är
kvar och pekar på aporna när
barnen räknar.  Elsa sitter  
till höger i bild.  

Elsa gör apor och krokodiler
av trolldegen. Några av 
barnen lämnar bordet.  

Ett av barnen som var borta 
kommer tillbaka och matar 
apan med krokodiler.  

Bildserie 4. 

Att kunna avsluta eller byta aktivitet - deltagarnas utsagor  
Experterna är eniga om att Elsa skulle behöva lyfta blicken från trolldegen och prata mer med 
barnen i den situation som försiggår i filmen. Boel säger att hon önskar Elsa kunde få med alla 
barnen och Leah poängterar att Elsa inte är en ”tydlig ledare”. Barnen avviker för att det är 
ointressant säger hon, något som beror på hur Elsa använder sin röst, sin kropp och hur hon agerar 
i övrigt. Experterna ger förslag på vad Elsa hade kunnat göra på ett annat sätt: hon hade kunnat 
avvakta för att se vad barnen bjudit in till och spinna vidare på det eller låtit barnen göra krokodiler 
själva och hitta på egna berättelser. Leah säger att det är viktigt att inse att pedagogen inte är 
centrumgestalten utan att barnen är det. Därför gäller det att till exempel sätta degklumpen i mitten 
så alla barn ser och kan delta i aktiviteten. 

Experterna jämför lärlingseleven Elsas och handledaren Boels handlingar, och uttrycker att Boel 
har ett syfte med det hon gör. Experterna är eniga i att de inte tror att Elsa vet vad syftet är med 
det hon gör. Leah kopplar till en liknande situation hon iakttagit under ett apl-besök. Även vid det 
tillfället agerade Elsa som om syftet var att förbli vid en station och arbeta med materialet, snarare 
än att fånga upp barnens intresse eller byta aktivitet när barnen tappade intresset. Boel pratar om 
syfte med aktiviteter som något som barnskötare behöver kunna se ”i farten”. Leah i sin tur kopplar 
att veta om ett syfte med en aktivitet till läroplanens mål. Boel lyfter åter att det gäller att vara 
medveten om helheten för dagen. Att kunna se att just den här situationen är ”ett mellanläge”, där 
personalen måste få ut sina raster, aktivera de vakna barnen och ha koll på de barn som sover via 
monitorn. Enligt experterna skulle den mer yrkeskunniga ha ”vidvinkel” på situationen, veta var 
hon ska ha sitt fokus, veta när hon ska gå vidare, samt kunna ha uppsikt på barn i periferin. Leah 
betonar att Elsa ändå hela tiden har ett bra bemötande, trots att hon framstår som oerhört obekväm 
samt att ett av barnen viftar med deg-apan rakt i hennes ansikte. 
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Summering av yrkeskunnande i situationen Dega med trolldeg  
I figuren  nedan  (figur  4)  har  vi liksom tidigare  sorterat  och  kategoriserat  uttryck  för  yrkeskunnande  
som kommit  fram i denna  situation.  Liksom i de  övriga  situationerna  återkommer  här  kategorierna  
kommunikativ  kompetens  och  yrkesblick.  Även  yrkesomdöme  återkommer  här.  De  olika  
områdena för kunnande kommenteras  (mer)  i den avslutande reflektionen.  

KUNNANDE  ASPEKTER  AV  KUNNANDE  SKILLNAD  NOVIS-EXPERT  
 Experternas  utsagor     Elevens  utsagor  Expert  gör Elev gör   

(/skulle  göra)  

Kommunikativ  Initiera samtal   Visa  mer  Eleven pratar  på  trevligt  
kompetens   engagemang  sätt  

Fånga barnens intresse    
Sjunga  med  högre  Kan inte  sången och gör  
och tydligare  röst  den  inte  intressant  med 
 sin  röst  
Sätta  trolldegen  i   
mitten  
 
Få barnen att  
räkna   

Yrkesblick  Att  kunna  se  vad  barnen  Ge  ett  av  barnen  Ha  vidvinkel  Fokuserar  på vad  ”den 
är  ute efter  en uppgift   synliga”  uppgiften  och  
  Ha  många  bollar  i  materialet  
Se annat  som p ågår  Komma  på  ett  luften   
samtidigt  alternativ   Såg  barnen mer  när  Boel  
 Lyfta  blicken  gick   
  

Avvakta  och vänta  
in barnen   

Yrkesomdöme  Avgöra  vad  situationen  Förkorta väntan  Hitta  ett  syfte  med  Blir  stressad  
handlar  om   görandet    
 Vara  förberedd   Vet  inte  varför  hon gör  
Kunna  sätta  stopp  Känna  sina  egna  aktiviteten  
 styrkor  och  
Byta  aktivitet  begränsningar  
  
 Avläsa  när  det  är  

dags  att  gå  vidare  

Figur  4:  Kunnande i  situationen Dega  med  trolldeg  

 
 
 
 

 

 
Elsa  själv  säger  att  hon  kände  sig  väldigt  stressad och  att  hon  upplevde  hela  situationen  som ”det  
var  så  mycket  nu,  nu,  nu”.  Hon  menar  att  barnen  inte  ville  att  allt  skulle  hända  på  en  gång.  Hon  
säger  att  hon  därför  önskar  att  hon  hade  vetat  att  hon  skulle  ”ta  över”  för  då  hade  hon  kunnat  
förbereda  trolldegsapan  och  -krokodilerna  i förväg.  Hon  funderar  också på  om hon kunnat  sången 
kanske  barnet  som viftade  med apan  inte  skulle  gjort  det.  Elsa  säger  att  hon  inte  ville  ha  mer  paus  
i sången  än  det  redan  var,  så  därför  såg  hon  till att  barnet  som viftade  med trolldegen  i hennes  
ansikte  fick  en  uppgift  (att  mata  apan  med krokodilen).  På  frågan  vad hon  gör  när  barnen  tappar  
intresset  svarar  Elsa  att  det  är  svårt  att  komma  på  ”en  twist  som gör  det  mer  intressant”.  Hon  
uttrycker  att  förmågan  att  komma  på  en  twist  dels  handlar  om att  ha  bra  fantasi,  dels  att  det  går  att  
lära  sig  genom att  se  hur  andra  gör  samt  känna  till ett  material och  dess  användningsområde.  Elsa  
säger  att hon mest  hänger  på  vad barnen  vill göra  eftersom hon  anser  att  hon  själv  är  dålig  på  att  
komma på saker att göra.   
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Reflektion fallbeskrivning  1   
I denna reflektion sammanställs vad som framkommit i samtalen med experter och lärlingselev 
gällande studiens frågor: vad är yrkeskunnande, hur sker utveckling av yrkeskunnande samt vilka skillnader 
går att urskilja mellan expertens och novisens handlingar. I reflektionen tar vi även upp skillnader mellan 
vad lärare och handledare talade om. 

Vad är  yrkeskunnande?  
Att  verbalisera  yrkeskunnande  
Att sätta ord på yrkeskunnande i barnskötaryrket var svårt. Särskilt svårt var det för eleven. För 
experterna kom svårigheter att verbalisera yrkeskunnande till uttryck i det initiala samtalet om 
yrkeskunnande, genom deras prata om ett ”det” som någon har eller inte har. Yrkeskunnande 
framstår då snarast som en egenskap. Även när experterna talade om filmklippen hamnade fokus 
till viss del på elevens egenskaper – hur Elsa är – istället för hennes handlingar. Uttryck för 
yrkeskunnandet kom tydligast fram när experterna jämförde vad eleven gjorde med vad 
handledaren gjorde, samt talade om vad de skulle vilja att eleven gjorde på annat sätt och när de 
gav konkreta exempel på vad eleven kunde göra bra. 

Vad framstår  som  yrkeskunnande?  
I experternas samtal framstår yrkeskunnandet som situerat, det vill säga att det handlar om att 
kunna agera yrkesskickligt i den situation som pågår just där och då. 

Utifrån experternas samtal har vi skapat fem huvudkategorier för vad som framstår som 
yrkeskunnande i de filmsekvenser som experterna och eleven samtalat om. Det handlar då inte om 
en heltäckande bild av vad en barnskötare ska kunna utan ett utsnitt utifrån de avgränsade 
situationer i filmerna. Dessa kategorier är som redan nämnts: lekkompetens, kommunikativ 
kompetens, vardagskompetens, yrkesblick och yrkesomdöme. Av dessa återkom kommunikativ 
kompetens och yrkesblick i samtliga situationer. Områdena är inte tydligt avgränsade utan går in i 
varandra. 

Lekkompetens Vardagskompe 
tens 

Kommunikativ 
kompetens Yrkesblick Yrkesmässigt 

omdöme 

Figur 5: Modellen visar centrala aspekter av yrkeskunnande i barnskötaryrket. 

I kategorin lekkompetens har vi skapat tre undergrupper: att som pedagog kunna leka med barnen, 
att kunna utveckla barnens lekkompetens samt att skapa deltagande i lekaktiviteter. Uttryck för att som 
pedagog kunna leka med barnen handlar dels om kroppsliga handlingar som att gå ner till barnens 
nivå, dels om att kunna hitta en roll i leken. Utsagor som handlar om att utveckla barnens 
lekkompetens är exempelvis att skapa längre leksekvenser istället för att barnen ska byta lekaktivitet 
hela tiden, samt att kunna gå ur leken (obemärkt) så att barnen leker självständigt med varandra. I 
kategorin att skapa deltagande i lekaktiviteter hamnar uttalanden som att kunna bjuda in barn till 
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lek, få med sig barnen i en lek, hitta på lekaktiviteter, vara nyfiken på vad barnen vill och fånga upp 
deras intresse. 

Vardagskompetens handlar om att som pedagog agera med sikte på att utveckla barnens förmåga 
att klara vardagliga sysslor som att klä av sig själva, eller äta själva. 

Variationen i utsagor om den kommunikativa kompetensen sorteras i två huvudsakliga 
kategorier. Dessa är att som pedagog kunna kommunicera med barn och att som pedagog utveckla barns 
kommunikation. Att kunna kommunicera med barn innefattar uttalanden som att använda sin röst 
och kropp, att använda olika material på särskilda sätt för att kommunicera med barn, att artikulera 
och prata engagerat, att kunna lyssna och prata samt att göra detta med flera barn samtidigt. I 
kategorin att utveckla barns kommunikation placeras uttryck som att utveckla barnens språk, få 
igång och upprätthålla kommunikation. 

Skillnader i uttryck inom kategorin yrkesblick har kategoriserats som att handla om att avläsa en 
situation i relation till verksamhetens helhet, ha överblick över en hel situation samt kunna avläsa behov. Att 
avläsa en situation i relation till hela verksamheten handlar om att kunna läsa av den situation som 
pågår utifrån en medvetenhet om till exempel personalens arbetstider eller flödet i verksamheten i 
relation till det pedagogiska innehållet i arbetet. I att ha överblick sorterar vi utsagor som att lyfta 
blicken från den aktivitet där pedagogen är involverad och att se allt det som pågår runtomkring. I 
kategorin att avläsa behov sorteras uttryck som att läsa av barn och andra pedagoger, och att se vad 
som behöver göras. 

Den sista kategorin – yrkesomdöme – är nära sammanknuten med yrkesblick och kan även anses 
vara invävd i alla övriga kategorier. Det handlar om att ha förmågan att avgöra när det är dags att 
ingripa i en situation och styra den i en annan riktning, eller avsluta en aktivitet. 

Att  utveckla  yrkeskunnande  
I experternas samtal talar de om att yrkeskunnande utvecklas genom erfarenheter där en viktig 
komponent är att eleven får möjligheter att öva i en yrkesverksamhet. Genom erfarenheterna kan 
eleven lära känna sig själv, sina styrkor och svagheter samt veta hur hon reagerar i olika situationer, 
enligt experterna. Då går det enklare att hitta en roll som passar en själv på arbetsplatsen. Både 
handledare och lärare lyfter att längden på apl i lärlingsutbildningen är viktig, då längre tid på 
arbetsplatsen ger större möjligheter att öva och skapa sig erfarenheter. Experterna talar dessutom 
om att yrkeskunnande även utvecklas genom elevens åldersmässiga mognad, vilket läraren uttrycker 
som att det händer något med eleverna sista året i gymnasiet. Läraren poängterar också att skriftlig 
och muntlig reflektion är ett sätt att utveckla yrkeskunnande, medan handledaren talar om att hon 
kan tänka högt kring särskilda situationer – det vill säga att som handledare explicitgöra sitt 
tänkande – och därmed synliggöra det kunnande som ligger bakom olika avvägningar. 

Enligt lärlingseleven utvecklas yrkeskunnande genom att hon ser hur andra gör, samt genom (ökad) 
materialkännedom. Det framstår som att hon menar att genom dessa (nya och vidgade) 
erfarenheter kan hon bygga upp en repertoar av vad hon kan göra med olika material, vilket i 
förlängningen gör det lättare för henne att föreslå aktiviteter för barnen. Men vissa aspekter i 
yrkeskunnandet framstår också i elevens tal som något som kan beskrivas som närmast medfödda 
egenskaper, till exempel att ha fantasi. 
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Skillnad i  yrkeskunnande mellan expert  och novis  
Experterna återkom genomgående till skillnader mellan vad eleven och handledaren gjorde, eller 
jämförde med vad de önskade att eleven hade gjort – det vill säga de talade utifrån ett ideal i termer 
av vad en mer yrkesskicklig skulle göra. De flesta skillnaderna handlade om att ha utvecklat en 
yrkesblick. I detta ingår att ha en helhetssyn över hela verksamheten, ha en helhetssyn på den 
aktuella dagen samt ha överblick i den specifika situationen. Eleven var ännu mest fokuserad på en 
sak eller aktivitet. Skillnaderna handlade också om att ha utvecklat ett yrkesmässigt omdöme (jfr 
Lindberg 2003) där en mer yrkeskunnig kan fatta ett antal viktiga avgöranden, till exempel om en 
aktivitet ska fortgå, utvecklas eller avslutas. Skillnaderna handlade också om att den yrkesskickliga 
har ett mål med sina handlingar, medan eleven gör det hon blir tillsagd utan att ännu kunna urskilja 
bakomliggande mål som handlar om att utveckla barnens förmågor inom olika områden. Eleven 
förefaller fortfarande ha sin uppmärksamhet fäst på att genomföra de uppgifter som hon tilldelats. 

I samtalet med eleven, i jämförelse med experterna, framkommer att det finns en rad aspekter av 
yrkeskunnande som eleven (ännu) inte ser, men som experterna uppmärksammar. Det handlar om 
sådant som nämnts ovan om yrkesblick, det vill säga till exempel att vara medveten om 
verksamheten som helhet och hur det sätter ramar för olika aktiviteter. Det handlar också om 
yrkesomdöme, till exempel i relation till trolldegs-klippet apropå vilket eleven talar om att hon hade 
kunnat göra trolldegsfigurerna i förväg, till skillnad från experterna som istället lyfter att hon borde 
ha kommit på ett alternativ eller satt stopp för aktiviteten. Eleven framstår därmed ännu inte ha 
utvecklat förmågan att urskilja vad ett yrkeskunnigt omdöme i en sådan situation handlar om. 
Eleven uppmärksammar heller inte hur hon kan utveckla barnens olika förmågor, utan talar snarare 
om sin (egen) förmåga i att komma på en lek eller att kommunicera om något (särskilt) med barnen. 
Det antyder att lärlingselevens fokus ännu är på hennes eget görande i olika situationer, inte på hur 
hon i en aktivitet kan leda barnen mot ett särskilt utvecklingsmål. Eleven uppmärksammar inte 
heller hur hon kommunicerar med barnen, och använder sin röst eller kropp, medan experterna 
återkommande talar om dessa aspekter inom det område vi ovan benämner kommunikativ 
kompetens. 

Skillnad i  samtal  mellan lärare och handledare  
Läraren och handledaren tog upp många liknande aspekter i samtalen. Dock framkom vissa 
skillnader som vi tolkar som att de handlar om att läraren även talar som företrädare för 
skolverksamheten, och därmed är orienterad mot skolan och lärarrollen. Därmed ger hon uttryck 
för ”skolifierade” (Carlgren 2015) förståelser. Handledaren talar däremot uteslutande utifrån 
verksamheten på just denna förskola. Skillnaderna blev särskilt märkbara när experterna pratar om 
hur de tänker sig att yrkeskunnande utvecklas, där läraren kopplar till skolpraktiker som skriftlig 
reflektion. Det kommer också tydligt till uttryck i till exempel samtalet om hallsituationen, där 
handledaren har fokus på effektivitet i hallen, medan lärarens fokus är på att utveckla barnens 
förmåga att klä av sig själva. Även i situationen med trolldegen finns en tydlig skillnad när läraren 
tar upp förskolans läroplan; något handledaren inte uttryckligen gör kopplingar till i samtalet. 
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Fallbeskrivning  2: Yrkeskunnande på  
Hantverksprogrammet  med i nriktning f risör  

Deltagare i studien 
I fallstudien deltar frisören och handledaren Sara, frisörläraren Lotta samt lärlingseleven Lisa som 
går i årskurs 2. 

Salong  som ut bildningsplats   
Den här fallbeskrivningen handlar om när lärlingseleven Lisa möter en kund som vill slinga sitt 
hår och klippa topparna. På salongen, i centrum av ett storstadsområde, är väggarna täckta med 
planscher från golv till tak tillsammans med stora speglar. Färgerna i lokalen domineras av grå 
toner, svarta detaljer och blanka rostfria bänkar. Ur högtalarna spelas hög musik som 
ackompanjeras med hårfönsljud från slutet av olika behandlingar. 

Lärlingseleven Lisa går andra året på frisörutbildningen. Fyra dagar i veckan är hon på 
frisörsalongen. Sara – Lisas handledare – berättar att Lisa behöver bygga upp ett kundregister och 
att hon har uppmuntrat Lisa att annonsera i en Facebookgrupp som riktar sig till personer som 
söker elevbehandlingar i storstadsområdet. Underförstått handlar det om att om du har många 
bokningar får du mer tid att öva på olika moment, vilket i förlängningen gör att Lisa blir allt mer 
självständig i sitt arbete på salongen, samt därmed också kan påverka utbildningens innehåll. Även 
om salongen erbjuder ”elevklippningar” till rabatterat pris räcker inte kundunderlaget till – i antal 
behandlingar – för att bli förtrogen med frisöryrkets alla varierade arbetsuppgifter. Att arbeta mer 
aktivt för att etablera ett eget kundregister och ha egna bokningar är således en förutsättning för 
att på kort tid kunna utveckla elevens yrkeskunnande. 

När Lisa inte tar emot kunder genomför hon andra arbetsuppgifter på salongen, såsom att ta emot 
och välkomna kunder, svara i telefon och ta emot bokningar. Därutöver auskulterar Lisa när de 
andra frisörerna möter kunder, samt övar på olika mer specifika arbetsmoment på en docka som 
tillhör salongen. 

Centralt  yrkeskunnande   
Inför studiens genomförande ställdes frågan till Lisas handledare om vilka moment som hon 
rekommenderar för att studera yrkeskunnande, varpå hon nämnde slingning av hår som exempel 
på en behandling där elevens yrkeskunnande synliggörs. Att slinga hår och klippa topparna 
innefattar olika arbetsmoment som avlöser varandra. Nedan återfinns en schematisk presentation 
av frisöryrkets arbetsmoment ”slinga hår” och ”klippa page” som framkom i studien utifrån att 
eleven Lisa slingat hår och klippt en page på en kund. Uppställningen är uppdelad mellan ”veta att” 
och ”veta hur” – vilket i sammanhanget betyder en åtskillnad mellan att exempelvis veta hur 
blekmedel ska blandas och faktiskt blanda blekmedel till kund. De olika arbetsmomenten avlöser 
varandra och utgör på så sätt varandras förutsättningar; för att kunna genomföra kundens 
helhetsönskemål. Sammanställningen utgår från handledarens och lärarens reflektioner över Lisas 
arbete med kunden. 
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Slinga  hår  
Vad  innefattar  yrkeskunnandet?   

veta att 

ta reda på kundens
önskemål om 

slutresultat 

applicera blekmedel 
med stöd av pensel 

val av kemisk produkt 
- färga eller bleka

slingor 

vika foliepaket 

bedöma verkan av 
blekmendel 

skölja ur blekmedel 

blanda färg och
applicera färgen 

tvätta hår och 
massera hårbotten 

veta hur 

placering av
passéerna beroende

av hur mycket av
håret som ska slingas 

sektionera håret i 
passéer (benor) med

stöd av en kam 

applicera jämnt lager
av blekmedel på hår 

mängd 
väteperoxidstyrka 
eller färgblandning 

göra täta foliepaket
runt hår 

bedöma kemiska 
processer i hår 

Kontrollera att kunden 
sitter bekvämt 

kontrollera att allt hår 
kommer med och att 

det inte läcker 
någonstans 

yrkesmatematik och 
kunna se färgnyanser 

val av schampo och 
balsam, stimulera 
hårbotten samt ge 

kunden en upplevelse 

Figur 1. Modellen visar olika moment som ingår i en behandling att slinga hår 
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Klippa  page 
Vad  innefattar  

yrkeskunnandet?       

veta att veta hur 

hantera hår, klippa med börja klippa i nacken och 
sax och använda kam klippa rakt 

veta hur passéerna ska 
klippa med stöd av passéer delas in (horisontellt,

vertikalt, diagonalt) 

systematisk  hanterig  av  
rundborste och  hårfön  

med  specifika  handgrepp  

användning av borste och 
hårfön 

se att håret är rakt och ta ett steg tillbaka för att se 
faller enligt önskemål om håret är jämnt klippt 

Figur 2. Modellen visar olika arbetsmoment som ingår i klippning 

Yrkeskunnande i  tre moment  av  att  slinga  och klippa  topparna  
I den följande framställningen presenteras tre exempel på lärlingseleven Lisas arbete och 
efterföljande expertsamtal med lärare Lotta och handledare Sara, uppdelat under rubrikerna (i) Bra 
flöde: dela in håret i passéer, lägga färg och vika foliepaket, (ii) Blanda färg i schamponering, och (iii) Konsultation 
med kund och klippa hår. 

(i) Bra flöde:  dela in håret  i  passéer,  lägga på färg och vika foliepaket  
Lisa börjar med att sektionera in håret. Hon ”väver” slingor som hon sedan applicerar blekmedel 
på, och avslutar med att vika foliepaket runt blekningen (se bild 1 och 2). När allt blekmedel är 
applicerat på håret får kunden sitta med värme i några minuter som del av behandlingen. 

Bild 1. Applicering av blekmedel Bild 2. Färdig passé med foliepaket Bild 3. Värmestrålare 
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Teknik, tempo och noggrannhet –  deltagarnas utsagor  
Handledaren Saras första kommentarer efter att ha sett klippet när Lisa applicerar blekmedel är att 
Lisa arbetar som en ”färdig frisör”. Både Sara och läraren Lotta kommenterar att Lisa arbetar 
snabbt. Sara (frisör) benämner det som att hon har ett ”bra flöde” och Lotta (lärare) att hon har ett 
”väldigt bra tempo”. En annan aspekt som båda betonar är Lisas teknik och hur hon arbetar med 
små detaljer när hon applicerar färg. Lotta kommenterar Lisas sätt att planera arbetet och att hon 
är noggrann i sättet att arbeta med detaljer. 

Till att börja med har Lisa gjort en planering. Hon har ju sektionerat upp håret så hon vet exakt vad 
hon ska slinga och i vilken gång om man säger så. Hon har ju börjat med ett parti där bak och då 
har hon sektionerat bort håret framtill så då vet man ju att planen är att hon börjar baktill och sen 
går framtill, vilket jag också absolut skulle gjort. Sen så när hon applicerar själva blekningen på 
foliepaketet så börjar hon att börja lägga blekningen lite längre ner och så pensla upp det, men bara 
lite på längderna för de är redan ljusa och sen duttar hon på mer blekning upptill det sista hon gör 
för där liksom där ska det ligga mycket för där är det som mörkast, håret. Så där behövs det extra 
mycket blekning som går in i håret, ljusar upp, och så lägger hon ju upp folie i en gång, viker ihop 
det, för att täcka blekningen men även en gång till för att täcka den lilla kanten som annars kan 
bleka håret som kommer upptill. 

Till skillnad från läraren Lotta noterar handledaren Sara att Lisa ibland använder en plastklämma 
istället för kammen när hon sektionerar slingorna, vilket beskrivs som ett klumpigare verktyg i 
jämförelse med kammen efterkom den senare ger ”tunnare och jämnare passéer”. Att dela in håret 
i passéer (benor) och vara noggrann i arbetet med detta beskriver Lotta som uttryck för 
yrkeskunnande och en förutsättning för att få ett jämt resultat i håret, och något som går att öva 
upp. Lotta förklarar. 

Det är något som man kan vara väldigt slarvig med i början, skulle jag säga, att man gör väldigt 
otydliga passéer, benor. Att man gör de tjocka och så några lite smalare alltså att man inte har 
kontroll på exakt hur mätavståndet, skulle jag säga, så att mätavståndet avgör hur mycket eller lite 
slingor. Blir de ojämna så blir det ojämnt resultat. 

Handledaren Saras notering av plastklämman är inget som läraren Lotta tar upp som något som 
Lisa bör ändra, men efter en förklaring om vad kammen potentiellt kan göra gällande applicering 
av blekmedlet, berättar Sara att Lisa gör ”allting rätt” samtidigt som Lotta noterar hur Lisa ”gör 
om” särskilda passéer om det är någon som inte blir bra. 

[…] när hon hade tagit en passé, bena, och när den inte var, som hon upplevde det, bra då gjorde 
hon om den vilket också är ett tecken på att hon upptäckte det själv, hon tog initiativet att jag 
tänker inte bara fortsätta på utan jag fixar den här. 

I samtal med Lotta och Sara berättar båda, oberoende av varandra, att Lisa är väl förtrogen med 
momentet att arbeta med slingor och att hon har haft många kunder som vill ha den behandlingen 
vilket förklarar Lisas självständighet och noggrannhet i utförandet. 

(ii) Blanda färg i  schamponering   
När slingorna är på plats får kunden sitta en stund ”med värme”. Lisa tittar till kunden ett par 
gånger och öppnar då försiktigt ett par foliepaket för att se hur blekmedlet verkar. Medan detta 
sker, och kunden väntar på att den kemiska processen ska ha sin verkan, tar Lisa hand om några 
snittblommor som ska stå på disken – en återkommande handling som sker veckovis. När 
blekmedlet verkat klart tar Lisa kunden till schamponeringen – en bedömning som hon gör 
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självständigt. Kunden blir hänvisad till schamponeringen och Lisa tar bort all folie från håret och 
börjar, under tystnad, analysera vilken färgblandning som fungerar till kundens tidigare behandling 
av håret. Efter någon minut kommer Sara och tillsammans tittar de på håret. Båda tar på håret och 
Sara frågar hur planen ser ut, varpå Lisa svarar hur hon har tänkt. Sara frågar vilken färg Lisa har 
tänkt använda för att möta kundens önskemål, det vill säga vad som framkom i den inledande 
konsultationen. Bedömningen som både Sara och Lisa gör baseras på blött hår, vilket innebär att 
de båda måste kunna i förväg ”se” (och alltså föreställa sig) det färdiga resultatet när håret är torrt 
igen. 

Bild 3–5: Lärlingseleven Lisa, med plasthandske tar på håret och handledaren Sara tar på håret för att synliggöra hur 
håret har påverkats av blekningen. 

När beslutet är fattat om vilken färg som ska användas går Lisa till färgtuberna för att blanda till 
vald färg som ska vara lite åt det ”guldiga” hållet. Lisa vänder sig till Sara och frågar hur stora delar 
av varje färg som ska användas, samtidigt som hon med ett leende förklarar att hon inte kan 
”matte”. I samtalet som följer ändrar Sara instruktionen från att prata i termer av procenttal till att 
prata delar istället för att tydliggöra yrkesmatematiska innehållet. När Lisa fått klart för sig vilka de 
olika delarna är, blandar hon ihop färgen på vågen och skakar ihop de olika delarna i en plastflaska. 
Därefter applicerar hon färgen och låter den verka i några minuter innan hon tvättar ur den med 
schampo och balsam. 

Att välja ”rätt” –  deltagarnas utsagor  
I det uppföljande samtalet med läraren Lotta ställs frågan om att kunna blanda färg och huruvida 
det alltid är del av processen. Lotta berättar att det kan uppstå viss förvirring för eleven på grund 
av olika varumärken på färg. På skolan använder de ett märke, men på salongen används ett annat, 
vilket gör att momentet blanda färg ser olika ut beroende på vilket varumärke de olika salongerna 
arbetar med. Både läraren Lotta och handledaren Sara utvecklar ett resonemang om att en form av 
frisöryrkets yrkeskunnande består av att välja ”rätt” färgton som passar ihop med tidigare 
hårbehandlingar, vilket kommer till uttryck i samtalet mellan eleven Lisa och handledaren Sara i 
relation till kundens hår och dennes pigment. Läraren Lotta utvecklar. 

Alltså yrkeskunnandet gör ju att man ser okej nu har vi den här tonen här vad för ton i botten och 
hur ska jag få det att smälta ihop, och så försöker man komma fram till vill vi ha det lite guldigt eller 
vill vi ha det lite kallt. Vad ska vi lägga i då? 

Retrospektivt förklarar handledaren Sara vad samtalet mellan henne och eleven Lisa handlade om. 

Jag tror hon var osäker på riktigt och det var mer i det hur många delar, alltså det här med en 
tredjedel. Hon ba’ ’vad är en tredjedel av det?’. Sen vet ju Lisa grunderna. Hon vet att violett 
neutraliserar guld för hon har haft så många slingningar som vill bli kalla, då vet hon per automatik 
att jag väljer violett. Sen kan hon fråga ska jag blanda ut den och göra den ljusare eller ska jag köra 
rakt på. 
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Att rådfråga en kollega för att hitta rätt färgnyans till olika behandlingar beskriver både läraren 
Lotta och handledaren Sara som ett arbete som sker dagligdags på salonger. Att Lisa frågar om 
hjälp kan således tolkas som både en utbildningssituation och en form av samtal som sker kollegor 
emellan. Sara förklarar att det dels handlar om att få perspektiv på hur man själv har tänkt men 
också om att säkerställa korrektheten i sina egna val. 

(iii) Konsultation med kund och klippa hår   
Innan Lisa börjar klippa kundens hår inleder hon ett samtal om hårvård, samtidigt som hon 
kammar igenom kundens hår. Samtalet inleds med att Lisa konstaterar att kunden har ganska 
torrt hår. 

Lisa: Du har ganska torrt hår
Kund: Okej, ja 
Lisa: Vad har du några produkter hemma?
Kund: Jag brukar inte… jag har en treåring hemma och hinner inte 

riktigt fixa håret på morgnarna
Lisa: Okej
Kund: Men du menar någon (?)
Lisa: Ja men någon inpackning… 
Kund: Nä, men jag kanske behöver… Ja [skratt] 
Lisa: Ja men ja [leende]. Eh… Du har ganska torra längder. De kan 

uppfattas slitna men ibland är de bara torra.
Kund: Ja, så inpackning lite mer regelbundet sådär (?) 
Lisa: Ja i alla fall någon gång i veckan skulle väl vara bra… Du 

har ganska rakt, eller har du: ((visar med händerna vilken
vinkel som avses))

Kund: Ja ganska rakt. Jag tror det är lite, lite sluttande men 
inte… Alltså det är ganska rakt… Det är det 

Lisa: Du vill inte ha det kortare här framme ((visar med händerna
vid sin egen käkhöjd, möter kundens blick i spegeln)) 

Kund: Eh, nej ((Lisa visar med händerna en sluttande vinkel)) Ja 
precis. Jag tror att jag har haft det lite så att det är
klippt liksom lite mer uppklippt i nacken så och lite ner 

Efter att Lisa har pratat om hårvård så börjar hon med att klippa kundens toppar, efter dialog om 
vinkel på pagen. I samtalet ser läraren Lotta hur Lisa försöker erbjuda kunden ett alternativ, men 
också hur hon snabbt avbryter idén om att vända vinkeln på frisyren. 

Bild 6. Första klippet på kunden Bild 7. Putsning av frisyr när håret är torrt 
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Kommunikation och ta ett steg tillbaka –  deltagarnas utsagor  
I det efterföljande samtalet med läraren Lotta och handledaren Sara reagerar båda på att eleven 
Lisa inte utvecklar samtalet om hårvård med kunden. Sara menar att Lisa hade kunnat ha en ”mer 
grundläggande konsultation” och att prata vård är något som hon vill att Lisa utvecklar. 

Hon frågade ju lite med styling och såhär men hon glömde fråga om kunden saknade någonting vad 
kunden vill ha […] Jag vill att hon börjar prata vården med sina kunder där har hon ju lite svårt. 

Sara fortsätter samtalet och poängterar att det är viktigt att börja rekommendera produkter till sina 
kunder eftersom – om de lägger ner pengar på att göra håret – är det viktigt att kunderna tar hand 
om håret, samtidigt som det är ”jättebra” att Lisa tog upp inpackning som ett sätt att vårda håret. 
Lotta betonar liknade aspekter som Sara, och menar att Lisa hade kunnat utvecklat samtalet med 
kunden. Lotta utvecklar resonemanget. 

Det kändes som att hon hade en bra öppning men eftersom kunden frågade ändå lite "jamen vad 
tycker du, när tycker du" och då säger hon bara en gång i veckan. Jag tycker hon hade kunnat gå på 
lite mer om att rekommendera en produkt, vilken produkt ska du ha till just ditt hår. Där saknar jag 
lite i försäljningsleden. Det är en ganska stor del av att vara frisör. Och också att hon hade kunnat 
nämnt att just nu när vi har ljusat upp ditt hår, blekt det, så blir det ännu torrare då behöver du 
verkligen en fuktåtergivande produkt. Inte bara i försäljningssyfte men också såhära att kunden har 
ju fått en ny behandling och vill förmodligen hålla det fint. 

Att rekommendera produkter beskrivs av båda som del av konsultation med kund och även ett 
sätt att sälja produkter2 . Varor säljs på provision på salongen som studien bedrivs på. Men, det 
handlar inte enbart om att sälja produkter, utan även om att informera menar läraren Lotta. 

Även om kunden inte köper den produkten som Lisa rekommenderar då måste hon ju tänka till 
hemma iallafall, då får hon köpa det någon annanstans. Just fuktåtergivande produkter för att 
hennes hår behöver det. 

Handledaren Sara berättar att på salongen finns det en manual som beskriver vad samtliga på 
salongen ska tänka på i mötet med kunder som handlar om att alltid ha kundens hår i fokus i 
samtalet, samt undvika att bli allt för personlig i mötet med kunder. Dock är det svårare i praktiken 
eftersom kundkontakten med ”stammisar” innebär en annan relation vilket påverkar samtalets 
innehåll. Sara berättar att när hon var ny skrev hon korta anteckningar om sina kunder såsom om 
de drack kaffe med mjölk eller inte, och vad de pratat om vid senaste behandlingen. 

I samtalet om klippningen beskriver läraren Lotta sättet att börja i nacken, och arbeta med att 
eleven tydligt sektionerar håret, som att hon klipper som ett ”proffs” i sättet att arbeta tajt mot 
nacken (se bild 6). 

Sen pressar hon även håret väldigt tajt mot nacken vilket också är jätteviktigt för att det ska bli rätt 
klippsätt, en helform man klipper på den passén […]. Ett vanligt misstag, frisörer som är nya att de 
gärna tar passér och lyfter upp håret lite. Men det är jätteviktigt att man håller håret nära och tajt 
kring nacken där och det gör hon. Så i det här steget så gör hon ju som ett proffs. 

Handledaren Sara, är inne på liknade resonemang men säger att Lisa är mer förtrogen med slingning 
och att hon behöver arbete mer med sin klippteknik, samt att hon ibland går lite för fort fram och 

2 Försäljning av produkter är reglerat i kollektivavtal om salongen har kollektivavtal. 
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glömmer bort att ta ett steg tillbaka för att se resultatet. Samtidigt uttrycker Sara uppskattning 
gentemot eleven och berättar att hon vill att ”Lisa ska börja jobba här” efter utbildningen – en 
form av bedömning av Lisas yrkeskunnande. Sara utvecklar sitt resonemang att man inte ska 
glömma bort att Lisa går i årskurs två på gymnasiet och att det finns gott om tid att utveckla sitt 
yrkeskunnande gällande de detaljer som tagits upp i det efterföljande samtalet. 

Reflektion  fallbeskrivning  2  
I denna reflektion sammanställs vad som framkommit i samtal med experter och lärlingselev 
gällande studiens frågor: vad är yrkeskunnande, hur sker utveckling av yrkeskunnande samt vilka skillnader 
går att urskilja mellan expertens och novisens handlingar. Reflektionen tar även upp skillnader mellan vad 
lärare och handledare beskriver som yrkeskunnande. 

Vad är yrkeskunnande 
Ur de empiriska exemplen framkommer att frisöryrket innefattar många olika arbetsmoment. Varje 
delmoment utgör exempel på yrkeskunnande; tekniska såväl som estetiska moment – men även 
ekonomisk medvetenhet, tidsmedvetenhet och kommunikativ kompetens återfinns i handlingarna. 

Figur 3. Modellen visar centrala aspekter av frisöryrkets yrkeskunnande. 

Tekniskt 
kunnande 

Estetiskt 
kunnande 

Ekonomisk 
medvetenhet 

Kommunikativ 
kompetens 

Yrkesmässigt	 
omdöme 

Det tekniska kunnandet består bland annat av att kunna applicera färg på kunders hår, klippa 
hår, blanda hårfärg och tvätta hår. I detta ingår att kunna välja rätt redskap i olika situationer och 
även att använda redskapen på rätt sätt. Ett exempel är när handledaren kommenterar att eleven 
använder en plastklämma istället för kam. Det estetiska kunnandet – det som i frisöryrket är en 
avgörande del i att ha en yrkesblick – handlar exempelvis om att kunna se vilken nyans som kunden 
efterfrågar, eller hur en färg som blandas i blött hår ser ut när håret är torrt. Invävt i handlingarna 
att välja rätt färg finns ett yrkesmatematiskt kunnande; att kunna räkna ut hur mycket färg som ska 
blandas för att få rätt nyans. 

Emellertid är en uppdelning mellan tekniskt och estetiskt kunnande inte riktigt så enkel som 
modellen kan låta påskina. Exempelvis omfattar klippa hår mer än ett tekniskt kunnande, och steget 
mellan att se vilken nyans färg kunder efterfrågar och applicera färg på hår omfattar estetiskt såväl 
som tekniskt yrkeskunnande. Att applicera färg kan göras på olika sätt och yrkeskunnandet 
återfinns i hur färgen möter kundens förväntningar men även i hur frisören (själv) ser på resultatet. 
Frisören har så att säga en yrkesblick på hårfärg såväl som avseende vad som är välklippt page. 
Yrkeskunnandet i frisöryrket är med andra ord i högsta grad situerat. Kundens önskemål står i 

24 



 
 
 
 

 

             
          
         
            

                  
          

            
          

        
              

   
 

           
           

            
             

             
 

             
          

          
               

             
            

          
                 
             

           
                 

               
                 

           
              

  

            
              

             
           

   
 

                
                
              

  
 

förgrunden för vad frisören kan göra, vilket kan liknas med ett kontrakt mellan kund och frisör. 
Om kontraktet bryts, exempelvis att frisören klipper fel eller om hårfärgen inte motsvarar 
förväntningarna som kunden har, uppstår ett spänningsförhållande mellan kund och frisör. 
Yrkeskunnande som frisör består med andra ord av att skapa förtroende hos kunden, vilket – i 
bästa fall – leder till ett fullt kundregister. Att vara yrkeskunnig frisör är alltså en fråga om att kunna 
tolka kundens önskemål i handling, vara serviceinriktad, och kunna knyta upp (kontakter med) 
människor. Det senare relaterar till ekonomisk medvetenhet, vilket syns i allt från bemötande av 
kunder till att föreslå hårvårdsprodukter som kunden kan köpa efter avslutad behandling. Både 
denna merförsäljning och att tala om hårvård ingår i frisöryrkets kommunikativa kompetens. 
Den kommunikativa kompetensen innefattar alltså dels att skapa trivsel för kunden, dels att rikta 
in samtalet på hårvård och att sälja produkter. 

En påtaglig aspekt av vad som formar kundkontraktet är tid. Klockan är ständigt närvarande som 
artefakt och ledsagar hur mycket extra omvårdnad som kan ges kunden inom ramen för salongens 
ekonomiska kalkyl. Nästa kund kan redan vara runt hörnet. Att som frisör fatta avgöranden om 
hur mycket tid som ska läggas på specifika moment är en aspekt av frisörens yrkesmässiga 
omdöme. I det yrkesmässiga omdömet ingår också sådant som att välja rätt redskap eller avgöra 
när en färg är färdig att sköljas ur. 

Att  utveckla  yrkeskunnandet  
Överlag ser både läraren och handledaren yrkesmässiga kvaliteter i hur eleven arbetar med de olika 
momenten. Båda lärarna hänvisar till tid och antal kunder som eleven möter som centrala faktorer 
för att fortsätta utveckla yrkeskunnande. Om eleven tar emot många kunder med skilda önskemål 
får eleven mer erfarenhet, och blir då säkrare i samtliga moment. Både handledaren och läraren är 
överens om att yrkeskunnandet utvecklas genom att göra, göra om och göra mer. Dock ställs krav 
på eleven att själv skapa kundunderlag i form av hårmodeller. Att hitta personer som har skilda 
önskemål gällande hårbehandlingar visar sig vara komplext. Exempelvis beskrivs eleven som snabb, 
skicklig och proffsig på att slinga hår av både handledare och lärare. Det framkommer att det är 
moment som eleven har övat mycket på. Samtidigt beskriver handledaren att eleven behöver öva 
(mer) på mer avancerade klippningar, merförsäljning och på att prata om hårvård med kunderna. 
Det är något eleven indirekt förväntas ta ansvar för själv genom att se till att få fler bokningar de 
dagar hon är i salongen. På detta sätt förläggs ansvaret för att utveckla sin yrkesskicklighet delvis 
på eleven själv, hon måste skaffa sig (rätt) sorts kunder för att kunna öva på olika moment. När 
eleven har (fler) kunder får hon också mer handledning och utvecklar därigenom (snabbare) sitt 
kunnande. Övning, tid och tillgång till kunder är centrala aspekter för att elever ska kunna utveckla 
yrkeskunnande på salongen. 

Skillnad i yrkeskunnande mellan expert och novis  
I det empiriska materialet framkommer några tydliga skillnader mellan att vara expert och novis. 
Särskilt framträdande är hur handledaren med en blick ser vilken färg som ska appliceras på kundens 
hår och hur mycket som ska blandas. En annan aspekt som framkommer i materialet är hur den 
mer erfarne leder samtal med kunden om hårvård. Att kunna prata med sina kunder beskriver 
handledaren som något som man lär sig med tiden, och som något som går att öva upp. 

Både handledaren och läraren är överens om att eleven är relativt skicklig i sitt handlag, men att det 
är detaljerna som visar att hon är mitt i sin utbildning. Möjliga exempel på detta är hur eleven inte 
tar något steg tillbaka för att dubbelkolla att längderna är perfekta, respektive hur eleven använder 
en plastklämma på ett icke önskvärt sätt. 
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Att rådfråga en kollega – eller som i det här fallet sin handledare – beskrivs som något positivt av 
handledare och lärare. Det är vanligt förekommande för att dubbelkolla att en har tänkt rätt. I en 
utbildningskontext är detta en övervägning (inför kund) då allt för många frågor kan uppfattas som 
osäkerhet. Men att inte (någonsin) be om stöd betraktas inte heller som bra. Att ställa (”kunniga”) 
frågor till varandra på salongen under arbetets gång är kanske det som har potential att vara en av 
de stora skillnaderna mellan att vara expert och novis. Både handledaren och läraren säger att det 
är något som görs hela tiden, medan det empiriska exemplet har karaktär av skola på salongen – 
att eleven är under utbildning, vilket hon också är. Att ställa (enbart) adekvata (kunniga) frågor till 
sina arbetskamrater är därmed att betrakta som en skillnad mellan att vara expert och (mer eller 
mindre) novis. Den kunniga frisören kan bedöma när och hur vilka frågor kan ställas. Detta är en 
aspekt av det yrkesmässiga omdömet. 

Skillnad mellan handledare och lärare i  sättet  att  värdera elevens arbete på 
salongen  
Lärarens orientering gentemot elevens arbete är troligtvis påverkad av en skolblick. Det innebär 
bland annat att läraren betonade hur eleven planerade sitt arbete. Planering är en typisk term som 
återfinns i programmets examensmål. Handledaren pratar inte i termer av planering, utan hon ser 
andra aspekter av elevens handlande och har i allt ett tydligare fokus i yrkesverksamheten; där 
särskilt den ekonomiska dimensionen är viktig. Handledaren har en blick på eleven som potentiellt 
anställningsbar. Detta syns också i sättet på vilket hon värderar elevens arbete. 

Läraren beskriver det mesta som eleven gör i positiva ordalag, med undantag för när eleven släpper 
sitt ergonomiska medvetande och arbetar i en direkt skadlig ställning. Det som inträffar i denna 
situation kan förklaras med att eleven vid det här laget är trött. Ergonomi ingår i innehållet i 
frisörprogrammets kurser, vilket kan förklara att läraren specifikt noterar detta. 
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Fallbeskrivning  3: Yrkeskunnande på  Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet, inriktning kök  och 
servering   

Deltagare i studien 
I fallstudien deltar handledarna Kalle och Lasse som är kockar, yrkesläraren Lena samt 
lärlingseleven Cissi som går i årskurs 1. 

Beskrivning av  skolan  och  organisering av  lärlingsutbildning  
Skolan som bedriver lärlingsutbildningen är ett fristående gymnasium där eleverna läser cirka 50 
procent på arbetsplatser. Utbildningen är organiserad så att eleverna har apl (arbetsplatsförlagt 
lärande) arton veckor per läsår, varvat med skolförlagd utbildning. Efter avslutad period på 
arbetsplatsen byter eleven kök, men kan komma tillbaka till samma arbetsplats av individuella skäl. 
Ibland kan eleven komma tillbaka till tidigare arbetsplatser, men det sker sällan eftersom skolan ser 
yrkesmässiga poänger med att eleven får tillgång till olika arbetsplatser. På skolan läser elever 
gymnasie- och programgemensamma ämnen tillsammans, samt i vissa fall individuellt val beroende 
på val av kurser. Skolan erbjuder utbildning både till kock och bagare/konditor som inriktning på 
restaurang -och livsmedelsprogrammet. När eleverna har apl tillbringar de nio sammanhängde 
veckor på arbetsplatsen. 

Beskrivning av  arbetsplatsen   
I köket arbetar kockarna Kalle och Lasse samt de två köksbiträdena Johan och Maja. Kalle och 
Lasse tillagar maten, samt håller i planering och inköp. Johans och Majas arbetsuppgifter består i 
att förbereda grönsaker, lättare matlagning, lägga upp mat och ta hand om disken. Tillsammans 
arbetar de fyra sida vid sida fem dagar i veckan. Eleven Cissi – den femte personen i köket – är del 
av arbetsgemenskapen och har sin första praktikperiod på lärlingsutbildningen, vilket innebär nio 
veckor i köket. 

Lasse berättar att de tillagar 480 portioner om dagen, fördelat på tre olika skolor. Den mesta maten 
är dock till den egna skolans elever. Varje portion av en viss maträtt har en råvarukostnad om 11-
12 kronor. Maten baseras i den mån det går på säsong och är ekologiskt odlad. Menyn är vegetarisk 
fyra av fem dagar i veckan. Lasse förklarar att en del skolor arbetar med olika valmöjligheter, men 
han ser ingen vits med det under förutsättning att maten som serveras är vällagad och god. 
Skolmatsedeln går efter ett femveckorsschema, och har tydliga rutiner såsom att det alltid är pasta 
på måndagar och soppa med surdegsbröd på fredagar. Att arbeta med att laga mat till elever 
beskriver Lasse som en svår uppgift. Uppdraget innebär att ”göra barn glada från sexårsverksamhet 
ända upp till tredje året på gymnasiet”. En annan aspekt är att uppdraget innebär att eleverna ska 
äta varje dag. 

Lasse: Så det är ju väldigt mycket svårare än att ha en restaurang eftersom de här ska äta varje dag, 
inte att de kommer och betalar och vill äta varje dag [skratt]. 
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Både Kalle och Lasse beskriver att de har ett intresse för ”bra” råvaror och ekologisk mat, vilket 
återspeglas i planeringen såväl som under tillagningen av mat till eleverna på skolan. 

Grunder  i  kockyrket  –  centralt  yrkeskunnande   
Grunder är ett begrepp som återkommer i samtalet med Lasse och Kalle när de uppmanas beskriva 
kockens yrkeskunnande. I samtalet framkommer det att begreppet ”grunder” är brett och att det 
rymmer allt från hur ett kök fungerar med förberedelser, till vilka verktyg som ska användas. Kalle 
fikar in att det även handlar om ”städning och sådana saker”. Nedan följer en sammanställning av 
Kalles och Lasses beskrivning av vad en kock ska kunna. 

Yrkeskunnande Vad innefattar yrkeskunnandet? 
Grunder i 
förberedelser, 
matlagning och 
efterarbete 

- städning och planering och hygien (50 procent av vad man håller på 
med i ett kök, enligt Lasse). 

- veta vilka redskap som ska användas 
- tillaga olika såser 
- matlagningssätt: stekning, kokning, fritering 
- hur man använder ugnar på rätt sätt 
- ställa fram rätt saker, rätt redskap samt rätt råvaror 
- skära och hacka innan användning av maskiner 
- plocka bort, städa undan innan nästa moment 

Råvarukunskap - hantering av grönsaker på bästa sätt och kunna vad de heter 

Ekonomi - kunskap om kostnader i alla led 
Hålla stressen 
på avstånd 

- hålla stressen på avstånd trots högt tempo 

Repetition som m etod för  att  utveckla yrkeskunnande   
När det gäller hur elever får tillgång till centrala yrkesgrunder är både Kalle och Lasse överens om 
att det sker genom repetition samt genom att både titta på och vara del av verksamheten. 

Kalle: Det är mycket repetitioner vi repeterar - det blir ju mycket repetitioner i ett kök. Så att 
första gångerna så får man ju visa, då kanske eleven står bredvid och vi jobbar till exempel 
första gångerna. Att man går in tillsammans och hämtar sakerna och ställer fram och säger så 
här ska det se ut och sen nästa gång ja då kanske de får göra lite mer själv och sen och så 
vidare och så vidare och till slut så är eleven helt självgående då. För det är ofta repetitioner i 
köket och väldigt många liknande sysslor. 

I början av utbildningen är eleven beroende av handledning i samtliga led, men allteftersom blir 
eleven mer självständig. Både Kalle och Lasse betonar att det är viktigt att inte eleven 
”misslyckas” i köket, då det har negativ inverkan på såväl ekonomi som elevens lärande. 

Lasse: Ja för oss är det ju väldigt viktigt för att vi vill ju inte att eleven ska misslyckas, för elevens 
skull, och vi vill ju inte att råvaran går till spillo heller. Så att det blir ju, vi måste ju ha en win-win-
situation. 
Kalle: De är ju med på riktigt. Det är ju inget vi slänger, deras grejer utan det här ska ju vi använda 
så att det är otroligt viktigt för oss att det blir bra. Så är det ju verkligen. 
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Citaten ovan visar relationen mellan råvaror, ekonomi och handhavande som en sammansatt enhet 
som eleverna möter i utbildningen till kock. Eleven är med andra ord aktivt delaktig i pågående 
produktion från dag ett i köket. Kännetecknande för hur Kalle och Lasse arbetar och tar emot 
elever i köket är deras tydliga handledning, vilket är påtagligt i det empiriska materialet. Disken är 
en central station i köket som samtliga i köket tar hand om vid kortare väntetider, och något som 
Cissi var självgående i att hantera. 

Yrkeskunnande i  tre arbetsmoment  i  ett  skolkök  
I den här sammanställningen redovisas tre arbetsmoment (i) hacka zucchini, (ii) hacka palsternacka 
och (iii) steka ägg. Nedan följer en sammanställning av olika arbetsuppgifter Cissi är delaktig i 
under två förmiddagar (9.00 –11.15). 

Dag 1 
- tvätta palsternackor med maskin 
- dela palsternackor 
- placera palsternackor i varmluftsugn 
- riva grönkål 
- steka ägg 
- blanda frityrsås 
- diska 
- plocka undan efter de olika momenten 

Dag 2 
- mäta upp glutenfri pasta 
- smaka av saltat pastavatten och koka 

pasta och 
- dela upp portioner med pasta efter 

klasstorlekar 
- steka falukorv 
- hacka zucchini 
- smaka pastasås gjord på linser 
- diska 
- plocka undan efter de olika momenten 

(i) Hacka  zucchini    
Lasse (handledare och kock) börjar med att instruera Cissi (elev) hur hon ska hacka zucchini. Lasse 
pekar på en låda med zucchini. Lasse visar hur båda ändarna på zucchinin ska tas bort och betonar 
att samtliga zucchinier i lådan ska gås igenom. När Cissi är klar med förberedelserna visar Lasse i 
hur stora bitar zucchinin ska delas, och visar att den platta sidan ska vara placerad nedåt mot 
skärbrädan för att zucchinin inte ska röra sig under momentet (Bild 1-3). Lasse visar att det går att 
skära två halvor åt gången, eller en i taget, och frågar om det ”känns okej” varpå Cissi svarar ja. 

Bild  1.  betonar  med  rörelse  hur  Bild  2.  Visar hur stora skivorna ska  Bild  3.  Avslutar  momentet  med  att  
grönsaken  ska ligga på skärbrädan   vara  och  arbetar  med  kniven  i  lämna kvar den hackade zucchinin, 
 höger  hand  och låter  vänster  hand  hänvisar  till  en låda  som  ska  hackas  
 följa  med  i  rörelsen  och låter  kniven ligga  kvar  
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Bild  4.  Cissi  arbetar  självständigt  med  att  dela  zucchini.   
 
När Lasse har visat klart hur zucchinin ska förberedas tar Cissi över arbetet och börjar dela några 
zucchinier (se bild 4). Lasse lämnar rummet men kommer tillbaka några minuter senare. Han frågar 
hur det går och identifierar att instruktionen om hackande av zucchini behöver utvecklas. Lasse 
uppmärksammar att det är trångt på skärbrädan när han tittar på hur Cissi arbetar med zucchini. 
Han går då in och korrigerar och förtydligar vad Cissi ska tänka på när hon delar zucchinin, samt 
hur handen visar hur stora bitarna ska vara. I detta samtal ändrar han något på instruktionen och 
säger till Cissi att ”det kanske är bättre om du tar en i taget”, vilket i sammanhanget är en form av 
anpassning till rådande situation. 

I den förtydligande instruktionen justerar Lasse även sin instruktion genom att rensa skärbrädan 
och ytterligare en gång visa hur handen ska hållas på zucchinin och hur stora bitarna ska vara. I 
samtalet både visar och berättar Lasse hur momentet ska genomföras för att underlätta arbetet. 
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Vem 
Lasse: 
Cissi: 
Lasse: 

Cissi: 
Lasse: 

Cissi: 
Lasse: 

Säger vad 
Blir det bra? 
Ja…((delar en zucchini))
Det är lite trångt på 
skärbrädan. Då är det bättre 
att du lägger på bänken ((för
undan halvor av zucchini från 
skärbrädan)). Och just det där 
när man gör varje moment och 
när du delar den då kan du 
nästan skära dom du delat 
direkt ((elev delar en
zucchini, bild två)) så håller
du reda på dom så blir det
inte så stökigt runt omkring
och så tänker du på Precis 
När du skär. Om du tittar när 
jag skär här det kanske är
bättre om du tar en i taget så
är det ju mina fingrar. De 
avgör också hur tjocka 
skivorna blir så jag flyttar
dom, jag har det som ett stöd
för om jag gör så då kan det
bli olika storlekar liksom då 
har jag inte samma koll
Aaah 
Jag håller in med fingrarna
såhär [hackar zucchini] då vet
jag vilken storlek det blir.
Då kan det vara bra att öva på
en i taget [bild 3]
Mm.. 
För bråttom det har vi inte 

Handlingar 

Bild  5.  Cissi  delar  zucchini   

Bild  6.  Lasse  tittar  på  när  Cissi   
delar  en  zucchini   

 
Bild  7.  Lasse  visar  hur  handen  ska   
hållas  för  att  göra  lika  stora  delar   

Vid en stillbildsjämförelse mellan instruktionen som Lasse ger och hur Cissi arbetar med kniven 
och zucchinin framträder likheter, vilket bildsviten på nästkommande sida illustrerar. 
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Bild 8. Handledare visar Bild 9. Lyfter kniven Bild 10. Avslutar med att hålla fast 
handsättning zucchinin 

Bild  11.  Elev börjar hacka zucchini  Bild  12.  Lyfter kniven o ch  håller   Bild  13.  Kniper  ihop handen mot   
fast  grönsaken  slutet  av z ucchinin   

Orutinerad men med rätt handteknik  –  deltagarnas utsagor  
I det efterföljande samtalet framkommer aspekter av yrkeskunnande kopplat till Lasses och Cissis 
arbete med att hacka zucchini. I samtalet beskriver Lasse att handen kan användas som stöd för 
hur stora bitarna ska vara, men även att handen håller fast grönsaken. Läraren Lena och de båda 
kockarna uppmärksammar att Cissi har bra handsättning när hon hackar. När kockarna beskriver 
vad de ser, betonar de hur fingrarna är placerade och hur knogarna mäter avståndet på hur stora 
skivorna ska bli. Lasse förtydligar. 

Lasse: Du håller ju i grönsaken. Du håller alltid i grönsaken. Du hackar aldrig på fri hand och för 
säkerhets skull håll alltid grönsaken. Därför håller man alltid så för kniven glider alltid ((visar med 
fingrarna hur de ska vara inåtböjda för att de inte ska skadas)). Får aldrig tag någonstans 

Kalle utvecklar resonemanget med att zucchini som grönsak är svår att hacka eftersom kniven 
måste hållas uppåt till skillnad från mindre grönsaker då spetsen på kniven ska vara i skärbrädan. I 
samtalet framkommer det att samtliga anser att Cissi har rätt teknik men att det också syns att hon 
är orutinerad i sina rörelser. I en sekvens framkommer det att bitarna på zucchinin är olika stora, 
varpå Lasse förtydligar att det handlar om en ”övningssak” hur man håller handen på zucchinin, 
samtidigt som han visar med handen hur fingrarna avgör avståndet mellan bitarna. Kalle utvecklar 
resonemanget. 

Kalle: Även fast vi har hållit på i 25 år så blir det ju självklart olika storlekar, ibland vill man ju ha 
det också det är inte alltid att man vill att det ska. Det ska synas att det är lite handgjort också. Det är 
inte helt fel. 

Så länge bitarna på zucchinin är ungefär lika stora tycks varken Kalle eller Lasse lägga någon större 
vikt vid bitarnas storlek utan tvärtom sätter Kalle detta i ett större sammanhang, vilket kan kopplas 
till yrkesestetik där storlek på enskilda råvaror kan vittna om handens rörelser. Olika kök har olika 
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Bild  14.  Cissi  bär  palsternackor  till  skalningsmaskin                  Bild  15.  Palsternackor  placerade  i  maskinen   

 

 

estetiska preferenser och Kalles idé om att det kan vara bra om det ser ”handgjort ut” appellerar 
till ett visst ideal alltmedan exempelvis molekylär matlagning troligtvis har andra estetiska ideal. I 
samtalen om hackande av zucchinin finns det en samsyn i att Cissi är ”långsam”, samtidigt som 
Lasse i undervisningssituationen betonade att ”bråttom det har vi inte” (linje 37, s.8) parallellt med 
att arbetet pågick. Kockarna uppvisar även en medvetenhet om att kockyrket är ett yrke där man 
övar upp sitt arbetstempo allteftersom. Dock tycks det som att Cissi har en väl utvecklad teknik 
efter sju veckor in i sin första praktikperiod, vilket både Kalle och Lasse framhåller. 

I det efterföljande samtalet med Cissi identifierar hon en tydlig skillnad mellan vad Lasse visar och 
vad hon själv gör, uttryckt som att hon helt enkelt arbetar långsammare. Cissi berättar att innan 
hon var på apl så visste hon inte hur man skulle hålla i kniven när råvaror skulle hackas. Hon 
beskriver sina tidigare rörelser som felaktiga då hon haft handen långt bak på knivhandtaget. 

Cissi: Eh, ja jo alltså jag brukade skäras. Alltså att jag höll med mitt finger uppe på kniven vilket man 
inte, alltså att jag höll typ såhär ((visar med pekfingret i luften hur hon brukade hålla kniven)) 
vilket man inte ska göra. 

Cissi berättar att genom att hålla en hand på zucchinin och den andra på kniven, sker arbetet på ett 
sätt som gör att ”skivorna blir lika stora och att jag inte skär mig”, eftersom knivbladet med detta 
arbetssätt hela tiden befinner sig på betryggande avstånd från fingerspetsarna; vilket i sin tur gör 
att risken för skador minimeras. 

(ii) Dela  palsternackor  och hantering av  kniven  
Momentet börjar med att Kalle visar hur en skalningsmaskin fungerar. Först visar Kalle hur man 
fyller maskinen, hur den sätts på och var och hur man tar ut palsternackorna. Sen låter han Cissi 
göra samma moment. I momentet uppstår en viss osäkerhet när det gäller vilken kran som ska 
användas, men Cissi får höra ett bekräftande ”ja, precis där” innan maskinen sätts igång. Även om 
Cissi har använt maskinen tidigare är hon ännu inte självgående. Varje moment som görs instrueras 
av Kalle – allt från att visa var palsternackorna ska placeras i maskinen, till vilken knapp som Cissi 
ska trycka på för att den ska sätta igång. 

När palsternackorna är klara och placerade i ett plastkar visar Kalle hur kniven ska hållas – inte för 
nära fingrarna – när palsternackorna ska delas i fyra delar på längden. Jag frågar Cissi om det är 
första gången som hon arbetar med den här typen av moment varpå hon svarar att det är första 
gången hon arbetar med palsternackor men att hon tidigare bearbetat morötter och potatis genom 
att dela råvarorna i delar om fyra. När arbetet är igång arbetar Kalle och Cissi sida vid sida med att 
hacka palsternackor. 
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Bild  16.  Kalle  visar  vilken  knapp  som  öppnar  maskinen     Bild  17.  Cissi  trycker  på  knappen  och  det  kommer  ut   
efter avslutad b earbetning                                                   palsternackor ur en l ucka                                                       

Bild  18.  Kalle  visar  hur  palsternackorna  ska  delas i  fyra  delar  

Bild  19.  Cissi  tar  stöd  med  handen  när palsternackan  delas   Bild  20.  Cissi  delar  palsternackan  i  fyra  delar   

När bearbetningen av palsternackorna är klar berättar Kalle att de ska ångas av. Kalle visar Cissi 
var de ska stoppas in, samt hur ugnen fungerar, och ber sedan Cissi stoppa in palsternackorna. 
Ugnen sätts på timer och när den piper till är det dags att ta ut råvarorna. Cissi tar tag i en grytlapp 
varpå Kalle säger ”du behöver båda två – och akta dig för ångan som kommer!”. Cissi gör som 
hon blir instruerad och tar ut de rostfria blecken ur ugnen. 
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Redskapshantering som grunden i kockens yrkeskunnande  –  deltagarnas 
utsagor  
I samtalet om sekvensen med delande av palsternackor framkommer ytterligare dimensioner i vad 
som kännetecknar en bra grundteknik i hantering av råvaror. Cissi använder tvåhandsfattning när 
hon delar palsternackan. Lasse förklarar varför. 

Lasse: Många håller kniven för långt fram för att få mer kraft men det gör inte hon håller 
där skaftet. Varför hon trycker det är för att de är hårda. Hon skulle inte klara med bara den här 
handens kraft utan hon måste hjälpa till. 

Kalle framhåller att han tycker att Cissi håller kniven bra även i hanteringen av palsternackor. Lena 
uttrycker det som att Cissi har en bra grundteknik, som kommer förädlas genom övning. Med det 
inledande samtalet med Lasse och Kalle i minne ställs frågan om hackande kan förstås som 
kockyrkets grund. Lasse beskriver att när han själv gick på kockskola så var det första momentet 
att hacka lök, eftersom det rymmer både knivhantering och råvaruhantering samt att det tar ett tag 
innan man kommer fram ”till spisen”. Liknande organisering av arbetsfördelning tycks även råda i 
skolköket och Lasse understryker att det ”här var ju hennes första veckor”. Lena berättar att Cissi 
inte har någon tidigare erfarenhet av yrket hemifrån och Kalle flikar in att han tycket hon är ”bättre 
än en nybörjare”. Utifrån de förda samtalen är ett sätt att förstå hackandets roll som att det å ena 
sidan kan ses som grund i yrket, men att det samtidigt också kan förstås som en tradition att nya i 
yrket ska lära sig behärska det så fort som möjligt. 

Cissi själv beskrev i det uppföljande samtalet hur Kalle och Lasse förändrade sitt sätt att handleda 
i takt med att hon blev mer självständig i att hantera kniven. 

Cissi: I början var de ju tvungna att förklara alltså till och med hur jag skulle 
hacka men sen efter några gånger så visste jag ju redan hur jag skulle hacka 

Cissi bekräftar därmed vad både Kalle och Lasse beskrivit som en viktig inlärningsprocess för en 
av grunderna i yrket, nämligen just själva hackandet. Vid en jämförelse mellan vad det som 
(avseende kokkonst normalkunnig) forskare gått att urskilja när sekvenserna dels utspelade sig samt 
dels granskats som filmat material, och vad som framkommer i de efterföljande (stimulated recall) 
samtalen framstår att det är de senare samtalen som tydliggör att såväl handgrepp på råvaror som 
att hålla i kniven är något som uttrycker kunnighet, respektive att yrkesskickliga kan identifiera 
tydliga skillnader i olika personers hackande. 

(iii) Steka ägg  
Cissi får i uppgift att steka ägg och får instruktioner av Lasse hur hon ska knäcka, salta och vända 
äggen. Under arbetet går Kalle förbi och säger att det är svårare än man kan tro att steka ägg. 
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          Bild  21.  Kalle  knäcker  första  ägget                            Bild  22.  Cissi  knäcker  ägg                                              

     Bild  23.  Lasse  visar  hur  mycket  salt  som  behövs       Bild  24.  Cissi  saltar  ägg    

När Lasse har gått igenom de olika momenten steker Cissi resterande ägg självständigt. 

Steka ägg svårare än man kan tro –  deltagarnas utsagor  
I samtalet om filmen konstaterar Lasse att det ”inte är det lättaste stekbordet att steka i”. Kalle 
förklarar och Lasse fyller i. 

Kalle: Det är ju två grejer där, dels så lutar det ju lite. Det är inte riktigt i våg. Det lutar ju lite fram 
så, det är det första. Och sen är det ju så att vi gör rent det lite ofta med vatten och då. Det är ju lite 
torrt för att grundfettet försvinner liksom, då tar det ett par omgångar innan det kommer tillbaka. 
Lasse: Så i vanliga fall om du steker tjugoåtta ägg. Annars steker vi fyrahundra ägg. 
Fråga: På det bordet? 
Lasse: Ja och då blir de tvåhundra sista bra, då har stekbordet kommit in. 

Att steka ägg handlar om att känna till stekbordets förutsättningar och veta varför äggen reagerar 
som de gör på ytan. Det visuella materialet visar att Cissi arbetar enligt givna instruktioner. Lasse 
och Kalle berättar att de ser att rörelserna är kontrollerade och att hon använder samma teknik 
som Lasse när äggen ska vändas. 

Lasse: Hon tar ju bakifrån ägget så och sen drar mot sig för då får du mest kraft om du drar åt andra 
hållet så då sveper du bort ägget. Här är du mer kontrollerad i rörelsen. 
Kalle: Och så försöker hon få med sig det mesta och det är nån som fastnar där för henne men man 
ser att hon gör liksom ett tryck ((visar med handen på bordet)) för att skrapa ur. 
Lasse: Om du har en teflonpanna då behöver du ju bara lätt vända på dem då är det ingen utmaning. 
Lena: Hon har en svårare utgångspunkt där. 
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        Bild  25.  Cissi  justerar  med  stekspade                 Bild  26.  Lasse  visar  hur  äggen  ska  vändas  med  en  ”knyck  

Efter att ha tittat på och samtalat kring några sekvenser är det tydligt att Cissi är lyhörd inför 
instruktioner. Hon samlar sin uppmärksamhet genom att titta, och genomför sedan uppgifterna 
metodiskt. Lasse konstaterar att hans instruktioner är ganska komplexa och Kalle exemplifierar hur 
en del elever kräver en annan tydlighet. 

Kalle: En del kan bara ta ett, en del då kanske man bara säger "knäck äggen" och sen så får man 
säga nästa efter några minuter: ’nu ska du vända dom’ men nu kunde ju Lasse ta alla. Nästan tre på 
raken såhär 
Lena: Tre moment. 
Kalle: Tre moment ja precis för annars, ibland så kör man bara på ett moment i taget bara för att 
det är många som har fullt upp med det momentet. 
Lasse: Och i tre led då, då finns det ju dom som har tappat det första. 
Kalle: Då har de tappat det. Det där får man ju se det är olika. 

I samtalet framkommer att kockarna är lyhörda inför vilket kunnande eleven har och hur hen 
förhåller sig till instruktioner. I samtalet med Cissi ber jag henne att identifiera några skillnader 
mellan hur hon blir instruerad och hur hon utför, vilket visar sig vara svårt. 

Cissi: Ja:: alltså jag trycker ner sådära och vänder såsom han sa:: men, ja han gör det ju bättre. 
[skratt] eller eh ja… 
Fråga: På vilket sätt gör han det bättre än vad du gör tycker du? 
Cissi: För att jag… Han drog ju såhär. 
Fråga: En snabbare rörelse tänker du? 
Cissi: Ja och jag gjorde lite mer såhär ((visar med handen)) 
Fråga: Hur kan man beskriva det? 
Cissi: Jag vet inte men jag, när jag skulle ta upp ägget så gjorde jag lite mer åt sidorna istället för 
bara rakt eller jag vet inte asså hur jag ska förklara 

I samtalet med Cissi berättar jag att Kalle och Lasse uttryckt att instruktionerna hon fick i köket var 
komplexa och att hon gör som hon blir instruerad. Detta var inget som Cissi verkade anse vara särskilt 
konstigt. 

Cissi: Alltså jag är så i typ allt att jag lär mig jättesnabbt 
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Reflektion  fallbeskrivning  3  
I denna reflektion sammanställs vad som framkommit i samtal med experter och lärlingselev 
gällande studiens frågor: vad är yrkeskunnande, hur sker utveckling av yrkeskunnande samt vilka skillnader 
går att urskilja mellan expertens och novisens handlingar. Reflektionen tar även upp skillnader mellan vad 
lärare och handledare beskriver som yrkeskunnande. 

Vad är yrkeskunnande? 

Planering och 
organisering 

Ekonomisk 
medvetenhet 

Estetiskt 
kunnande 

Tekniskt 
kunnande 

Medvetenhet 
om hygien 

Yrkesmässigt 
omdöme 

Figur 1. Modellen visar centrala aspekter av kockyrkeskunnande. 

Experterna återkommer till att ”kunna grunder” som en form av centralt yrkeskunnande, och 
påtalar att detta kunnande är kopplat till de specifika förutsättningar som gäller i det kök där den 
aktuella matlagningen sker, i det här fallet ett skolkök. Detta så kallade situerade kunnande står i 
direkt relation till sådana faktorer som vem maten lagas till (känna sin kund), verksamhetens 
ekonomi och till tid. I grunderna ingår tekniskt kunnande som redskapshantering och att 
behärska olika matlagningstekniker; och spänner mellan att exempelvis kunna hacka zucchini till 
att steka ägg. I det ingår att välja rätt redskap och kunna hantera redskapen med rätt teknik, utan 
att skadas. Att laga mat till elever beskriver kockarna som krävande då det gäller att uppfylla den 
underförstådda målsättningen att samtliga elever ska uppskatta skollunchen. Denna aspekt av 
verksamheten visar sig dagligdags när skolans elever ger spontana omdömen om maten som 
serveras. Smak (estetik) är därför en central aspekt – både att maten ska smaka bra och att maten 
ska se tilltalande ut. Båda dessa aspekter är relaterade till vem som äter maten – i detta fall 
skolelever. Dock består kockyrket av mycket mer än estetik – det vill säga att ”laga god mat” som 
även tilltalar ögat – eftersom det samtidigt handlar om att ha kunskap om och förståelse för 
ekonomi, en ekonomisk medvetenhet, och vad som är möjligt att åstadkomma i matväg. I det 
aktuella fallet handlar det om att varje lunch får kosta mellan 10 och 12 kronor och att köket har 
en inriktning mot ekologisk mat. I handling innebär detta ett kunnande där det är centralt att 
planera efter säsong och hitta prisvärda råvaror, samt kontinuerligt arbeta för att minska matsvinn. 
En annan dimension av verksamhetens ekonomi är hur arbetet organiseras, vilket direkt relaterar 
till tid. I det praktiska arbetet synliggörs detta i vilka maträtter som tillagas och i vilken ordning 
olika moment genomförs så att maten är klar att levereras i tid, vilket handlar om att kunna avgöra 
vad som görs i vilken ordning – det vill säga en aspekt av yrkesmässigt omdöme. 

Att  utveckla  yrkeskunnande  
Inte bara kockarna utan också elevens lärare återkommer till vikten av att kunna grunderna i yrket, 
och att det är – mer eller mindre – en förutsättning för att utveckla yrkeskunnande. Samtidigt 
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framhåller kockarna att matlagning inte är något som man kan en gång för alla, eftersom det står i 
relation till kunden – det vill säga vem som har beställt maten – men även ”köket”. Yrkeskunnandet 
är alltså situerat och något som skiljer sig mellan olika kök, men även något som skiljer sig mellan 
olika kockar. I handling betyder det att två kockar i samma kök kan ha meningsskiljaktigheter om 
huruvida något är för salt eller inte. Det kan också handla om att ta stöd i någon annans 
smakupplevelse för att få perspektiv på sin matlagning. Återkommande ord hos kockarna är att det 
behövs tid och att kunnande utvecklas genom erfarenhet. Samtidigt går det inte att göra helt fel så 
att råvaror måste kastas, därför är det viktigt att eleven får instruktioner och att eleven kan följa 
instruktionerna. För att utveckla ett brett spektrum av kunnande behöver eleven få tillgång till 
sådana uppgifter där specifikt kunnande kan utvecklas, till exempel kräver utveckling av smak att 
eleven får möjlighet att smaka av och får möjlighet att jämföra sin smakupplevelse med de 
yrkesskickliga kockarna. Men om det handlar om ekonomisk utveckling, krävs en annan form av 
erfarenhet för att utveckla kunnighet i hur man skapar vinst med hjälp av mat efter säsongens 
(billiga) råvaror. I det empiriska materialet framkommer det att utvecklig av yrkeskunnande till stor 
del sker kollektivt snarare än genom individuella handlingar. 

Skillnad i  yrkeskunnande mellan expert  och novis  
I en del av det empiriska materialet och de exempel som ges – bland annat att steka ägg – är 
skillnaderna mellan expert och novis inte särskilt påtaglig till en början; förutom tidsaspekten att 
eleven arbetar relativt långsamt. Vid närmare betraktande och i samtal framkommer att förutom 
den längre tid det tar för eleven, har eleven hela sin uppmärksamhet fäst på uppgiften och beskriver 
sin rörelse som osäker i jämförelse med handledarens. 

Det är stora skillnader i dels vilka, dels hur arbetsuppgifter genomförs för kocken och lärlingen; 
där kockarna leder arbetet och eleven blir instruerad. Kockarna gör många moment samtidigt, 
medan eleven gör enskilda moment mer isolerat, och kan heller ännu inte urskilja det större 
sammanhanget uppgifterna ingår i. Kockarna står för planering, som ofta är outtalad, och eleven 
är utförare av vad som ska göras enligt planen för dagen. Eleven saknar (ännu) en överblick av 
verksamhetens helhet och var de uppgifter hon genomför är placerade på dagordningen. Utöver 
den organisatoriska planeringen så smakar kockarna av maten – ett moment som eleven än så länge 
får betrakta på avstånd. I de fall eleven får krydda maten så är det med stöd av tydliga instruktioner 
och genom att handledaren använder metaforer för att förklara vad smaken borde likna, och de 
båda smakar av. Vad som beskrivs som grunder är alltså något som både experten och novisen kan 
göra sida vid sida, men med olika grad av skicklighet. 

Det är när det sker avsteg från grunderna, eller när grunder ska koordineras med andra moment, 
som skillnaderna mellan de som kan och inte kan blir särskilt synliga. En sådan enkel sak som att 
öppna en varmluftsugn, eller använda en maskin, är svårt för den som inte kan; eller inte har gjort 
det förut. Skillnaderna mellan novisen och experten tydliggörs särskilt i vardagliga situationer. 

Skillnad i  samtal  mellan lärare och handledare  
Läraren och kockarna har skilda fokus när de samtalar om eleven. Läraren återkommer vid flertalet 
tillfällen till hur momenten som eleven utför relaterar till rådande kursplan och hur väl det stämmer 
överens med utbildningsmålen. Kockarna, å andra sidan, fokuserar på vad eleven gör och förstärker 
samtalet med anekdoter från sina egna erfarenheter av kockutbildning, dess traditioner och hur 
eleven i det här specifika fallet uppvisar yrkeskunnandets grunder. Dessa skilda perspektiv kan 
förstås som att skolan och arbetsplatsen är skilda praktiker med olika mål. Värt att nämna i 
sammanhanget är hur kockarna betonar att ”laga mat” är en relativt liten del av kockens 
arbetsuppgifter. 
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Avslutande  reflektion  kring f allbeskrivning 1 -3  

Skillnader  och likheter  mellan de olika yrkesområdena  
I denna avslutande del reflekterar vi över skillnader och likheter i de tre olika yrkesverksamheterna 
utifrån de tre frågorna: vad är yrkeskunnande, hur sker utveckling av yrkeskunnande samt vilka skillnader 
går att urskilja mellan expertens och novisens handlingar. 

Yrkeskunnande  
Inom alla tre studerade yrkesverksamheter är yrkeskunnandet situerat (Lave & Wenger 1991). Det 
innebär att sammanhanget – det vill säga vad eleven möter på just sin apl-plats och vad som är mål 
för den verksamheten – avgör vad eleven får tillgång till i form av arbetsuppgifter och handledning. 
Det är förutsättningar för vilket yrkeskunnande eleven kan utveckla. 

Frisöryrket och kockyrket har flera likheter. Till exempel är tekniskt kunnande centralt. Det 
tekniska kunnandet innefattar att kroppsligt hantera olika material och fysiska redskap när 
arbetsuppgifter genomförs, samt att kunna välja rätt redskap. Det ingår i vad kockarna benämner 
som ”grunder” och i vad frisören och frisörläraren tar upp när de tittar på filmerna där eleven 
klipper och färgar. I materialet från förskolan pratar eleven och experterna visserligen om att känna 
till material som till exempel trolldeg, men inte i termer av att ha ett hantverksmässigt kunnande. 
Istället behöver en barnskötare känna till vad som går att göra med materialet för att främja barnens 
deltagande i aktiviteter och barnens lärande. 

Frisöryrket och kockyrket har också likheter i att estetik och ekonomi är till varandra knutna 
aspekter av kunnande (jfr Gåfvels 2016). Det handlar om att använda sina sinnen med syfte att nå 
upp både till eftersträvade estetiska normer i yrket och till kundens förväntningar: till exempel 
genom att smaka mat, genom att titta på mat eller hår, eller att känna på hår. Den yrkeskunniga 
utvecklar en yrkesblick och en yrkesmässig smak, vilket hänger samman med yrkesmässigt omdöme 
(Lindberg 2003). I det yrkesmässiga omdömet ingår att kunna avgöra vad som är god kvalitet och 
vad som måste göras (mer eller annorlunda) för att uppnå denna kvalitet. Ekonomi är ständigt 
närvarande i dessa avgöranden på frisörsalongen såväl som i skolköket, vare sig det handlar om 
monetära aspekter (till exempel hur mycket råvaror får kosta) eller tid (till exempel hur lång tid en 
klippning får ta). 

Även på förskolan är tid en aspekt – men då i form av att känna till de dagliga rutinerna som avgör 
när det är dags att exempelvis gå på lunch eller hur lång tid det går att vara i hallen vid på- och 
avklädning. På förskolan handlar det yrkesmässiga omdömet för en barnskötare snarare om att till 
exempel kunna bedöma om och när det är dags att ingripa i en situation eller gå vidare med en 
aktivitet, medan ekonomin sköts mer centralt. 

På förskolan och på frisörsalongen är kommunikativ kompetens en central aspekt av 
yrkeskunnandet som framträder i materialet. Det handlar om att kunna använda sin kropp och röst, 
att kunna utveckla och hålla igång ett samtal med barn eller kunder. En skillnad är att det på BF 
handlade om att utveckla barnens kommunikation, något som speglar karaktären av den 
pedagogiska verksamheten på en förskola. På frisörsalongen är syftet med kommunikationen att 
skapa en relation med kunden, men även merförsäljning och hårvård. Även kockarna pratar om att 
de under arbetets gång gör ständiga avstämningar med varandra, precis som det framkommer att 
frisörer gör på salongen och barnskötare på förskolan. I materialet från skolköket deltar dock 
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eleven inte (ännu) aktivt i rådgörandet kollegor emellan – något som kan ha att göra med att eleven 
går i åk 1 och handledningen i detta skede var formad som att eleven skulle invänta instruktioner. 
Att rådgöra med varandra är ett sätt som visar att yrkesmässigt omdöme i alla tre studerade yrken 
i hög grad är kollektivt och utvecklas kollektivt. Avgöranden och bedömningar görs i samspel med 
kollegorna i all tre yrken. 

Utveckling av  yrkeskunnande  
Utveckling av yrkeskunnande möjliggörs enligt tidigare forskning genom vad eleverna får tillgång 
till för uppgifter, vilken ordning de får göra uppgifter i, den vägledning de får, samt hur de själva 
tar sig an uppgifterna (Billett 2001, Lave & Wenger 1991). Det blir även synligt i denna studie. 

Gemensamt för alla tre expertgrupper är att de beskriver hur elever får mer instruktioner i början 
av sin utbildning, samt att när de fått mer erfarenheter – med tiden – kan agera allt mer självständigt. 
I samtliga samtal framkommer också att eleverna få ta mer ansvar och får genomföra uppgifter allt 
mer självständigt när de visar att de klarar givna uppgifter på ett sätt som handledarna bedömer 
som (tillräckligt) kunnigt inom ramen för den aktuella verksamheten; vare sig det gäller att laga mat 
till andra, att klippa någons hår eller att interagera med barn på förskolan. 

På samtliga arbetsplatser i studien finns förväntningar på hur eleven ska agera, något som delvis 
styr vilka uppgifter eleven blir tilldelad (Jfr Billett 2001, Lave & Wenger 1991). I skolköket var 
eleven alldeles i början av sin utbildning. Hon förväntades lyssna på instruktioner och sedan handla 
i enlighet med instruktionerna – vilket hon gjorde. Barnskötareleven och frisöreleven gick i årskurs 
2 och hade uppnått (relativt) större självständighet i genomförandet av sina uppgifter. De 
förväntades kunna ta egna initiativ, vilket de gjorde i varierande grad beroende på situation. På 
förskolan berättade handledaren att eleven kan få vara själv i ett rum med en barngrupp och leda 
aktiviteter då handledaren bedömt att eleven kan göra det på ett bra sätt. På frisörsalongen var det 
tydligast att förmågan att ta egna initiativ var en förväntning på eleven och också en förutsättning 
för att kunna lära sig mer. I det ingick till exempel att kunna knyta an ett variationsrikt underlag av 
kunder till sig för att på så sätt komma åt att öva på olika slags moment och därmed utveckla sin 
kunnighet ytterligare. 

BF-läraren och handledaren talade ibland om yrkeskunnande som egenskaper som någon har eller 
inte har; att det finns personer som har en känsla för yrket. Vad som är ”det” som vissa personer 
”har” var svårt att verbalisera, men något som enligt de båda experterna gick att se direkt. Även 
inom HV Frisör gav experterna ibland uttryck för yrkeskunnandet som egenskaper, som ”ett sätt 
att vara”. 

I alla tre yrken betonar experterna att utveckling av yrkeskunnande handlar om erfarenheter, av att 
delta i verksamheten under längre tid. I samtalen tog experterna inte upp handledningens betydelse 
för utvecklingen av yrkeskunnande i någon större omfattning. I videomaterialet blir det dock tydligt 
att handledarna ständigt visar kroppsligt genom sina egna handlingar eller språkligt genom till 
exempel frågor, instruktioner, uppmuntran, metaforer eller anekdoter vad eller hur eleven ska göra 
något. I materialet syns också hur handledarna stannar upp och verbaliserar sina tankar, till exempel 
när handledaren på förskolan säger till eleven att hon kommer förlora barnens uppmärksamhet om 
hon inte ändrar sitt agerande vid trolldegssituationen, eller när frisören ställer förtydligande frågor 
till eleven för att denne ska genomföra en yrkesmatematisk beräkning. Det är också handledarna 
som avgör när eleverna får prova på mer avancerade uppgifter – som när handledaren på förskolan 
berättar att hon låtit eleven ta hand om en mindre barngrupp själv, samt i vilken ordning 
lärlingseleverna får göra olika uppgifter (Jfr Billett 2001). Därigenom designar handledarna elevens 
lärandebana (Billett 2001). 
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Expert-novis  (lärlingselev) –  skillnad i   yrkeskunnande  
Yrkeskunnande tar tid att utveckla. I materialet är det tydligt att medan det experten gör på ett 
rutinerat sätt och samtidigt kan ha fokus även på andra saker många gånger är långtifrån 
rutinuppgifter för eleverna. Eleverna behöver därför lägga större del av sin uppmärksamhet vid att 
utföra uppgifterna och kan i mindre grad uppmärksamma annat som händer. Det tar ofta längre 
tid för eleverna och genomförandet kännetecknas av större osäkerhet. Det syns till exempel när 
kockeleven i skolköket hackar zucchini, eller när barnskötareleven beskriver att hon både såg och 
kände sig vilse i början av filmklippet från uteleken, när hon ännu inte visste vad hon skulle göra. 

I alla tre yrkesverksamheter var det tydligt att eleverna ännu inte hade överblick över verksamhetens 
helhet (Jfr Lave & Wenger 1991). Där eleverna såg enskilda moment eller enskilda aktiviteter såg 
handledarna den större helhet där dessa ingick. I köket var lärlingseleven ännu inte särskilt 
medveten om varför momenten gjordes i en viss ordning och på förskolan hade lärlingseleven ännu 
inte utvecklat vad experterna kallade för helikopterperspektiv över flödet i hela förskolan. 

Skillnaderna mellan novis och expert handlade också om att ha utvecklat en yrkesblick, där till 
exempel frisören på en gång såg vilken färg kunden skulle ha till skillnad från lärlingseleven. Även 
det yrkesmässiga omdömet kräver tid och erfarenhet för att kunna utvecklas. Till exempel kunde 
barnskötareleven inte bedöma att hon borde avsluta aktiviteten med trolldegen, något som en mer 
yrkeserfaren skulle ha kunnat enligt experterna. 

I samtliga tre fall hade lärlingseleverna svårt att sätt ord på yrkeskunnande i yrket och verbalisera 
kring sina egna handlingar på filmerna. Till skillnad från handledarna och lärarna gjorde de heller 
inte särskilt ofta jämförelser mellan vad/hur de själva gör och vad eller hur en mer erfaren kollega 
eller handledare gör. Detta pekar enligt vår tolkning på att eleverna ännu inte alltid kan urskilja 
nyanser i handlingarna. Eleverna uppmärksammade inte heller alltid sådant som experterna lyfte 
fram som centralt. Som exempel kan nämnas att BF-eleven fokuserade på vad hon gjorde med 
trolldegen och inte hur hon genom sina handlingar skulle kunna utveckla barnens kunnande. Dessa 
exempel tolkar vi som uttryck på att lärlingseleverna ännu inte ser dessa aspekter av yrkeskunnandet 
som de mer erfarna anser är centralt. Att både kunna-i-handling samt kunna verbalisera kring 
yrkeskunnande är även det något som utvecklas med erfarenhet. 

Skillnad i vad  lärare och  handledare  tar upp i samtal  
På alla programmen gav yrkeslärarna uttryck för förståelser av yrket som färgas av deras verksamhet 
som lärare i skolan. De hade en skolblick på lärlingselevens deltagande i uppgifter under apl, vilket 
är förväntat eftersom skolan är deras huvudsakliga verksamhet även om även de har rötter i 
yrkesverksamheten. Uttryck för en skolblick kunde exempelvis handla om att lärarna betonade 
skriftlig och muntlig reflektion som ett sätt att utveckla yrkeskunnande (BF), att tala om vikten av 
planering (HV Frisör) eller att tala utifrån läroplanens formuleringar (RL). Det här kan också ses 
som exempel på hur skolans praktik tränger in på arbetsplatserna i den gymnasiala 
lärlingsutbildningen, då dessa skolförståelser är avgörande för bedömningen av elevens kunnande 
i den gymnasiala lärlingsutbildningen. 

Samtliga handledare talade om bedömning av yrkeskunnande på delvis andra sätt, till exempel om 
eleven skulle kunna anställas på deras arbetsplats i framtiden samt vad en person behöver kunna 
för att arbeta i yrket. 
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Då lärlingsutbildningen till så stor del bedrivs i en annan verksamhet än skolan, och dessa 
yrkesverksamheter har andra mål än skolans verksamhet, innebär det att det yrkeskunnande 
lärlingseleverna kommer åt på sina arbetsplatser förmodligen är annat än det de utvecklar i skolan. 
Samtidigt – och paradoxalt – följer lärlingsutbildningen de examensmål, ämnes- och 
kursbeskrivningar och kunskapskrav som har utformats för de skolförlagda programmen. Därför 
framstår det som viktigt att göra jämförande studier mellan gymnasiala lärlingsutbildningar och 
skolförlagda yrkesprogram, för att tydliggöra skillnader i det yrkeskunnande elever utvecklar inom 
respektive utbildningstyp. Att sätta ord på det yrkeskunnande som lärlingseleverna får tillgång till 
genom deltagande i olika handlingar på sina arbetsplatser är ett första steg i att kunna synliggöra 
det särskilda i det yrkeskunnande lärlingselever kan utveckla i yrkesverksamheterna under sitt 
arbetsplatsförlagda lärande. 
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Bilaga  1  

Teoretiska utgångspunkter  
I yrkesverksamheter är kunnande inbäddat i olika handlingar, så kallat kunnande-i-handling 
(Carlgren 2015, Molander 1996). Att ”lära sig i praktiken” innebär då att eleverna kan tillägna sig 
detta kunnande genom att delta i arbetsplatsens yrkesspecifika handlingar. Genom tillgång till 
resurser i form av handledning och olika yrkesredskap (till exempel att använda sax på 
frisörsalongen eller frisörbegrepp i kommunikation) kan eleven succesivt på ett alltmer skickligt 
och självständigt sätt genomföra sina yrkesuppgifter (Billett 2011, Lave & Wenger 1991). Rörelsen 
från mer ytligt och perifert sätt att delta i yrkesverksamheten till mer kunnigt sker genom att en 
novis (i detta fall lärlingselev) iakttar de yrkesverksamma, själva prövar – först med mycket stöd av 
handledare sedan med mindre – för att alltmer självständigt kunna genomföra uppgifter (Lave & 
Wenger 1991). Allt eftersom genomförandet av tidigare svåra uppgifter blir mer rutinartat kan 
novisen sedan gå vidare till nya och ofta mer avancerade eller för verksamheten mer betydelsefulla 
uppgifter, där (aspekter av) rörelsen från ytligt genomförande av yrkesuppgifter till mer skickligt 
börjar om igen. I denna rörelse, som utvidgar och omvandlar vad personen kan genom det denne 
erfar och kan urskilja (Carlgren 2015), ingår att erövra både materiella och intellektuella redskap, 
och därigenom få tillgång till det kunnande som finns inbyggt i dessa (Vygotsky 1978, Säljö 2013). 

Det situerade perspektivet innebär att vad som räknas som kunniga handlingar varierar beroende 
på sammanhang, det vill säga det skiljer sig åt mellan yrken men också mellan olika arbetsplatser 
inom samma yrke. Att vara yrkeskunnig handlar således om en förmåga att handla på ett i 
sammanhanget allt mer kvalificerat sätt i enlighet vad som räknas som kunnighet i den aktuella 
yrkesgemenskapen, på arbetsplatsen och i yrket mer generellt (Jfr Lave & Wenger 1991). Mycket 
av yrkeskunnandet är ”tyst” (Polanyi 2013). Tyst kunnande kan i enlighet med Janik (1991) 
beskrivas ta form ”i skärningspunkten mellan sinneserfarenhet och beskrivning” (s. 111). Detta kan 
sammankopplas med Ryles (1949) begrepp knowing that och knowing how. Att veta att bemötande 
betonas i barnskötaryrket är inte det samma som att i handling kunna utöva gott bemötande. För 
att kunna ringa vad som är det särskilda i lärlingsutbildning, och vilket kunnande eleverna kan 
utveckla under apl, finns ett behov av att artikulera centralt yrkeskunnande som eleverna möter i 
yrkesverksamheterna. 

Metod  
Studien är en etnografisk studie. Dataproduktion har skett genom semi-strukturerade intervjuer, 
deltagande observation, inspelning av rörlig bild, stillbildsfotografering och stimulated recall (Lyle 
2003, Nguyen & Tangen 2017). 

Undersökningsgrupp  
Tre lärlingsprogram på tre olika skolor har ingått i studien. Dessa är Barn- och fritidsprogrammet 
med inriktning pedagogiskt arbete (BF), Hantverksprogrammet Frisör (HV Frisör) samt 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering (RL). Från varje program 
har en lärlingselev, elevens yrkeslärare och elevens handledare på apl-platsen deltagit i studien. 
Lärlingseleverna har observerats på sina respektive arbetsplatser: en förskola, en frisörsalong och 
ett skolkök. 
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Urval  
Skolorna och programmen har valts ut i samråd med Skolverket. Utgångspunkten har varit att 
skapa en variation i termer av skillnader i typ av yrkeskunnande samt i termer av hur 
könsfördelningen ser ut på programmen. 

Jämfört med det ursprungligen planerade upplägget har ett fjärde program fallit bort ur studien: 
industritekniska programmet. Anledningen är att det inte – inom givna tidsramar – var möjligt att 
tillförsäkra tillstånd att följa någon specifik elev på en viss arbetsplats; i första hand som en följd 
av de restriktioner som de industritekniska arbetsplatser som varit aktuella för studien angivit. 

Av hänsyn till i projektet deltagande forskares ordinarie yrkes- och undervisningsverksamhet har 
deltagande skolor valts utifrån en närhetsprincip, vilket har medfört att samtliga skolor återfinns i 
– eller i anslutning till – storstockholmsområdet i bred bemärkelse. 

I vissa fall har Skolverket tagit en första kontakt med skolorna. I andra fall har forskarteamet 
kontaktat skolor och lärare direkt. Kontaktade lärare har i sin tur föreslagit elever och handledare. 
Dessa personer har därefter tillfrågats om medverkan. 

Bortfall  
Som nämnts i urvalsavsnittet ovan, ingick det i den ursprungligen planerade studien att 
lärlingselever från ett industritekniskt program skulle medverka. Flera kontaktade skolor saknade 
lärlingselever innevarande år, alternativt hade lärlingselever som inte ville medverka. 

Frisöreleven avböjde att tillsammans med (tidigare) filmande forskare vid ett senare tillfälle titta på 
och kommentera klipp ur det filmade materialet. Detta skedde vid en tidpunkt efter att filmning 
skett, samt efter att eleven i förväg vid flera tillfällen godkänt det planerade upplägget. Frisöreleven 
avböjde inte – i efterhand – sin egen medverkan i studien, utan endast att titta på och kommentera 
filmklipp. Deltagande forskare accepterade omedelbart elevens önskemål, i linje med vad som 
utlovats inför deltagande. 

Genomförande  
Studien tog sitt avstamp i ett inledande samtal med en expertgrupp bestående av handledare och 
yrkeslärare. Dessa experter ombads att försöka ringa in vad som utgör centralt yrkeskunnande i 
respektive yrke, samt identifiera situationer där detta yrkeskunnande blir synligt och som samtidigt 
både noviser (lärlingseleven) och mer yrkesskickliga kan delta i. Dessutom ställdes frågor om hur 
det identifierade yrkeskunnandet kan förvärvas och utvecklas på arbetsplatserna. 

På BF och RL observerades lärlingseleven sedan under en arbetsdag. Detta steg föregick inspelning 
av rörlig bild. Under dessa inledande observationer fördes fältanteckningar. Därefter filmades 
eleven under en eller två arbetsdagar. På HV Frisör besökte en forskare arbetsplatsen som ett första 
steg, men filmandet föregicks inte av någon observation. 

Ur respektive programs filmmaterial valde forskargruppen ut tre till fyra klipp som senare visades 
för studiedeltagarna vid en stimulated recall (SR). På BF och RL deltog lärare och handledare i SR 
tillsammans på apl-platserna. På HV Frisör deltog lärare och handledare i SR var för sig. Samtliga 
elever förevisades klippen separat. SR genomfördes med ett par veckors senareläggning i 
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förhållande till inspelningarna – vilket kan påverka vad eleverna minns om vad de tänkt när de 
genomförde de handlingar som filmats (Lyle 2003). 

I SR används inspelat material – i detta fall filmer – för att stötta deltagare att minnas och uttala 
sig om vad de uppfattar att de gjort i relation till de handlingar de kan observera i filmerna (Lyle 
2003, Nguyen & Tangen 2017). Inom pedagogiska/didaktiska studier har SR ofta använts med 
syfte att få lärare att minnas och verbalisera sitt tänkande eller för att reflektera över sin egen 
undervisning (a.a.). Såtillvida skiljer sig denna SR genom att en expertgrupp uttalade sig även om 
elevens handlingar i en lärandesituation, även om handledarna också kom att reflektera över sin 
egen handledning på arbetsplatserna. Lärlingseleverna har däremot ombetts att berätta hur de tänkt 
i relation till de inspelade handlingarna, vilket är mer likt gängse beskrivningar av SR som metod 
(Gass & Mackey 2015). SR kan genomföras antingen med öppna instruktioner eller genom att 
semi-strukturerade intervjufrågor ställs (Lyle 2003). I den SR som genomfördes i den här aktuella 
studien, riktades samtalet in på följande teman i relation till respektive filmklipp: vad är 
yrkeskunnande i klippen, skillnader mellan vad en nybörjare och en mer yrkesskicklig gör samt hur 
kan yrkeskunnandet utvecklas. I relation till det sista kom handledarna in på sin egen handledning 
av eleverna. Till eleverna har ett större antal frågor behövt ställas för att få igång ett samtal, medan 
expertgrupperna har samtalat mer fritt utifrån de teman som presenterats för gruppen. 

Sammanställning av datamaterial  

Program Typ av material Ca tid/omfattning 

BF Förberedande samtal med handledare och 
lärare på förskolan (transkriberad) 
Fotografi av artefakt 
Häfte med kommunens målkort för 
barnskötare 

Ljudinspelning 1 h 13 min 

Fältanteckningar från deltagande observation 
Fotografier av miljöer och/eller artefakter 

12 handskrivna A5 sidor 
10 st. bilder 

Film Kamera A (rörlig kamera) ca 3 h 
Kamera B (fast kamera) ca 1 h 45 min 

Stimulated recall med lärare och handledare 
(transkriberad) 

1 h 

Stimulated recall med elev 
(transkriberad) 

50 min 

Hv Frisör Förberedande samtal med lärare 30 min 
Förberedande samtal med handledare 20 min 
Förberedande samtal med elev 20 min 
Film ca 3 h per kamera (rörlig respektive fast) 
Stimulated recall med lärare (transkriberad) 
Stimulated recall med handledare 
(transkriberad) 

45 min 
30 min 

RL Förberedande samtal med lärare på skolan 
(transkriberad) 

45 minuter 

Förberedande intervju i köket med kockarna 
Kalle och Lasse samt läraren Lena 
(transkriberad) 

45 minuter 

Film från två dagar filmning i köket med två 
kameror 
Stillbilder 

4 h 25 minuter (totalt rörlig och fast) 
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Stimulated recall/visuell elicitering med Lena, 
Kalle och Lasse i köket 

45 minuter (transkriberad) 

Stimulated reacall/visuell elicitering med Cissi 
(elev) på skolan 

30 minuter (transkriberad) 

Analys  
I analysen har vi vägletts av riktlinjer för tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke 2006), där vi 
ställt frågor till SR-materialet om studiens temaområden om vad yrkeskunnande är i de uppgifter 
och situationer eleverna deltar i, hur yrkeskunnandet utvecklas samt om skillnader mellan elevens 
handlingar och vad en mer yrkeskunnig skulle göra. Därefter har vi kategoriserat uttrycken i olika 
teman, där kategorierna vuxit fram i relation till teorier som redogjorts ovan om kunnande som till 
exempel Ryles (1949/2002) distinktion mellan att veta att och veta hur, samt i relation till diskussioner 
om yrkeskunnande i tidigare yrkesdidaktisk forskning (Gåfvels 2016, Klope 2015, Lindberg 2003, 
Wyszynska Johansson 2015). 

Etiska överväganden  
Studien följer Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer gällande konfidentialitetskrav, 
informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav. 

Förutom att informera om studien och användning av datamaterialet samt inhämta elevers och 
handledares samtycke till att delta, har även skriftligt tillstånd från föräldrar till barnen på förskolan 
inhämtats. Endast föräldrar till ett barn har avböjt deltagande. Detta barn är inte identifierbart i det 
filmade materialet. Ett annat etiskt övervägande som föregått studien berör skötrummet på 
förskolan. Utifrån respekt för barnens kroppsliga integritet (Norlén 2013), som aktualiseras bland 
annat i pågående regeringsuppdrag till Skolverket om barns rätt till kroppslig integritet samt översyn 
gällande dokumentation i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2017), har inget filmats i 
skötrummet. Den observerande forskaren har heller inte varit närvarande i skötrummet då barn 
suttit på pottan/toaletten eller fått blöjor bytta. Inga aspekter av yrkeskunnande som eventuellt 
finns närvarande i dessa sammanhang finns därmed med i det empiriska materialet. 

Trots att arbetet alltså skett i full överensstämmelse med vetenskapsrådets etiska 
rekommendationer och samtida debatt finns det fog att ytterligare diskutera samtyckeskravet. Det 
handlar då i första hand om lärarnas centrala roll som grindvakter (Miller & Bell 2002) till elever 
och till arbetsplatser. För att försäkra att eleverna verkligen ville vara med ställdes därför (av 
forskaren) uppföljande frågor till eleverna, vilket ledde till jakande svar avseende medverkan. Detta 
bekräftades även senare vid direktkontakt med två av tre elever inför samtalen om filmerna. 
Därutöver har medverkande forskare återkommande frågat eleverna om tillstånd att filma, om hur 
det känns att vara filmad samt om hur det känns att titta på sig själv på film under SR, för att 
minimera risken att någon väljer att medverka enbart på grundval av potentiella (implicita) 
påtryckningar från undervisande lärare och/eller handledare. 

I bortfallsavsnittet ovan har redogjorts för att frisöreleven valde att inte titta på och samtala om det 
filmade materialet. 
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Metoddiskussion   

Deltagare  och val  av arbetsplats  
Den specifika arbetsplatsens karaktär – oavsett om det handlar om förskola, kök eller frisörsalong 
– påverkar studien. På hotell - och restaurangprogrammet genomfördes studien i ett skolkök, vilket 
påverkar de moment som redovisas; bland annat i termer av mat, antal anställda och 
arbetsuppdelning. Initialt var tanken att studien skulle genomföras i två olika kök – dels ett storkök 
(som blev fallet) och dels ett restaurangkök med matsal och catering. Det senare momentet fick i 
ett relativt sent skede läggas på is då den tillfrågade eleven visade tecken på att börja tvivla på 
huruvida hen skulle fortsätta utbildningen. Dock genomfördes ett inledande expertsamtal med den 
aktuella kocken, vilket bland annat bidragit till att berika och nyansera förståelsen av sådant som 
vikten av hackande och hantering av råvaror i början av utbildningen. 

I de stimulated-recall-sessioner som genomfördes med både lärare och handledare visade det sig 
att deltagarna strävade efter konsensus i sina samtal. På RL hade yrkesläraren, som i det här fallet 
inte är kock, genomgående en avvikande ”skolblick” på verksamheten och återkom vid flera 
tillfällen till olika kursplaner inom ramen för programmet. Det bidrog med stor sannolikhet till att 
även kockarna själva kom att reflektera över lärmiljön i köket utifrån skolifierade (Carlgren 2015) 
förståelser. Med facit i hand – eftersom läraren inte har en bakgrund inom kockyrket och därmed 
inte har sin utgångspunkt i kockars yrkeskunnande – hade samtalet kunnat vara mer givande för 
studiens ändamål om läraren inte varit närvarande. I en uppföljningsstudie vore det därför lämpligt 
att låta samtliga deltagare titta på filmklippen individuellt; för att komma närmre eventuella 
skillnader och variationer i uppfattningar kopplade till yrkeskunnandet. I samtalet mellan 
handledare och lärare märktes dock ingen hierarki beroende på respektive persons yrkeskategori, 
vilket hade varit en farhåga inför studien. 

Det vore även fördelaktigt med ett större antal experter respektive elever som tittar på och talar 
om materialet; för att både bättre kunna ringa in själva yrkeskunnandet och kunna skapa större 
variation i uttalanden om yrkeskunnande. Av samma bakomliggande skäl vore det också önskvärt 
att filma flera olika elever för att kunna komma åt variation i elevernas handlingar i verksamheten. 

Tekniska förutsättningar   
På varje studerad arbetsplats har en forskare arbetat med två filmkameror, en fastställd på stativ 
och en handhållen. Som komplement har mobilkamera alternativt mp3 använts för stillbilder och 
kompletterande ljudupptagning. Att en forskare genomför observationer och filmande har sina 
fördelar då inverkan i den dagliga verksamheten blir mindre än situationer då fler forskare är 
närvarande. Nackdelarna handlar om hur kameran på stativ hamnat i vägen eller på fel plats. Vid 
flera tillfällen fick kamerastativet flyttas för att inte vara i vägen, ibland skedde detta av de 
yrkesverksamma själva. Ibland var kameran helt enkelt på fel plats och fångade inte elevens 
deltagande i arbetsuppgifterna. På förskolan kunde kameran på stativ inte användas när barnen var 
utomhus eller vid situationer där snabba växlingar skedde mellan olika platser på förskolan. 
Dessutom intresserade sig barnen mycket för kameran på stativ. Det ledde till att personalen 
började hålla uppsikt över barnen så att de inte rörde kameran. Om två forskare filmar kan den ena 
forskaren samtidigt också ha ett mer övergripande perspektiv på verksamheten, medan den andra 
forskaren filmar eleven mer nära. Dock uppstår fler frågor om hur verksamheten påverkas, ju fler 
forskare som är närvarande. En av förskollärarna framförde i efterhand att det knappt hade märkts 
att forskaren varit där och filmat, vilket kan tolkas som ett tecken på att personalen inte upplevde 
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forskaren som störande. En reflektion som kan göras mot denna bakgrund är att två forskare på 
plats – på arbetsplatsen – vore att föredra. 

En annan aspekt som förtjänar att lyftas fram handlar om betydelsen av inspelningsutrustningens 
kvalitet. En av kamerorna som användes är av hög kvalitet med god ljudupptagning. Denna har 
lånats av en institution. Övriga kameror ägs av forskarna själva och har å ena sidan sämre 
ljudupptagning, men är å andra sidan lättare att arbeta med när en exempelvis ska följa efter 
personer som rör sig. Det förefaller även viktigt att eleven i en miljö som är rik på ljud har en extern 
mikrofon fäst på sig. En slutsats som kan dras är därför att det vore önskvärt att planera och 
budgetera för teknisk utrusning som är av professionell kvalitet, vid eventuella uppföljande studier. 

Användning av  rörlig bild  
Argumenten för att arbeta med rörlig bild i forskning kring yrkeskunnande i handling är många. 
Rörlig bild ger förutsättningar att återkommande granska sekvenser och se relationen mellan 
yrkesspecifika handlingar, kroppsliga rörelser och språkande (Gåfvels 2016). Det möjliggör också 
att flera personer kan se och samtala om det som är filmat. Detta kan betraktas som en god 
förutsättning för fruktbar analys av mänsklig interaktion och situerade händelser. Givetvis 
innebär samtidigt all filmning en tolkning där kamerablicken är riktad och betraktaren av filmerna 
endast får syn på utsnitt av en hel verksamhet. 

Inledande expertsamtal   
De inledande samtalen med handledarna och lärarna gav uppslag som kompletterade det filmade 
materialet. I efterhand framstår det som en god idé att tillbringa tid i verksamheten ett par dagar 
innan expertsamtalen äger rum. Om så hade skett denna vända, hade några frågor fallit bort och 
det hade varit möjligt att fördjupa samtalet med experterna. Ett tydligt exempel på detta var när 
kockarna tillfrågades vad som menas med ”grunder” varpå de svarade i tämligen svepande termer 
som är svårtolkade för personer utanför yrkesgemenskapen. Större inblick i sammanhanget hade 
medfört mer precisa frågor och mer uttömmande svar. 

Stimulated recall  med expertgrupp  
Genom att filmklipp valdes ut i förväg skiljer sig denna SR från sådana studier där deltagarna ser 
på längre filmade sekvenser och själva stoppar klippen när de vill kommentera något (Lyle 2003). 
Att filmklipp valdes ut berodde på att deltagarna hade satt en tidsgräns på max en timme för 
stimulated recall; samt att filmerna ibland är svåra att se bland annat på grund av skakighet och 
dåligt ljud – s.k. ”noise” (Gass & Mackey 2015). Nu var samtliga klipp korta så att inget 
”stoppande” skedde. Däremot var det möjligt att under samtalet gå tillbaka och titta på vissa 
situationer i klippen igen. Att titta på visuellt material ger fördjupade samtal som gör det möjligt 
för forskare att ställa följdfrågor direkt till ett material snarare än att prata i hypotetiska eller 
generella termer. En konsekvens av att klipp valts ut blir att det är denna implicita tolkning som 
avgör vilka situationer som är intressanta att tala om; istället för att experter respektive elever väljer 
var de stoppar och vad de pratar om. 

Lärlingselevens deltagande 
I samtalen med medverkande lärlingselever var det svårt för eleverna att reflektera kring sina 
handlingar. Även Nguyen & Tangen (2017) diskuterar att en svårighet med SR är att det för filmade 
deltagare kan vara svårt att artikulera sitt tänkande. Det hänger bland annat samman med tidsglapp, 
kulturella faktorer och tidigare erfarenheter av att explicit reflektera kring ett skeende (ibid.). 
Elevernas svårigheter med att verbalisera kring sina handlingar kan dels tolkas som relaterade till 
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att det förflutit några veckor mellan filmning och samtal, samt även att de inte är vana att verbalt 
reflektera över sina filmade handlingar på arbetsplatsen. En slutsats som kan dras i sammanhanget 
är att eleverna förmodligen är i mindre grad förmögna att urskilja och verbalisera yrkeskunnande 
än yrkesverksamma vuxna. Detta är ett resultat i sig som återigen tydliggör yrkeskunnandets 
undflyende karaktär för (relativt) utanförstående personer. 

Det kan också ifrågasättas hur en elev upplever att titta på sig själv på film och kommentera sina 
handlingar. I SR föreföll det obekvämt för de båda deltagande eleverna att se sig själva, även om 
de också tydligt uttryckte att det gick bra att titta på och kommentera sig själva. I situationen 
betonades att filmerna inte var något som användes för bedömning av elevernas kunnande i relation 
till skola och betyg, men en av eleverna gav ändå uttryck för att hon uppfattade att det delvis var 
en bedömningssituation. SR med eleverna blev också snarare intervjuer än samtal, då eleverna 
genomgående var fåordiga och behövde stöd i form av frågor från närvarande forskare; för att 
kunna prata om vad de såg i filmklippen. 

Materialets  omfattning   
Filmat material från en till två dagar på respektive program är visserligen ett begränsat material, 
men inom ramen för ett pilotprojekt avgjort att betrakta som mycket. Tillsammans med ett 
inledande samtal om yrkeskunnande, innan observationer och filmande, samt efterföljande SR ger 
materialet en sammansatt bild av centralt yrkeskunnande, utveckling av yrkeskunnande och skillnad 
i yrkesskicklighet mellan noviser och experter. Studiens metod omfattar flera olika steg och 
inblandade personer, vilket potentiellt skapar förutsättningar för att skapa en relativt bred och 
mångsidig bild av händelser på arbetsplatserna. Dock ger inte materialet tillräckligt underlag för att 
genomföra en fenomenografisk analys, vilket diskuterats i ett initialt skede. Däremot tillhandahålls 
ett gott underlag för till exempel interaktionsanalys och den slags tematisk innehållsanalys som 
genomförts i denna rapport. 
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