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Sammanfattning 

Syftet med avhandlingen är att studera transfer ur ett erfarenhetsperspektiv. 

Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare 

på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett 

föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. Det är svårt att 

förutsäga vilka kompetenser elever kommer att behöva i ett framtida yrkesliv, 

vilket gör att skolan måste skapa förutsättningar för elever att lära vidare i nya 

situationer och att kunna anpassa tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

lösa nya problem i framtiden. För att öka förutsättningarna för transfer bör 

lärande gå på djupet och hantera teori och praktik integrerat.  

 

En ökad förståelse för transfer i relation till lärande med ett tekniskt innehåll 

och teknisk yrkesutbildning kan bidra med värdefulla insikter om hur transfer 

sker och hur man ytterligare kan skapa förutsättningar för transfer i 

utbildningssammanhang. Avhandlingens ontologiska utgångspunkter grundar 

sig i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. Elevers, lärares och handledares 

erfarenheter av undervisning och lärande är en central utgångspunkt. I 

avhandlingen utgår jag från följande två övergripande forskningsfrågor: Hur 

erfars transfer och förutsättningar för transfer i teknisk gymnasial yrkesutbildning? samt 

Hur erfars och hanteras teori och praktik i relation till lärande med ett tekniskt innehåll och 

lärande i olika arenor? Detta studeras genom att beskriva och analysera elevers, 

handledares och lärares berättelser om lärande och undervisning i teknisk 

gymnasial yrkesutbildning som lärlingsutbildning. En av delstudierna i 

avhandlingen fokuserar också på hur uppgifter av teoretisk och praktisk 

karaktär erfars och hanteras i teknikundervisningen i grundskolan.   

 

Resultaten visar på behovet av lärande i olika arenor och behovet av ett 

holistiskt lärande. Eleverna behöver erbjudas en variation av erfarenheter från 

olika arenor och flera arbetsplatser, där lärare och handledare skapar 

förutsättningar för reflektion i relation till den praktiska erfarenheten. Något 

som också starkt betonas är ett fungerande samarbete mellan skola och 

arbetsplatser i yrkesutbildning. 
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1 Inledning  

För att i framtiden möta behovet av välutbildad arbetskraft och kompetenta 

samhällsmedborgare ställs krav på väl fungerande utbildningar. En snabb 

teknisk utveckling och ett föränderligt samhälle gör dock att det är svårt att 

förutsäga vilka kompetenser som kommer att behövas i ett framtida yrkesliv 

(Al-Ali & Middleton, 2004; Schaap, de Bruijn, vand der Schaaf, & Kirschner, 

2009). Detta aktualiserar frågor om hur det elever lär sig idag ska vara relevant 

för den framtid de kommer att möta efter sin utbildning. Eftersom skolan inte 

kan undervisa om allt som elever kan tänkas behöva kunna under livet, måste 

skolan skapa förutsättningar för eleverna att lära vidare i nya situationer och 

kunna anpassa tidigare kunskaper och erfarenheter för att lösa nya problem i 

framtiden (Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). Detta handlar om transfer, som i 

den här avhandlingen ses som en ständigt pågående lärandeprocess som handlar 

om att använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya 

situationer. 

 

Transfer har i tidigare forskning lyfts som oerhört centralt i 

utbildningssammanhang (Marton, 2006; Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). 

Tuomi-Gröhn och Engeström (2003) skriver till och med att transfer av lärande 

är en förutsättning för människans överlevnad. Förmågan att använda olika 

kompetenser i nya sammanhang är viktig och människor inom alla 

yrkesområden förväntas lära fortgående för att följa med i utvecklingen. Lära 

sig att lära har därför blivit en nyckelkompetenes i dagens samhälle (jämför till 

exempel Bransford & Schwartz, 1999; Poortman, Illers, & Nieuwenhuis, 2011; 

Schaap et al., 2009; The European Parliament and the Council of the European 

Union, 2006; Tynjälä, 2009). Lärande handlar i den här avhandlingen om att 

förstå något på ett nytt sätt och lärandet är beroende av tidigare erfarenheter 

(Hugo, 2007; Kilbrink, 2008; Kroksmark, 1987; Marton & Booth, 2000). Det 

man lär sig i olika sammanhang behöver vara användbart i mötet med nya 

situationer, där tekniken kan ha utvecklats och uppgifterna se annorlunda ut. 

För att kunna överföra kunskaper till nya sammanhang bör lärande ske på 

djupet och syfta till förståelse där teori och praktik hanteras integrerade 

(Kilbrink, 2008). Lära sig att lära har även betonats i tidigare forskning (till 

exempel Bransford & Schwartz, 1999; Lindberg, 2003a). Det finns dock en risk 

med att bara betona lära sig att lära, om ingen känner något ansvar för ett 

specifikt innehåll, utan istället låter det vara upp till eleverna att lära sig 

ämnesinnehållet i framtiden (Bransford & Schwartz, 1999). Därför är det även 
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centralt att diskutera lärandet i relation till olika innehåll – och i den här 

avhandlingen sker det i relation till lärande med ett tekniskt innehåll. 

Tekniklärande är tvärvetenskapligt och handlar enligt Sjøberg (2010) om att lösa 

praktiska problem och har ofta en prägel av att vara yrkesförberedande. 

 

Vidare har den praktiska erfarenhetens betydelse för lärandet betonats i relation 

till teknik och yrkeslärande (jämför till exempel Björklund, 2008; Dreyfus & 

Dreyfus, 1986; McCormick, 2004; Papert, 1995). I min licentiatavhandling kom 

jag fram till att det är viktigt att integrera teori och praktik för att nå ett 

holistiskt lärande som fokuserar helhetsförståelse och att lärare har en viktig roll 

i att detta sker (Kilbrink, 2008). I annan tidigare forskning poängteras vikten av 

att ha både praktiska och teoretiska inslag i teknikundervisning (se till exempel 

Gibson, 2009; Hansen, 2000). Men hur ser det egentligen ut i skolan – hur 

hanteras uppgifter av praktisk och teoretisk karaktär i undervisning om teknik? 

Vävs de samman som tidigare forskning poängterat?  

 

I en av intervjuerna för den här avhandlingen berättar läraren Erik om 

uppstarten av ett nytt läsår:   

 
Jag måste berätta något härligt för er. Det har varit lite halvtungt med 

uppstarten. Jag har ju varit ledig i sju veckor, man blir ju förslappad! Och så 

tänkte jag, hur fan ska jag orka ett år till innan det är semester, jag tänkte så, 

men det vände snabbt, för att när jag fick de här nya killarna, lugna, 

skötsamma, artiga och trevliga. Då hade vi lite teori, bröt ner i system, för att 

de skulle få en helhetsbild, sen ner i verkstan och då liksom, det var, det var 

klockrent för dom, […] och jag ser vad det lyser om dem när de får jobba, 

det är så jädra roligt att se, riktigt roligt att se att så fort det blir att de får 

jobba med händerna, då blir det något annat, då kan jag slappna av lite, för 

då tar de mer ansvar. 

 

Detta citat illustrerar hur läraren arbetar för att olika aspekter av utbildningen 

ska bidra till helheten och att det är viktigt att eleverna får möjlighet att arbeta 

med händerna för att ta eget ansvar i sin utbildning. Men, hur kan elever 

använda det de lär sig under utbildningen i nya sammanhang med andra typer 

av verktyg och maskiner, ny teknik och nya arbetsmiljöer? Hur kan olika 

lärandearenor bidra till lärandet av ett tekniskt inriktat yrke och hur förhåller sig 

begreppen teori och praktik till varandra i relation till teknisk utbildning och 

lärande i skola och arbetsliv? Och framförallt – hur ser de som lär och 

undervisar inom teknisk yrkesutbildning på dessa frågor? Detta är högst 

relevant att diskutera i relation till utbildning med ett tekniskt innehåll och 

teknisk yrkesutbildning. Det saknas studier om transfer ur ett 
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erfarenhetsperspektiv, vilket gör att det är viktigt att komplettera tidigare 

forskning med studier om hur elever, lärare och handledare erfar transfer och 

teori och praktik.1 

 

För att säkerställa att elever utbildas till kompetenta samhällsmedborgare och 

kvalificerad arbetskraft är det viktigt att fördjupa förståelsen för hur elever 

upplever att de kan bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i mötet 

med nya situationer (transfer) och hur lärare och handledare upplever att de 

skapar förutsättningar för eleverna att göra detta i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning och i relation till lärande med ett tekniskt innehåll. Det 

övergripande syftet med avhandlingen är därför att studera transfer ur ett 

erfarenhetsperspektiv. Detta studeras med utgångspunkt i följande två 

frågeställningar:  

 

Hur erfars transfer och förutsättningar för transfer i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning? 

 

Hur erfars och hanteras teori och praktik i relation till lärande med ett 

tekniskt innehåll och lärande i olika arenor? 

 

Denna avhandling består av fyra delstudier i form av fyra artiklar, där 

forskningsfrågorna bryts ner i mer specifika frågor. I den här avhandlingen har 

LISA-projektet använts för att samla empiri i relation till mina forskningsfrågor 

i tre av de fyra artiklarna. Jag beskriver därför övergripande projektet här. 

1.1 LISA-projektet 

När jag 2010 fick möjlighet att fortsätta min forskarutbildning inom teknikens 

didaktik och samtidigt delta i LISA-projektet (Learning In Several Arenas), kunde 

jag fokusera på att bidra till att fördjupa förståelsen för det viktiga fenomenet 

transfer ytterligare. Det svenska namnet som inledningsvis användes för 

projektet var: Holistiskt lärande i dubbelt utbildningssystem: En studie av teknisk 

gymnasial yrkesutbildning. På engelska valde vi att kalla projektet Learning In Several 

Arenas (förkortat LISA) och har sedan också använt förkortningen LISA även i 

sammanhang när vi skrivit om projektet på svenska. Fortsättningsvis kommer 

jag att använda förkortningen LISA för att hänvisa till projektet. 

                                                 
1
 Begreppen erfarenhet och erfara används i den här avhandlingen för att betona samspelet mellan 

människa och värld (den som erfar och det som erfars av någon). Detta samspel beskrivs närmare 
under kapitel 3 ”Teoretiska och ontologiska utgångspunkter”. 
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Forskningsprojektet har genomförts av Veronica Bjurulf och mig, Nina 

Kilbrink. Det är till oss två jag hänvisar när jag skriver om forskarna i projektet. 

 

I LISA-projektet studerades undervisning och lärande inom olika arenor2 i 

teknisk gymnasial yrkesutbildning på energi- och industriprogrammen3. En 

yrkesutbildning, där minst halva tiden av utbildningen är arbetsplatsförlagd 

testades i det så kallade Lärlingsförsöket (SFS 2007:1349) och implementerades 

som ett valbart alternativ i och med införandet av Gy 11 (Skolverket, 2011). 

Deltagarna i LISA-projektet deltog i Lärlingsförsöket och eleverna avslutade sin 

utbildning under vårterminen 2012, ungefär ett år efter att Gy 11 trätt ikraft. 

Skolverket beskriver lärlingsutbildningen enligt följande: 

  

Den gymnasiala lärlingsutbildningen är treårig precis som de vanliga 

yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Skillnaden är att minst halva 

utbildningstiden, cirka 50 veckor, är förlagd till en arbetsplats. Det kan 

jämföras med den vanliga yrkesutbildningen som har minst 15 veckors 

arbetsplatsförlagt lärande. (Skolverket, 2012b) 

 

Utbildningen genomfördes i ett så kallat dubbelt utbildningssystem, eftersom 

undervisningen inom ramen för utbildningen skedde både i skolan och på 

arbetsplatserna (jämför Bjurulf, 2011).  

 

I projektet har även berättelser om lärarnas och handledarnas bakgrund och väg 

in i yrket, samt varför de stannat kvar, beskrivits i Bjurulf (2010b). En fallstudie 

av en elev på energiprogrammets möjlighet till lärande i skolan respektive på 

praktikplatsen har genomförts (Bjurulf, 2010a) och yrkesidentiteter hos elever, 

före detta elever, lärare och handledare har presenterats i Bjurulf (2012b). 

Dessutom har en studie om undervisningsinnehåll genomförts (Kilbrink & 

Bjurulf, 2013) och projektet sammanfattas i Bjurulf (2013). 

1.2 Disposition 

Denna avhandling är en sammanläggningsavhandling, som består av en kappa 

och fyra delstudier i form av artiklar, som jag i texten hänvisar till som artikel I-

IV. Efter detta inledande kapitel kommer kapitel 2, där jag beskriver tidigare 

                                                 
2
 Begreppet arena syftar på var lärandet sker, det kan handla om platser inom utbildningen, som 

skola och arbetsliv, men det kan också relatera till arenor utanför utbildningen, som till exempel olika 
fritidsaktiviteter. 
3
 Från och med utbildningsreformen i Gy 11 (Skolverket, 2011) heter dessa program VVS- och 

fastighetsprogrammet samt Industritekniska programmet. Eftersom eleverna i denna studie börjat sin 
utbildning innan denna förändring genomfördes, refererar jag här till de programnamnen som var 
aktuella när eleverna i den här avhandlingen påbörjade sin utbildning. Eleverna utbildade sig till 
rörmokare respektive industriarbetare. 
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forsking om transfer. Det handlar om olika perspektiv på transfer, vem som 

enligt den tidigare forskningen definierar om transfer sker och hur transfer 

relaterar till lärande. För att knyta an till sammanhanget i den här avhandlingen 

beskrivs också transfer i relation till yrkesutbildning och till teori och praktik. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur jag ser på transfer och på teori och 

praktik i den här avhandlingen. 

 

I kapitel 3 beskriver jag avhandlingens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter och i kapitel 4 redovisar jag avhandlingens övergripande syfte 

och frågeställningar, samt de mer specifika frågorna som studeras i de olika 

artiklarna.  

 

I kapitel 5 beskriver jag hur de olika delstudierna genomförts och i kapitel 6 

sammanfattar jag resultaten i de olika artiklarna. Resultaten diskuteras i relation 

till avhandlingens två övergripande forskningsfrågor i kapitel 7. I kapitel 7 

diskuterar jag också resultatens implikationer för undervisning och lärande. Jag 

för också en diskussion om metoden och fortsatt forskning. Slutligen summerar 

jag i detta kapitel de viktigaste slutsatserna i avhandlingen.  
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2 Transfer 

I det här kapitlet ges en övergripande beskrivning av tidigare forskning om transfer. Först 

redovisas olika perspektiv på transfer som beskrivits i den tidigare forskningen och vem som 

enligt olika synsätt avgör om transfer sker. Därefter diskuteras hur transfer relaterar till 

lärande och lärande med ett tekniskt innehåll. För att ytterligare knyta an till sammanhanget 

i den här avhandlingen beskrivs sedan transfer i relation till yrkesutbildning och i relation till 

teori och praktik. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur jag använder begreppen 

transfer samt teori och praktik i den här avhandlingen. 

2.1 Olika perspektiv på transfer 

Begreppet transfer har använts i olika betydelser. Transfer har till exempel 

använts i betydelsen att låna kunskaper mellan olika discipliner (de Vries, 2005) 

eller för att skapa system för att överföra betyg mellan olika länder och 

utbildningssystem (Markowitsch, Luomi-Messerer, Becker, & Spöttl, 2008). I 

den här avhandlingen diskuteras begreppet transfer i relation till lärande. I 

relation till lärande har transferforskningen pågått i ungefär hundra år (jämför 

Bransford & Schwartz, 1999; Marton, 2006; Tuomi-Gröhn & Engeström, 

2003)4 och under den tiden både problematiserats och kritiserats i forskningen. 

Kritiken har till exempel riktats mot en snäv syn som handlat om att använda 

kunskaper från en situation i en annan liknande situation (jämför till exempel 

Beach, 1999; Bransford & Schwartz, 1999; Eraut, 2004; Marton, 2006). Annan 

kritik, som relaterar till yrkesutbildning i dubbla utbildningssystem har till 

exempel vänt sig mot att transfer har setts som att använda kunskaperna man 

lärt sig i en arena (skolan) i en annan arena (arbetsplatsen) (Helms Jørgensen, 

2011). Kritiken riktas då mot att bara en av arenorna ses som en arena för 

lärande, medan den andra arenan ses som en plats där kunskaperna appliceras.  

 

De tidiga och kritiserade sätten att hantera transfer kallas ibland traditionella 

synsätt på transfer (Bransford & Schwartz, 1999), eller klassiska alternativt 

standardnotationer av transfer (Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). I relation 

till kritiken mot transfer har också olika typer av lösningar föreslagits, vilket 

resulterat i olika nyare perspektiv på transfer. 

 

Gemensamt för många forskare som kritiserar traditionella sätt att se på 

transfer (Bransford & Schwartz, 1999; Eraut, 2004; Hager, 2004; Marton, 2006; 

                                                 
4
 I Bransford och Schwartz (1999), Marton (2006) och i Tuomi-Gröhn och Engeström (2003) finns 

utförligare beskrivningar över transferforskningen det senaste århundradet. 
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Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003) är att de lyfter fram mer komplexa sätt att 

förstå transfer, och fokuserar mer på lärande som processer. I forskningen har 

också några alternativa begrepp och synsätt på transfer föreslagits. Tuomi-

Gröhn och Engström (2003) använder begreppet transition för att betona hur 

kunskap kan generaliseras över tid och Helms Jørgensen (2011) skriver om 

transformation, för att betona att det refererar till en komplex lärandeprocess 

innehållande mentala, sociala och organisatoriska förändringar.  

 

Det finns olika teoretiska utgångspunkter och förslag på hur man kan förstå 

transfer, som alternativ till traditionella sätt att se på transfer. Till exempel 

använder sig Tuomi-Gröhn och Engström (2003) av gränsöverskridande 

(boundary-crossing) för att teoretisera transfer, vilket poängterar att det är en 

gräns som ska överskridas mellan olika områden, eller kontexter. Även 

Akkerman och Bakker (2012) använder begreppet gränsöverskridande istället 

för transfer, för att poängtera en pågående interaktion mellan två sidor, där 

både skillnader och likheter mellan situationer betonas. Billett (1994b) 

argumenterar för ett sociokulturellt perspektiv på transfer där lärande i en 

autentisk arbetsmiljö lyfts fram som centralt för att lära för ett framtida yrke. 

Beach (1999) utgår också ifrån ett sociokulturellt perspektiv, som en vidgad 

förståelse av fenomenet transfer, jämfört med de traditionella sätten att se på 

transfer. Detta står för att lärande och organisationer existerar i en ömsesidig 

relation till varandra. 

 

Bransford and Schwarz (1999) skriver fram ett perspektiv på transfer som 

handlar om en förberedelse för framtida lärande (PFL, preparation for future 

learning), som ett alternativ till traditionella synsätt på transfer. Detta synsätt 

handlar om att kunskap byggs på efter hand och att vi erfar, bedömer och 

tolkar situationer utifrån våra tidigare erfarenheter. Synsättet är framförallt en 

kritik mot att transfer i den tidigare transferforskningen har handlat om att 

applicera något man lärt sig tidigare på ett nytt problem eller i en ny situation, 

utan möjlighet att ta hjälp av andra källor, eller att omvärdera tidigare 

kunskaper. Bransford and Schwarz menar istället att våra samlade kunskaper 

och erfarenheter har betydelse för hur vi löser nya problem. 

 

Lobato (2003) lyfter fram ett aktörsorienterat synsätt i relation till transfer, vilket 

fokuserar på att transfer ses som en dynamisk process där aktörers egna 

upplevelser av likheter mellan aktiviteter och situationer definierar transfer. 

Marton (2006) argumenterar för att inte bara likheter mellan situationer, utan 
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även skillnader mellan situationer är viktigt för att diskutera transfer. Han 

summerar tidigare forskning och skriver att en gemensam definition i den 

tidigare forskningen skulle kunna vara att ”Transfer refers to the relations 

between what people learn and can do in different situations thanks to 

similarities between those situations” (s 510). Martons utveckling av 

definitionen är att stryka den sista delen av meningen för att vidga betydelsen, 

så att även skillnader mellan situationer inkluderas. Detta betyder att hans egen 

definition av transfer blir: “relations between what people learn and can do in 

different situations.” (ibid). Marton och Tsui (2004) betonar vikten av variation 

i förhållande till ett specifikt undervisningsinnehåll och att lära sig att lösa 

problem på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar att lösa nya problem i 

framtiden. 

 

Tuomi-Gröhn och Engström (2003) har sammanställt olika sätt att förstå 

transferbegreppet och sammanfattar att de relaterar till tre olika områden – 

uppgift, individ eller kontext, men att dessa inte utesluter varandra. I sätten att 

förstå transfer som fokuserar uppgiften handlar det om att kunskaper från att lösa 

en uppgift kommer till användning vid lösandet av en annan uppgift. Området 

individ handlar om ett större fokus på individen än på uppgiften, där individen 

letar bland principer från tidigare erfarenheter för att lösa nya problem och 

försöker använda det han eller hon har lärt sig i skolan för att lösa problem 

utanför skolan. Individen kan själv anpassa sina kunskaper till nya situationer. 

Det tredje sättet att förstå transfer handlar om fokus på kontexten och bygger på 

deltagande i sociala och materiella sammanhang. Mönster som finns i processer 

i de olika sammanhangen, snarare än kunskapen hos individen är i fokus. 

Kunskapen skapas kontinuerligt i kontexten, och överförs inte från en kontext 

till en annan. Sociokulturella perspektiv på transfer och teorier om 

gränsöverskridande relaterar mer till kontext (Beach, 1999; Tuomi-Gröhn & 

Engeström, 2003), medan Marton (2006) och Bransford och Schwartz (1999) 

relaterar mer till uppgift och individ.    

2.2 Vem avgör om transfer sker? 

Vem som avgör om transfer sker och om det finns likheter och skillnader 

mellan situationer variera mellan olika perspektiv (Marton, 2006). I den 

traditionella transferforskningen var det ofta en forskare som skapade ett 

experiment, för att studera om en lärandesituation hade effekter på en annan 

situation, medan det i nyare sätt att hantera transfer ofta är de lärande själva 

som ser likheter och skillnader mellan situationer (Lobato, 2003; Marton, 2006). 
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I min licentiatavhandling är det till exempel eleverna själva som avgör att 

transfer sker (Kilbrink, 2008), när de berättar att de drar paralleller mellan att 

arbeta med programmerbara legorobotar i skolan och andra situationer utanför 

skolan. De använder sig dock inte själva av begreppet transfer. Haglund med 

flera (Haglund, Jeppsson, & Andersson, 2012; Haglund & Jeppsson, 2012) 

skriver om liknande resultat i naturvetenskaplig utbildning, men använder 

begreppet självgenererade analogier. Haglund och Jeppsson (2012) skriver att en 

poäng med att eleverna själva relaterar till fenomen de känner till är att de är 

mer delaktiga och aktiva i sitt eget lärande, men också att det finns en risk i att 

de drar paralleller till fenomen som inte fungerar på ett liknande sätt och 

därmed missförstår eller att de krånglar till det för sig i sitt lärande. Marton 

(2006) skriver även om andra studier som använt sig av analogier för att koppla 

olika men strukturellt lika problem till varandra, där det är forskaren som sett 

likheten mellan problemen. 

 

Oavsett om man använder transfer eller begreppet analogier i det här 

sammanhanget kan det alltså variera om det är en forskare som ser likheter 

mellan olika problem eller uppgifter, eller om man låter eleverna själva se 

likheterna, vilket enligt Haglund och Jeppson (2012) kan ha både fördelar och 

risker. 

2.3 Transfer och lärande 

Begreppet transfer har i tidigare forskning kritiserats för att vara redundant, 

eftersom det handlar om samma sak som lärande (Marton, 2006). Hur man ser 

på om transfer är möjligt beror på vilken syn på lärande och vilken syn på 

transfer man har (jämför till exempel Bransford & Schwartz, 1999; Marton, 

2006). Marton (2006) skriver att skillnaden mellan begreppen transfer och 

lärande handlar om att man kan studera lärande i en situation, men att transfer 

alltid handlar om två eller flera situationer:  

 

If I follow the definition of transfer that I have suggested in this article, then 

I can simply say that when we study learning we usually study what is 

happening under what conditions with what effect in one delimited situation 

or set of situations. When we study transfer we study what is happening 

under what conditions with what effect in two or more situations or 

delimited sets of situations. (s 511) 

 

Det måste, som Marton (2006) skriver, även finnas en viss skillnad mellan 

situationer för att man ska prata om transfer.  
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Den syn på lärande som presenteras i den här avhandlingen bygger på 

livsvärldsfenomenologiska teorier5 (Bengtsson, 1998; Bengtsson, 2005; 

Kroksmark, 1987), men är även inspirerad av fenomenografiska och 

variationsteoretiska perspektiv på lärande (Kroksmark, 1987; Marton & Booth, 

2000; Marton & Tsui, 2004). Lärande ses som ett samspel mellan människan 

och den värld hon lever i och handlar om att förstå något på ett nytt sätt (Hugo, 

2007; Kilbrink, 2008; Kroksmark, 1987; Marton & Booth, 2000). Det är ett 

pluralistiskt synsätt och människa och värld delas inte upp i olika enheter. Detta 

gör att det inte handlar om ett inifrån- eller utifrånperspektiv på lärande, utan 

om ett samspel mellan människa och den värld hon lever i, och att världen 

erfars på olika sätt av olika människor (Bengtsson, 2005; Kroksmark, 1987; 

Marton & Booth, 2000). 

 

Lärandet har alltid ett innehåll, ett intentionalt objekt för lärande (jämför 

Husserl, 1907/1995; Kilbrink, 2008), eller ett lärandeobjekt, som det kallas 

inom variationsteorin (Bjurulf, 2008; Kilbrink, 2008; Marton & Tsui, 2004). 

Lärandeobjektet definieras som en förmåga, med en generell och en specifik 

aspekt. Den generella aspekten har med förmågans natur att göra, det kan till 

exempel handla om att komma ihåg, kunna urskilja, tolka eller förstå något. 

Den specifika aspekten handlar om detta något, ett innehåll; det de generella 

förmågorna handlar om (Bjurulf, 2008; Marton & Tsui, 2004; van Bommel, 

2012). Ett exempel kan vara att förstå (generell aspekt) den isometriska kuben6 

(specifik aspekt).   

 

Individens tidigare erfarenheter påverkar vad som är möjligt att lära (Bengtsson, 

1998; Ferm Thorgersen, 2009; Kroksmark, 1987). Lärandet påverkas också av 

vilka aspekter av lärandeobjekten som synliggörs i undervisningen och variation 

skapar förutsättningar som möjliggör lärande (Marton & Booth, 2000; Marton 

& Tsui, 2004). För att förtydliga vikten av variation lyfter Marton och Tsui 

(2004) fram ett exempel om barn som ska lära sig träffa ett specifikt mål med en 

boll. Genom att systematiskt variera vinkeln till målet, längden till målet och 

vikten på bollen vid övning, förbereds barnen att klara av att göra mål från nya 

vinklar, från nya avstånd och med olika typer av bollar bättre än om de bara 

tränar från en viss punkt med en och samma boll. Marton och Tsui förordar att 

börja med att variera en aspekt i taget (till exempel vinkeln eller vikten), för att 

                                                 
5
 Livsvärldsfenomenologin beskrivs närmare i kapitel 3 ”Teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter”.  
6
 Den isometriska kuben handlar om i vilka vinklar man kan bocka rör och är central i utbildningen på 

energiprogrammet.  
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sedan variera flera aspekter samtidigt. Detta innebär alltså att variation är viktigt 

för transfer till nya okända situationer (Marton, 2006).  

 

När man erfar något sker detta i relation till tidigare erfarenheter, och det nya 

kan påverka de tidigare erfarenheterna. Ingenting är alltså fast, utan kan 

förändras genom ett ständigt samspel i livsvärlden. Detta sker spontant och 

utan att vi behöver reflektera över det. Det är en ömsesidighet mellan kropp 

och själ, mellan subjekt och objekt, vilket förtydligas i Merleau-Pontys teori om 

kroppen (Merleau-Ponty, 1962/2002). Merleau-Ponty ger exemplet hur 

händerna fungerar som både subjekt och objekt samtidigt, när man griper tag i 

sin vänstra hand med den högra, samtidigt som man med den högra griper den 

vänstra: 

 
When I press my hands together, it is not a matter of two objects placed 

side by side, but of an ambiguous set-up in which both hands can alternate 

the rôles of ’touching’ and being ’touched’. (Merleau-Ponty, 1962/2002, s 

106) 

 

Lärande är inget problem om man, som Bengtsson (1993) skriver, har ”som 

Merleau-Ponty, upptäckt cirkulariteten mellan subjekt och objekt.” (s 69). Nya 

meningar skapas i ett samspel mellan tidigare och nya erfarenheter.  

 

Man kan skilja på ett atomistiskt sätt att se på lärande, där den lärande fokuserar 

på att minnas och på ett holistiskt sätt att se på lärande där förståelse av 

fenomen och sammanhang är i fokus, istället för att lära sig saker utantill 

(Marton, Dahlgren, Svensson, & Säljö, 1999). Holistiskt lärande innebär 

generellt ett djupgående och kvalitativt mer utvecklat lärande (Kroksmark, 

1987). Bransford (2000) poängterar att det är viktigt att lärandet sker för att 

förstå något och inte bara för att komma ihåg något för att kunskaper ska 

kunna överföras till nya situationer. Ibland kan dock utantillärande vara ett steg 

på vägen mot djuplärande och förståelse (Kilbrink, 2008; Marton & Booth, 

2000). 

 

Eleverna i de olika delstudierna i den här avhandlingen undervisas och stöds i 

sitt lärande av både handledare och lärare inom ramen för sin utbildning. Detta 

innebär att ett samspel mellan elever, lärare och handledare och deras respektive 

erfarenheter är närvarande under elevernas utbildning. Undervisning ses i den 

här avhandlingen som att skapa förutsättningar för lärande och kunskap ses 

som ett resultat av lärande. 
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2.3.1 Transfer och lärande med ett tekniskt innehåll 

Undervisning och lärande med ett tekniskt innehåll diskuteras inom 

teknikdidaktik (jämför Bjurulf, 2011). Didaktik har avhandlats både i relation till 

specifika ämnesinnehåll och till mer allmändidaktiska frågor (Bengtsson & 

Kroksmark, 1994; Kroksmark, 2007; Marton & Booth, 2000). Inom didaktiken 

hanteras först och främst frågor kring vad, vilket innehåll som ska undervisas 

och hur detta innehåll ska göras tillgängligt för någon, men i relation till detta 

berörs också frågor som varför, av vem, genom vad och för vad (Kroksmark, 2007). 

Vad ett tekniskt innehåll är kan dock diskuteras. Teknik är ett kunskapsområde 

som förändras snabbt vilket även påverkar undervisning och lärande med ett 

tekniskt innehåll (Hagberg & Hultén, 2005). Det finns också flera sätt att 

definiera begreppet teknik (Bjurulf, 2011; Skogh, 2011). Teknik har ibland 

associerats med artefakter, men behandlas i forskningen ofta som ett mer 

komplicerat fenomen än så, där även sociala och samhälleliga aspekter och 

sammanhang relateras till tekniken och artefakterna ses som delar i större 

system (Bjurulf, 2011; Blomdahl, 2006; de Vries, 2005; Ingerman, 2009; 

Svensson, 2011). Ingerman (2009) skriver att teknik som ett gemensamt fält, 

med inflytande från många olika verksamheter, börjat diskuteras under senare 

år. Han skriver vidare att: 

 
Förutom det man i dagligt tal ofta menar med teknik – föremål som 

tillverkats för att ha viss funktion – brukar man med teknik också omfatta 

alla de metoder och kunskaper som används för att förändra världen och 

göra livet ”enklare” för människor. (Ingerman, 2009, s 27) 

 

Detta gör teknik till ett omfattande område, som berörs av många olika 

samspelande kunskapsområden. Teknik som skolämne har uppfattats som ett 

ämne av praktisk karaktär både bland lärare och i styrdokument (Bjurulf, 2008; 

Björklund, 2008). Teknik/teknologi7 handlar enligt Sjøberg (2010) i skolan om 

att lösa praktiska problem och om att förstå hur saker fungerar (”know how”). 

Teknologi har också en ”prägel av att vara yrkesförberedande” i skolan (ibid., s 

88). 

 

Hagberg och Hultén (2005) skriver om den teknikdidaktiska forskningen att en 

del i sociokulturell anda hävdar att: 

 

                                                 
7
 Sjøberg (2010) använder i huvudsak begreppet teknologi (läran om tekniken), men skriver även 

snedstreck mellan begreppen teknik och teknologi (”teknik/teknologi”, s 90) när han skriver om dem 
som skolämne. 
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ett särmärke för kunskaper i teknik just är dess kontextbundna karaktär; det 

är således inte säkert att elever kan överföra insikter, termer och färdigheter 

inom ett teknikområde eller om en teknisk konstruktion till andra områden 

eller andra artefakter. Autenticitet i lärandet ses som nödvändig. (Hagberg & 

Hultén, 2005, s 25) 

 

På liknande sätt skriver McCormick (2004) att kunskap är kontextbunden och 

att det därför är svårt att undervisa om generella problem i till exempel 

teknikundervisningen. Detta gör att han ser transfer som problematiskt och 

skriver att det finns så lite bevis för att det man lär sig i en kontext kan 

överföras till någon annan kontext. McCormick skriver också att:  

 
It is very important that technology educators realise that students’ 

knowledge is learned in context, and that they find it very difficult to move 

from one context to another. This at the very least means it is necessary to 

give students experience of this change of context, rather than expect it as a 

result of teaching abstractions. (McCormick, 2004, s 32) 

 

Lärarna har därför en viktig roll för elevernas möjlighet till transfer. Vidare ökar 

möjligheten att väcka elevers intresse för teknik, enligt Skogh (2011), om lärare 

kan knyta an undervisningen till elevernas egna erfarenheter. 

 

Det finns dock exempel på tekniklärande, där elever själva kan dra paralleller till 

egna erfarenheter och överföra kunskaper mellan olika områden eller artefakter. 

Kilbrink (2008) skriver att elever drar paralleller mellan principer för till 

exempel hur kugghjul fungerar på sina cyklar och hur kugghjul i 

programmerbara robotar fungerar, vilket kallas för kunskapstransfer. 

 

I denna avhandling diskuteras både vad som ska läras och hur detta lärande går 

till med fokus på transfer och teori och praktik. Detta sker i relation till lärande 

med ett tekniskt innehåll och teknisk yrkesutbildning i olika arenor. I artiklarna i 

avhandlingen berörs undervisning och lärande i teknik i den svenska 

grundskolan samt undervisning och lärande i de tekniskt inriktade 

gymnasieprogrammen Energi och Industri i den svenska gymnasiala 

yrkesutbildningen som lärlingsutbildning. Jag delar här den breda syn på teknik 

som beskrivs i citatet av Ingerman ovan. Jag utgår ifrån ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv, som innebär att det är centralt att 

diskutera teknik i relation till människan, och inte som teknik i sig (Heidegger, 

1974; Kilbrink, 2008).  
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2.4 Transfer i relation till yrkesutbildning 

Studier som gjorts på lärande i yrkesutbildningar fokuserar ofta på klyftan 

mellan skola och arbetsplatsförlagt lärande. Svårigheten med att koppla 

kunskaper från skola till arbetsplatser och tvärtom, men också vinsten av att 

kunna överföra kunskaper mellan de olika arenorna och att få möjlighet att lära 

i olika kontexter betonas (jämför till exempel Aarkrog, 2005; Allan, 2007; 

Schaap, Baartman, & de Bruijn, 2012). Detta relaterar till begreppet transfer 

(Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003). Många studier har poängterat vikten av 

transfer i relation till yrkesutbildning, eller till och med uttryckt det som en 

förutsättning för överlevnad. I introduktionen till Tuomi-Gröhn och 

Engeström (2003) står det att: 

 
Many strong claims have been made for the importance of transfer in 

education. Transfer of learning makes survival possible by allowing people 

to adapt to new situations. Schools are not able to teach students everything 

they will need to know for the rest of their lives; they must equip students 

with the ability to transfer – to use what they have learned to solve new 

problems successfully or to learn quickly in new situations. (s 1)  

 

Det är viktigt att kunna fortsätta lära under livet för att följa med i 

samhällsutvecklingen och för att klara ett framtida yrkesliv (Poortman et al., 

2011; Schaap et al., 2009). Angerwall och Thång (2003) skriver att arbetslivet 

ställer nya krav på kunskaper jämfört med tidigare och att kompetenser som att 

utföra komplexa uppgifter som förutsätter en förmåga att tänka holistiskt och 

att se sammanhang har fått större betydelse. Inom yrkesutbildningar förväntas 

elever förberedas för en utmanande framtid och lärande förväntas ske i olika 

arenor, som i skolor och på arbetsplatser. Dock visar tidigare forskning på att 

eleverna har problem med att översätta det de gör i skolan till arbetsplatser 

(Tanggaard, 2007). Tidigare forskning visar också att de olika lärandearenorna 

skola och arbetsliv kan erbjuda olika möjligheter till lärande (Aarkrog, 2005). 

Lärlingssystem ses som en möjlighet att överskrida gränser mellan skola och 

arbetsliv, men det finns även en risk att eleverna fastnar i att utföra manuella 

arbeten på arbetsplatserna (Akkerman & Bakker, 2012).  Akkerman och Bakker 

skriver därför att det är viktigt att eleverna får möjlighet att reflektera och 

diskutera det de gör på arbetsplatsen tillsammans med läraren i skolan.  

2.4.1 Yrkesutbildning 

För att möta efterfrågan på välutbildad personal i ett föränderligt samhälle ställs 

stora krav på vilken utbildning som ska erbjudas, vad den ska innehålla och hur 
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den ska vara organiserad. I Sverige har den gymnasiala yrkesutbildningen 

genomgått en förändring de senaste åren i syfte att höja kvalitén och öka 

förutsättningarna för eleverna att få arbete efter avslutad utbildning. Detta har 

skett genom att införa en lärlingsutbildning med en stor del av utbildningen 

(minst hälften, cirka 50 veckor till skillnad mot tidigare 15 veckor) 

arbetsplatsförlagd (Skolverket, 2012a). Lärlingsutbildningen genomförs både i 

skolan och på olika arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta system 

kallas för ett dualt eller dubbelt utbildningssystem (Berglund, 2009; Bjurulf, 

2011), eftersom det är två lärandearenor som är inblandade – skolan och de 

olika arbetsplatserna.  

 

I tidigare forskning har kopplingen mellan skola och arbetsliv i elevers 

yrkesutbildningar problematiserats på olika sätt. Det handlar till exempel om att 

det finns olika intressen och förväntningar på vad utbildningen bör innehålla 

och hur den bör genomföras från skolans respektive arbetsplatsernas sida 

(Berner, 2010; Caravaglia, 1993; Gulikers, Baartman, & Biemans, 2010; Meijers, 

2008; Tanggaard, 2007). Det handlar också om lärandet i de olika arenorna och 

om hur de olika lärandearenorna skola och arbetsliv kan komplettera varandra 

(Aarkrog, 2005; Al-Ali & Middleton, 2004; Berner, 2010; Tynjälä, 2009; 

Virtanen & Tynjälä, 2008). I relation till lärande i de olika miljöerna skola och 

arbetsliv kommer forskningen ofta in på relationen mellan teori och praktik, 

och hur man ska förhålla sig till dessa begrepp (Allan, 2007; Bengtsson, 2010; 

Berglund, 2009; Göransson, 2004).  

 

Vidare har innehållet i utbildningen diskuterats. Middleton (2002) skriver till 

exempel att det är svårt att hitta generaliserbara komplexa problem som 

eleverna skulle kunna förväntas möta i sitt framtida yrkesliv. Detta gör att det är 

svårt att ta fram ett generellt och allmängiltigt utbildningsinnehåll (jämför även 

Bransford & Schwartz, 1999). Lindberg (2003b) skriver att det är svårt att hinna 

täcka allt tänkbart innehåll under elevernas utbildning och nå yrkeskunnande 

inom ramen för yrkesutbildningen. Det gör att utbildningen måste ge en bas att 

bygga vidare på efter avslutad yrkesutbildning. I industribranschen kan det till 

exempel variera mellan olika företag vilka kompetenser som behövs och hur 

datoriserade olika maskiner är, vilket gör att det är svårt att avgöra vilka 

kunskaper eleverna behöver utbildas i för att kunna utföra sitt arbete (ibid.). 

Det finns därför en diskussion om vilken typ av innehåll som ska prioriteras 

under utbildningen (Berglund, 2009; Kilbrink & Bjurulf, 2013; Lindberg, 

2003b).  
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Lindberg (2003a) skriver att det skiljer sig mellan vad yrkeslärare ser som 

yrkeskunskap och vilka kunskaper de vill att eleverna ska lära sig i skolan inom 

yrkesutbildningen. I skolan behöver de fokusera på att förbereda eleverna för 

det framtida yrket, på att eleverna ska utveckla en förmåga att lära vidare i olika 

kontexter, samt att förbereda eleverna för ett samhällsmedborgarskap. Detta 

bör, enligt Lindberg (2003a), kompletteras med praktisk erfarenhet.  

 

Det finns också andra som betonar att den praktiska erfarenheten kan bidra till 

lärande för att bli riktigt bra, eller expert, på något (Björklund, 2008; Dreyfus & 

Dreyfus, 1986). All kunskap är heller inte enkel att artikulera, vilket relaterar till 

begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) och hur den kunskapen kan 

undervisas är något som diskuterats i relation till expertkunskap (Björklund, 

2008; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Göranzon, Hammarén, & Ennals, 2006; 

Johannessen, 1999; Polanyi, 1966/1983; Schön, 2003).   

 

Berglund (2009) skriver att det saknas forskning om lärande inom gymnasial 

yrkesutbildning och att det därför finns en risk ”att fältet lämnas öppet för olika 

föreställningar att ta över på områden där belagt vetande saknas” (s 20). Detta 

innebär att tidigare forskning bör kompletteras med ytterligare studier om 

lärande i gymnasial yrkesutbildning, där denna avhandling bidrar med 

kunskaper om transfer samt om teori och praktik. I en finsk studie hade lärande 

i skolan och lärande på arbetsplatsen en bättre koppling i utbildningar inom 

social omsorg och hälsorelaterade utbildningar, än vad yrkesutbildningar inom 

teknikområdet hade (Tynjälä, 2009). Detta motiverar denna avhandling 

ytterligare, eftersom den fokuserar på tekniskt inriktad yrkesutbildning i skola 

och på arbetsplatser.   

2.4.2 Yrkesutbildning i skola och arbetsliv 

En återkommande diskussion i relation till gymnasial yrkesutbildning har 

handlat om hur yrkesspecifik eller hur bred utbildningen ska vara, samt om den 

ska förläggas till skolan eller arbetslivet (Berglund, 2009). Berglund beskriver 

den historiska utvecklingen av den gymnasiala yrkesutbildning från det att den 

på 1800-talet var en integrerad del av arbetslivet, till att den idag ses som 

yrkesförberedande och skolförlagd med inslag av arbetsplatsförlagt lärande 

(Skolverket, 2011).8  

 
                                                 
8
 För en utförligare historisk beskrivning av den svenska yrkesutbildningen se även Bjurulf (2011) 

och Lindberg (2003a).  
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En viktig del i yrkesutbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet, där lärandet 

sker i en realistisk miljö med stöd av en handledare. Det arbetsplatsförlagda 

lärandet har betydelse för individens anställningsbarhet, då en elev inte har 

samma möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden utan erfarenheter från 

den aktuella branschen (SOU 2008:27). I utredningen om försöksverksamheten 

med gymnasial lärlingsutbildning står det att ”en kombination av skolförlagd 

och arbetsplatsförlags yrkesutbildning ger de bästa förutsättningarna för en 

yrkesutbildning av hög kvalitet” (ibid., s 385). Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning visar dock på stora kvalitetsproblem i gymnasieskolans 

yrkesförberedande utbildningar och att samverkan med arbetslivet inte sker i 

tillräckligt stor utsträckning (Skolinspektionen, 2011).  

 

Det finns olika intressen som påverkar yrkesutbildning. Inte bara vad innehållet 

i utbildningen bör vara, utan även var det ska läras har därför diskuterats i 

tidigare forskning. Enligt Al-Ali och Middleton (2004) är det viktigt med ett 

samarbete mellan skolor och arbetsplatser för att garantera ett relevant innehåll 

ur ett arbetsgivarperspektiv. Det finns även andra perspektiv som behöver tas 

tillvara. För att utbildas till kompetenta samhällsmedborgare och för att ha 

möjlighet att byta arbetsgivare i framtiden behöver eleverna också lära sig andra 

kompetenser än rent branschspecifika kunskaper under sin yrkesutbildning 

(Baartman & de Bruijn, 2011; Berglund, 2009; Lindberg, 2003a). Detta har 

framförallt skolan ett ansvar för (Lindberg, 2003a). 

 

De tre första åren med lärlingsutbildning i Sverige (2008-2011) utvärderas i en 

rapport från Skolverket (2012a). I rapporten står att läsa att många elever fått 

möjlighet att arbeta extra under ledig tid (till exempel lov) på den arbetsplats de 

haft sitt arbetsplatsförlagda lärande (sin lärlingsplats). Vidare står det att ungefär 

hälften av eleverna i undersökningen som under vårterminen 2011 gick i 

årskurs tre hade blivit erbjudna jobb på lärlingsplatsen. Det uppfyller syftet att 

denna typ av utbildning skulle vara en väg in på arbetsmarknaden. Många elever 

angav också att de var nöjda med den stora andelen arbetsplatsförlagt lärande 

inom ramen för utbildningen, att de hade fått möjlighet att läsa de kurser de var 

intresserade av och att de hade ett bra stöd av sina lärare på skolan (Skolverket, 

2012a). Ungefär hälften av de tillfrågade eleverna i undersökningen tyckte att de 

haft nytta av det de lärt sig i skolan när de varit på lärlingsplatsen men många 

saknade möjligheten att träffa sina klasskamrater när de inte var i skolan. Det 

står vidare att läsa i rapporten att ungefär 35 % av de som påbörjat den här 

typen av utbildning har valt att hoppa av. Detta gör att det är viktigt att höja 
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kvalitén ytterligare i lärlingsutbildningen, vilket Skolverket fått i uppdrag av 

regeringen att arbeta med (Skolverket, 2012b). En av de positiva synpunkterna 

som lyfts från eleverna i rapporten är: ”Att få varva teori och praktik var när det 

fungerade ett optimalt sätt att lära sig på.” (Skolverket, 2012a, s 57). Vad som 

menas med begreppen teori och praktik är dock inte helt självklart, vilket jag 

återkommer till nedan. 

2.5 Transfer i relation till teori och praktik 

I relation till transfer och yrkeslärande berörs ibland begreppen teori och 

praktik (Eraut, 2004). För att komma ihåg och ha nytta av det man har lärt sig i 

nya sammanhang bör lärandet gå på djupet (jämför till exempel Bransford, 

2000) och teori och praktik bör hanteras integrerat (Kilbrink, 2008; Tynjälä, 

2009). Detta gör att en sammanvävning av teori och praktik är viktigt för att 

skapa förutsättningar för transfer. Teori och praktik kan dock ha olika 

betydelser i olika sammanhang. Liedman (2002) skriver om människans 

kunskaper att: 

 
Några indelningar av kunskapen är betydelsefullare än andra. Den viktigaste 

av alla är gränsen mellan praktisk och teoretisk kunskap. Den är självklar för 

de flesta av oss, åtminstone innan vi börjat reflektera över den. Det finns 

barn med praktisk begåvning, säger man, medan andra har teoretisk. Det 

finns praktiska yrken. Det finns yrken som kräver en lång teoretisk 

utbildning. (s 83) 

 

Han skriver vidare att gränsen är problematisk och går tillbaka till den grekiska 

antiken och Aristoteles gränsdragning mellan begreppen teori och praktik 

(jämför också Gustavsson, 2002). Det grekiska ordet praxis har med handling 

att göra och teori handlar mer om betraktande (Liedman, 2002). Men, som 

citatet ovan säger, är uppdelningen mellan begreppen alltså inte helt 

oproblematisk om man börjar reflektera över dem. Även Dewey (2004) 

kritiserar den dualistiska uppdelningen mellan teori och praktik. Dewey 

poängterar istället vikten av att reflektera över och lära av olika erfarenheter.   

 

Icke desto mindre används begreppen teori och praktik i olika sammanhang 

och de förekommer ofta i diskussioner i relation till lärande med ett tekniskt 

innehåll och lärande i olika arenor, till exempel inom olika typer av 

yrkesutbildningar. Det är dock inte helt självklart i vilken betydelse begreppen 

används. Teori och praktik har problematiserats i många tidigare studier och jag 

redogör här för exempel på tidigare studier som problematiserat begreppen.  
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2.5.1 Teori och praktik – yrkesutbildning 

Teori och praktik kan ha många dimensioner men i relation till yrkesutbildning 

handlar begreppen ofta konkret om skola kontra arbetsliv, att läsa kontra att 

göra (jämför till exempel Berglund, 2009; Göransson, 2004) och begreppen 

framställs ofta dikotomiskt, som motsatspar. Lindberg (2003b) skriver att 

praktik i utbildningssammanhang vanligen förstås ”som något man gör, 

företrädesvis med händerna” (s 74) medan teori förstås ”som något man gör 

med huvudet” (ibid). Lindberg skriver vidare att teori kan handla om att sätta 

ord på sina kunskaper och att teori är kopplat till något som är skrivet.  

 

Uppdelningen mellan teori och praktik har kritiserats (Allan, 2007; Bengtsson, 

2010; Berglund, 2009; Eraut, 2004; Goodson, 1996; Tynjälä, 2009) och olika 

sätt att förhålla sig till teori och praktik har lyfts i tidigare studier (Allan, 2007; 

Bengtsson, 2010; Berglund, 2009; Tempelman & Pilot, 2011). Detta har skett på 

olika nivå, där begreppen har relaterat till till exempel begreppsparen skola och 

arbetsliv, tanke och handling, kunskap i något och kunskap om något.  

 

Tempelman och Pilot (2011) skriver att det finns en klyfta mellan teori och 

praktik inom designutbildningar på universitetsnivå. De har fokuserat på 

verklighetsanknytning i en studie där de undersöker om man kan överbrygga 

denna klyfta. De skapade förutsättningar för att ge studenterna en starkare 

verklighetsanknytning i utbildningen och skapade autentiska uppgifter för att 

därigenom väva samman teori och praktik, i stället för att använda sig av 

traditionella teoretiska undervisningsmetoder inom designprocessen. De skriver 

att detta undervisningssätt underlättade för studenterna att översätta de 

teoretiska kunskaperna de lärt sig till praktiken men också att reflektera över 

teorierna de arbetat med. De skriver dock att detta arbetssätt kräver att lärare är 

beredda att tänka om kring sina undervisningsmetoder och lämna traditionella 

undervisningssätt. Lärarna måste även ha en helhetsbild över studenternas 

utbildning och inte bara kunskap om sin enskilda kurs. Tempelman och Pilot 

skriver också att det är svårt att ge tid för reflektionen i utbildningen. Därför 

behöver fler studier göras om hur man kan skapa förutsättningar för eleverna 

att reflektera mer kring teorier de använder i praktiken och därigenom skapa en 

djupare förståelse. Den klyfta Tempelman och Pilot skriver fram visar på en 

dualistisk användning av begreppen, även om de strävar efter att överbrygga 

den.  
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Göransson (2004) har i en studie fokuserat på språk och lärande i brandmäns 

yrkesutbildning med utgångspunkt i intervjuer och observationer. Göransson 

beskriver brandmännens praktik respektive teori som att praktik innebär för 

brandmännen ”övning på övningsfältet” (s 119) och 

 
teori det man gör i klassrum, bibliotek och vid skrivbordet. Praktik är att 

göra med kroppen, teori att prata om det, få instruktioner, att söka 

uppgifter, att läsa och skriva. (ibid)  

 

Göransson beskriver utrymmet mellan brandmännens teori och praktik 

symboliskt som en ”brandvägg” där brandmän framhåller att de är praktiker 

och språket ibland kan bli ett hinder för lärande om man inte lyfter och 

problematiserar detta i undervisningen.  

 

Berglund (2009) har sammanställt en tabell över vanligt förekommande 

uppfattningar om vad som är teori och praktik, vilka visas i tabellen nedan 

(tabell 1): 

 
Tabell 1Föreställningar om dikotomin teori och praktik efter Berglund (2009, s 23)  

 Teori Praktik  

Innehåll Språkliggjord kunskap 

Vetenskap 

Abstrakt tänkande (idéer) 

Manuellt, fysiskt arbete 

Tillämpning av vetenskap 

Empiri/Verklighet 

Redskap Text/modeller Kroppen/händer 

Fysiska redskap 

Människor Teoretiska 

Begåvade 

Praktiska 

Obegåvade 

Plats Skola Arbetsplats 

Hierarki Överordnad Underordnad 

 

Berglund vill själv inte dela upp begreppen i två skilda enheter. Hon använder 

sig istället av verksamhetsteori för att kunna överbrygga dikotomiseringen av teori 

och praktik. Detta är ett synsätt som innebär att ”även det som vanligen 

benämns och förknippas med ’teori’ istället kan betraktas utifrån handlingar 

som en form av praktik, en teoripraktik” (s 209).  

 

Man kan alltså diskutera uppdelningen mellan begreppen teori och praktik och 

hur begreppen relaterar till varandra med olika fokus och olika betydelser. 

Gemensamt för många studier är dock betoningen på att de bör hanteras 

integrerat, eller som Tynjälä (2009) skriver: 
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theories should be considered in the light of practical experiences and 

practical experiences in the light of theories. (s 19)  

 

Det betyder att man inte behöver välja mellan teori och praktik. Båda behövs 

och man kan se dem som ”sammanflätade i en odelbar och ursprunglig helhet” 

och ”ömsesidigt beroende av varandra” (Bengtsson, 2010 s. 88). Ferm 

Thorgersen (2009) skriver att ”Levd erfarenhet är aldrig enbart praktisk eller 

enbart teoretisk, den är levd, vilket innebär integrering av perception, handling 

och reflektion balanserad på olika sätt” (s 311). Den levda erfarenheten är 

därför en sammanflätning av olika samspelande aspekter (Bengtsson, 2010; 

Ferm Thorgersen, 2009). I tidigare studier om lärarutbildningen som 

yrkesutbildning har begreppen teori och praktik hanterats som att teori handlar 

om kunskap om något och praktik om kunskap i något (Bengtsson, 2010; 

Kroksmark, 1995).  

 

Synen på praktisk kunskap som en tillämpning av vetenskaplig kunskap, har 

kritiserats av olika forskare (Bengtsson, 2010; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Schön, 

2003).  Bengtsson (2010) skriver att ett viktigt bidrag i Schöns teori om kunskap-

i-handling (Schön, 2003) är att det inte finns någon brygga som ska överbryggas 

mellan kunskap och handling. Praktisk kunskap som tillämpning av 

vetenskaplig kunskap kan, enligt Bengtsson (2010) ”ersättas av yrkesutövarens 

förståelse av teorierna om praktik” (s 89). Teorierna om praktik kan enligt 

Bengtsson (2010) vara grundade i både vetenskaplig forskning och på 

reflektion9. I relation till sin kritik av den ensidiga tonvikten på individen och 

den praktiska erfarenheten hos Dreyfys och Dreyfys skriver Bengtsson att: 

 

Ett alternativt sätt att förstå yrkespraktik, som varken slutar i en 

återvändsgränd eller förlorar förtjänsterna med att förstå yrkespraktik som 

en social, kulturell och historisk verklighet, är att använda 

livsvärldsbegreppet för att förstå yrkespraktik. (Bengtsson, 2010, s 95) 

 

Detta skrivs i relation till lärarutbildning, men det går också att relatera till 

gymnasial yrkesutbildning, som idag ofta består av både skolförlagt och 

arbetsförlagt lärande (Skolverket, 2011).  

 

Det är dock fortfarande relativt få studier gjorda med fokus på lärande i 

yrkesutbildningar och som Gustavsson (2004) lyfte fram redan 2004 behövs fler 

studier av hur man konstruktivt kan förena teori och praktik i praktiska 

                                                 
9
 Begreppet reflektion kan användas både i betydelsen självreflektion och tänkande. För en vidare 

diskussion av begreppet reflektion i detta sammanhang se Bengtsson (1998, kapitel 5).  
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utbildningar. Det har kommit ytterligare ett antal studier i Sverige inom 

området gymnasial yrkesutbildning efter 2004, men området är fortfarande i 

behov av mer forskning (jämför Berglund, 2009).  

2.5.2 Teori och praktik – lärande med ett tekniskt innehåll 

Svensson (2011) skriver att det i relation till teknikkunskaper kan vara fruktbart 

att separera begreppen kunskaper i och kunskaper om teknik ur ett analytiskt 

hänseende, även om de olika kunskapsformerna existerar tillsammans. Både 

teori och praktik behövs för att nå ett djupare lärande och läraren har en viktig 

roll för att skapa förutsättningar för att detta ska ske (Kilbrink, 2008). 

Bengtsson (1993) skriver om lärande av språk att språket måste införlivas i 

kroppen och att det inte räcker att lära sig grammatik och glosor teoretiskt, 

vilket tidigare varit en vanlig metod i skolorna. Lärande av teknik har ofta 

istället förknippats med praktiskt arbete (Bjurulf, 2008; Hagberg & Hultén, 

2005) där teori i betydelsen kunskap om (jämför Bengtsson, 2010) fallit bort.  

 

Enligt Sjøberg (2010) har uppdelningen mellan naturvetenskap och teknologi 

traditionellt kopplats till en uppdelning mellan teori och praktik, där 

naturvetenskapen har erfarits som något teoretiskt och abstrakt, medan 

teknologin har erfarits som praktisk och konkret. Sjøberg skriver också att 

begreppet teori kan betyda olika saker i olika sammanhang, men att det ofta 

används i motsats till ”det som är praktiskt” (s 99).  

 

I relation till lärande med ett tekniskt innehåll har den praktiska erfarenheten 

betonats i många sammanhang (Bjurulf, 2008; Björklund, 2008; Hansen, 2000; 

Kilbrink, 2008; Papert, 1995). Detta gör att den kroppsliga aspekten av lärandet 

blir extra tydlig. Hela kroppens betydelse för lärande är central. Alerby (2010) 

skriver att ”Lärande formas av de erfarenheter vi människor gör i världen, 

erfarenheter som framför allt inkorporeras via vår kropp” (s 72). Dreyfys och 

Dreyfus (1986) har tagit fram en modell för hur kunskap utvecklas genom 

praktisk erfarenhet. Modellen beskriver hur individer utvecklar kunskaper från 

novis till expert i fem steg: novis, avancerad nybörjare, kompetent utförare, 

skicklig utförare och expert. De menar att utvecklingen sker på ett liknande sätt, 

oavsett vilket område det handlar om. Till modellen har de bland annat hämtat 

inspiration från Merleau-Pontys begrepp vara-i-världen (Dreyfus & Dreyfus, 

1986; Merleau-Ponty, 1962/2002). Novisen använder enligt denna modell 

kunskaper som baseras på fakta och regler. Novisens lärande är kontextuellt 

och sker framförallt genom instruktion. Stegvis går lärandet över från att vara 
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kontextuellt, till att bli mer holistiskt. Ju mer kunskapen utvecklas och den 

lärande närmar sig expertstadiet, desto mer sker handlandet intuitivt och 

experten har införlivat kunskapen i kroppen och behöver inte tänka för att 

handla (Dreyfus & Dreyfus, 1986). En skicklig bilförare behöver till exempel 

inte tänka att han ska trycka på gasen eller bromsen, det sker mer eller mindre 

intuitivt.  Modellen har dock kritiserats för att lägga en ensidig tonvikt på den 

praktiska erfarenheten samt för att vara för individualistisk och inte i tillräckligt 

hög grad ta hänsyn till ”sociala, historiska och kulturella villkor” (Bengtsson, 

2010, s 91). Den praktiska erfarenheten behöver även kompletteras med 

teoretiska kunskaper i betydelsen kunskaper om.  

 

Praktisk erfarenhet utan koppling till kunskaper om den praktiska erfarenheten 

kan vara problematisk om undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig 

något specifikt lärandeobjekt. Bjurulf och Kilbrink (2012) kommer fram till att 

fritt byggande kan skymma sikten för lärandeobjekt i teknikundervisningen. 

Därför är lärarens roll under hela lärandeprocessen viktig och läraren har en 

viktig del i att hjälpa eleverna att få syn på det specifika lärandeobjektet. Den 

praktiska erfarenheten bör därför kopplas ihop med reflektion över den 

praktiska erfarenheten i relation till det eleverna förväntas lära sig. 

 

Även andra har betonat vikten av att holistiskt integrera teori och praktik i 

relation till tekniklärande (Gibson, 2009; Hansen, 2000; McCormick, 2004). 

Gibson (2009) skriver att teoretiska inslag i teknikundervisning bör integreras i 

det praktiska arbetet, så att eleverna ser behovet av de teoretiska inslagen i 

undervisningen och upplever det de gör som meningsfullt:  

 
Theoretical material needs to be integrated within the subject in a 

meaningful manner, and preferably along with appropriate practical work. 

Practical activity needs to be used as a vehicle for teaching and learning, 

whereas theoretical material should be taught through practical work on ‘a 

need-to-know’ basis. (Gibson, 2009, s 49) 

 

Han poängterar också att det bör finnas en koppling mellan de teoretiska och 

praktiska inslagen och att teknikämnet är holistiskt till sin natur. Därmed kan, 

enligt Gibson, teknikundervisningen bidra till utvecklingen av hela eleven med 

utgångspunkt i elevens verklighet. Även Keirl (2010) argumenterar för en 

holistisk syn på teknikundervisning där dualistiska uppdelningar (som till 

exempel akademisk-praktisk eller aktiv-passiv) undviks. 
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Hansen (2000) betonar erfarenheten som central för lärandet. 

Lärandeprocessen är viktig, vilket enligt Dow (2005) inte varit tydligt i 

teknikutbildningars styrdokument. Även hos McCormick (2004) är processen 

viktigare än produkten. McCormick argumenterar för kvalitativ kunskap i 

teknik och skriver att det är viktigt att lärare skapar förutsättningar för att 

utveckla elevers tänkande genom diskussioner som sker till exempel under 

arbetet med problemlösning eller att konstruera något på ett speciellt sätt. Detta 

är enligt McCormick viktigt för att undervisning om teknik inte ska bli 

oreflekterad ”trial and error”, där det är slumpen som avgör om de tekniska 

lösningarna fungerar eller inte (jämför också Dewey, 1916/1999). 

2.6 Transfer i den här avhandlingen 

Transfer definieras i denna avhandling som en lärandeprocess som handlar om att 

använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer. Transfer 

ses som en ständigt pågående lärandeprocess, där erfarenheter från tidigare 

situationer vävs in i lärandet av att hantera nya situationer. Det blir därigenom 

en förberedelse för framtida lärande.  

 

I en konkret situation väljer vi förmodligen inte vilka erfarenheter vi plockar 

fram. En nybörjare funderar kanske på vad han eller hon har gjort tidigare som 

han eller hon kan ha nytta av i den nya situationen, medan det sker mer 

oreflekterat hos en expert (jämför Bengtsson, 2010; Dreyfus & Dreyfus, 1986). 

Bengtsson (1993) skriver att: 

 
Det är således inte överlämnat åt vårt fria val att välja vilka tidigare 

erfarenheter som skall aktualiseras i den konkreta varseblivningssituationen, 

och den betydelse som det konkret varseblivna har för oss är inte fullkomligt 

bestämt av tidigare erfarenheter. (s 69)  

 

Detta innebär också att vi kan lära oss helt nya saker, även om vi alltså påverkas 

av våra tidigare erfarenheter, praktiska som intellektuella. Detta betyder även att 

vi kan omvärdera våra tidigare erfarenheter med hjälp av nya erfarenheter. När 

man relaterar detta till transferbegreppet får det betydelse såtillvida att 

erfarenheter från en viss situation kan se olika ut när de används i nya 

situationer, eftersom de tidigare erfarenheterna kan förändras i lärandet. Det 

handlar alltså inte om att man plockar fram något som man lärt sig tidigare och 

statiskt använder det i nya situationer, det finns istället en ömsesidighet mellan 

de tidigare och de nya erfarenheterna i en ständigt pågående lärandeprocess.  
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I den här avhandlingen bygger jag på Bransford och Schwarz (1999) syn på 

transfer som en förberedelse för framtida lärande och på Martons (2006) 

definition om transfer som handlar om likheter och skillnader mellan 

situationer. Jag undviker begreppet gränsöverskridande (Akkerman & Bakker, 

2012), eftersom det så tydligt poängterar en gräns mellan två olika enheter. De 

olika situationer som den lärande möter ses istället som en fortsättning på 

varandra utan någon självklar gräns emellan. Min syn på transfer relaterar till 

transfer mellan uppgifter, men även sociala, kulturella och historiska aspekter 

har betydelse eftersom dessa samspelar vid erfarandet av nya situationer 

(Bengtsson, 2010). Därför är min definition av transfer en syntes av 

livsvärldsfenomenologiska (Bengtsson, 1993; Bengtsson, 2010) och 

variationsteoretiska (Marton & Tsui, 2004; Marton, 2006) perspektiv.  

 

Det är informanterna själva som beskriver om det finns likheter eller skillnader 

mellan situationer och det är deras erfarenheter som är i fokus i den här 

avhandlingen. Informanterna använder dock inte själva begreppet transfer, så 

det är vi forskare som i delstudierna har en definition av transfer som vi utgår 

ifrån när vi studerar informanternas berättade erfarenheter. I relation till den 

tidigare forskningen (jämför Marton, 2006) handlar detta om att det är de 

lärande själva (artikel IV) eller lärare och handlare som erfar likheter och 

skillnader mellan situationer (artikel II). 

2.7 Teori och praktik i den här avhandlingen 

Tidigare forskning har som jag beskrivit ovan visat på vikten av att integrera 

teori och praktik i undervisningssammanhang, men det finns också många olika 

sätt att hantera begreppen teori och praktik. I den här avhandlingen används 

begreppen teori och praktik i betydelsen kunskap om något (teori) och kunskap i 

något (praktik) när inget annat anges (jämför Bengtsson, 2010; Kroksmark, 

1995).  

 

Begreppen fokuseras något olika i de två artiklarna som handlar om teori och 

praktik i den här avhandlingen – artikel I och artikel III. I den första artikeln 

(artikel I) avser vi författare inte att fördjupa diskussionen om vad teori och 

praktik är. Istället analyserar vi uppgifter i teknikundervisning med avseende på 

deras karaktär i form av teoretiska eller praktiska. Med uppgifter av teoretisk 

karaktär menas i artikeln uppgifter som kan relateras till intellektuellt arbete, 

som till exempel läsa, skriva, reflektera och diskutera, medan uppgifter av 
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praktisk karaktär relateras till konkret görande och fysiskt arbete, som till 

exempel byggande, konstruktion och montering. 

 

Diskussionen om begreppen teori och praktik går att fördjupa och detta görs 

med utgångspunkt i hur elever, handledare och lärare erfar begreppen i relation 

till teknisk gymnasial yrkesutbildning i artikel III i den här avhandlingen. I 

denna studie är det informanternas erfarenheter av begreppen som är i fokus. 
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3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Avhandlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, som ligger till grund för de olika 

delstudierna beskrivs närmare i det här kapitlet. Först beskrivs livsvärldsfenomenologin, så 

som den används i den här avhandlingen och sedan beskriver jag min syn på berättelser och 

hur jag ser på möjligheten att studera erfarenheter via berättelser. 

3.1 Livsvärldsfenomenologi 

Avhandlingens ontologiska utgångspunkt grundar sig i den pluralistiska 

livsvärldsfenomenologin som lyfter fram kropp och själ som sammanvävda 

enheter (Bengtsson, 1998). Enligt detta synsätt lever vi alla i en pluralistisk värld 

– livsvärlden – och beroende på våra erfarenheter upplever vi den olika. Det 

som är intressant att studera är människors erfarenheter av att leva och vara i 

världen och inte någon objektiv verklighet (Bengtsson, 2005; Kilbrink, 2008; 

Kroksmark, 2007). Det är den levda erfarenheten som är central. I livsvärlden 

är det alltid någon som erfar något, det vill säga att erfarenheten har alltid ett 

innehåll. Begreppen erfara och erfarenhet används i avhandlingen för att visa på 

denna ömsesidighet mellan människa (den som erfar) och värld (det som erfars 

av någon) (jämför Kroksmark, 2007).     

 

Livsvärlden är intersubjektiv och vi alla utgör en fortsättning på varandras vara i 

världen (Bengtsson, 1993). Inom livsvärldsfenomenologin erfars andra 

människor som andra erfarande subjekt. Genom att se vad andra människor 

gör med ting i världen kan man erfara både vad man själv skulle kunna göra 

med tingen och vad andra gör med dem. Därmed breddar man tillsammans 

med andra sin förståelse av livsvärlden. Även om det inte fullt ut är möjligt att 

veta hur andra människor tänker, kan man ändå närma sig en förståelse av 

varandra, genom interaktion, till exempel via berättelser (Almers, 2009; 

Bengtsson, 1993; Hugo, 2007; Merleau-Ponty, 1962/2002).  

 

Klassiska dualistiska och monistiska ontologier är problematiska ur 

intersubjektiv synvinkel (jämför till exempel Alerby, Johansson, Kansanen, & 

Kroksmark, 2000; Bengtsson, 1993). Inom dualismen delar man upp kropp och 

själ i två olika enheter som inte påverkar varandra. Ur intersubjektiv synvinkel 

blir detta problematiskt, eftersom människan då enbart har tillgång till det egna 

subjektet och andra människor erfars som fysiska objekt. Monismerna 

materialism och idealism fokuserar istället enbart på fysiska respektive själsliga 

egenskaper. Inom materialismen erfars människor, även jag själv, som fysiska 
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ting. Idealismen fokuserar istället det själsliga vilket innebär att andra människor 

erfars så som de är för mig som erfar dem och inte som andra erfarande 

subjekt. Inom den pluralistiska livsvärldsfenomenologin överskrids detta 

problem och andra människor erfars som andra erfarande subjekt (Alerby et al., 

2000; Bengtsson, 1993).  

 

Målet med en fenomenologisk studie är enligt van Manen (1997) att söka en 

djupare förståelse för människors erfarenheter av att leva och vara i världen. 

Den här avhandlingen berör den regionala delen av livsvärlden som handlar om 

lärande med ett tekniskt innehåll och teknisk yrkesutbildning, men våra 

erfarenheter från övriga livet påverkar hur till exempel den regionala världen 

yrkesutbildning erfars. En regional del av livsvärlden ses inte som isolerad och 

avgränsad från övriga livet (Bengtsson, 1998; Bengtsson, 2010; Hugo, 2007). 

Bengtsson (2010) skriver att:  

 
En regional värld är således bara en del av livsvärlden, och på ett 

motsvarande sätt är yrkesutövarens identitet inte begränsad till hans/hennes 

yrkesidentitet. (s 95) 

 

I den här avhandlingen studeras det levda livet och människors erfarenheter av 

att leva och vara i världen, med fokus på den regionala livsvärlden som handlar 

om lärande med ett tekniskt innehåll och yrkesutbildning.  

 

Hugo (2007) skriver att ”Livsvärlden bärs upp gemensamt samtidigt som den 

upplevs individuellt. Som forskare ingår jag själv i den livsvärld jag vill utveckla 

kunskap i” (s 53). Detta är inspirerat av Heideggers (1927/2004) begrepp vara-i-

världen och Merleau-Pontys (1962/2002) vara-till-världen. Heideggers (1927/2004) 

begrepp vara-i-världen är en kritik mot hans föregångare Husserl (1907/1995), 

som hade en idé om att man skulle göra sig fri från sina förutfattade meningar 

och ställa sig utanför livsvärlden när man studerar den. Heidegger (1927/2004) 

menade dock att detta inte är möjligt utan betonar istället att man är en del av 

livsvärlden när man studerar den. Han införde alltså begreppet vara-i-världen 

(Heidegger, 1927/2004) och betonade därigenom en ömsesidighet mellan 

människan och livsvärlden. Heidegger skiljer också på ting och subjekt i det att 

subjekten kan förhålla sig till sitt eget varande i världen (jämför Bengtsson, 

1998). Merleau-Ponty (1999) tog Heideggers begrepp vara-i-världen ytterligare 

ett steg vidare genom sitt begrepp vara-till-världen där han betonade att det är 

med kroppen vi erfar världen. När tekniska artefakter, som verktyg eller 

maskiner, är involverade vid erfarandet av livsvärlden påverkar de erfarandet på 
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olika sätt (Ihde, 2001). Ihde skriver att ju mer skicklig utföraren är, desto 

osynligare är verktyget för användaren. Verktyget har istället inkorporerats med 

användaren. 

 

Det är alltså med kroppen vi är till världen och hela kroppen är det erfarande 

subjektet. Det är också i kroppen erfarenheterna finns, som gör att vi erfar 

något på ett visst sätt (jämför Bengtsson, 1993).  Erfarenheten är enligt 

fenomenologin alltid riktat mot något annat än sig självt, mot ett intentionalt 

objekt (Brentano, 1874/1995; Husserl, 1907/1995).  

3.2 Berättelser  

Ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv är det intressant att studera världen 

så som den kvalitativt visar sig för någon och det är människors erfarenheter av 

att leva och vara i världen som är fokus för forskningen (Bengtsson, 2005). 

Livsvärlden är intersubjektiv och vi kan både genom våra egna erfarenheter och 

genom andras erfarenheter öka vår förståelse av livsvärlden Det är dock inte 

möjligt att fullt ut veta hur en annan människa tänker, men genom interaktion 

kan man närma sig varandra. Berättelser om erfarenheter kan vara ett sätt att 

närma sig en förståelse av varandra (jämför Almers, 2009; Bengtsson, 1993; 

Hugo, 2007; Merleau-Ponty, 1962/2002). En utgångspunkt för denna 

avhandling är därför att människor kan förmedla erfarenheter genom 

berättelser. Bengtsson (2005) skriver att det är möjligt att ”få en viss tillgång till 

människors livsvärldar” (s 45) genom tolkning av livsberättelser som handlar 

om konkreta händelser som någon har erfarit.  

 

Eftersom jag i den här avhandlingen fokuserar på hur de som lever och verkar i 

livsvärlden erfar fenomen i en regional del av livsvärlden, är samtal med dem ett 

sätt att komma åt saker de väljer att fokusera på i sina berättelser och ett sätt att 

närma sig det de tycker är viktigt. Heyman och Pérez Prieto (1998) skriver att 

”Berättelseforskningen bygger på en nyfikenhet på vad människor har att 

berätta och en tillit till dem som ger oss underlag för vår forskning” (s 4), vilket 

innebär att det finns en tillit till att det informanterna väljer att lyfta fram i sina 

berättelser är något som de upplever som viktigt. I studierna som ligger till 

grund för artiklarna II-IV i den här avhandlingen har kvalitativa intervjuer 

genomförts10 för att få tillgång till informanternas berättade erfarenheter 

(Kvale, 1997). Det informanterna väljer att berätta för oss forskare i projektet 

under intervjusituationerna ses som berättelser (Polkinghorne, 1995).   

                                                 
10

 Detta beskrivs närmare under kapitel 5 ”Genomförande” 
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Hydén (2007) beskriver en berättelse ”med hjälp av fyra centrala begrepp: 

berättande, berättelse, berättare och lyssnare (eller publik), och relationen 

mellan dessa begrepp” (s 7). Det är alltså någon som berättar om något för 

någon på ett visst sätt. I min studie är fokus på vad som berättas, snarare än hur 

det berättas, vilket gör att det är innehållet i berättelserna som är centralt. 

Berättelser återfinns överallt, har en rad funktioner och återfinns i speciella 

sammanhang där kontexten påverkar berättelsens utformning och framförande 

(Hydén, 2007; Ricoeur, 1992a; Skott, 2004). Att berätta kan också vara ett sätt 

att reflektera och förstå sig själv och genom att berätta kan den som berättar 

utvecklas (Ekman, 2004; Freeman, 2010; Ricoeur, 1992b). Detta betyder att 

både den som berättar och den som lyssnar ökar sin förståelse kring det 

berättade. 

 

Vad berättaren väljer att berätta om påverkas av både den som berättar och den 

som lyssnar. Eftersom en forskare är en del av den värld han eller hon studerar 

(Heidegger, 1927/2004) är resultatet av en forskningsintervju ett samspel 

mellan den som berättar och den som det berättade berättas för (jämför till 

exempel Bengtsson, 2005; Karlsson, 2006). De Fina (2009) skriver om 

samspelet som sker under själva intervjusituationen och frågorna intervjuaren 

ställer utifrån vad han eller hon önskar får svar på leder in den intervjuade på 

olika spår. Den intervjuade vet också att intervjusituationen innehåller en 

förväntning om att den som intervjuar ska få veta mer om något av den som 

blir intervjuad. Samtalet är därför inte ett helt naturligt samtal, där deltagarna 

deltar på samma villkor, men resultatet av intervjun är ändå en samproduktion 

av de olika inblandade och påverkas av de olika erfarenheter de olika 

samtalsparterna har med sig in i intervjun.  

 

Man bör vara medveten om att det är många konstruktioner mellan den levda 

erfarenheten och det som så småningom redovisas i forskningsresultaten. Bland 

annat omsätts den levda erfarenheten i ord och berättelser, sedan ska dessa 

berättelser tolkas och förstås av en forskare, som i sin tur presenterar detta i nya 

ord och berättelser, som tolkas av andra läsare (Bengtsson, 1999; Ricoeur, 

1992a). Det man kan säga någonting om är det människor väljer att berätta om, 

vilket gör att det inte handlar om att försöka komma åt någon form av objektiv 

verklighet (Bengtsson, 2005; Heyman & Pérez Prieto, 1998).  För att skapa 

mening behöver berättelserna tolkas (Ricoeur, 1992a; Skott, 2004). Ricoeur 

(1992a) knyter samman begreppen förstå och förklara, där förståelsen ”föregår, 

ledsagar, avslutar och innesluter /…/ förklaringen.” (s 96). Denna 
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sammankoppling av förklara och förstå kallar Ricoeur för tolkning. Det man 

söker vid tolkningen av en berättelse är ingen objektiv sanning, utan att förstå 

erfarenheter av att leva i världen. Denna avhandling strävar därför efter att visa 

på en av många tolkningsmöjligheter (jämför till exempel Hugo, 2007).  

3.2.1 Att lyfta olika röster  

En utgångspunkt som ligger till grund för den här avhandlingen är att det för 

varje fenomen som studeras finns olika röster att lyfta (Clandinin & Connelly, 

2000). Goodson (1996) skriver att det är viktigt att lyssna på personen läraren 

om man vill förändra lärarpraktiken. Enligt Goodson för lärare ofta själva in 

personliga data och egna erfarenheter i diskussioner kring undervisningen och 

deras praktik. Personliga erfarenheter kan samlas in för att ”kasta ljus över mer 

kollektiva och generella sammanhang och processer.” (ibid., s 28). Lärarnas 

berättelser om sina erfarenheter gör att man kan få en djupare förståelse för 

olika val som görs i undervisnings- och lärandesituationer. Att lyfta lärarnas 

röster är också ett sätt att producera forskning som är relevant, inte bara för 

akademin, utan även för dem som arbetar inom skolan (Goodson, 1996). I den 

här avhandlingen lyfts inte bara lärarnas röster, utan även handledares röster i 

form av berättelser om att handleda elever inom yrkesutbildning. Handledarna 

har en viktig roll i yrkesutbildningen, eftersom de möter elever mellan 

förväntningar från skola och arbetsliv. En tredje grupp i den här avhandlingen 

är eleverna, som har erfarenheter av lärande och möter den undervisning som 

sker i yrkesutbildningen. Många tidigare studier har också lyft vikten av att 

studera elevers erfarenheter av lärande och undervisning för att bättre förstå 

lärande (jämför till exempel Kilbrink, 2008; Kroksmark, 1987; Marton & Booth, 

2000; Svensson, 2011). Förståelse för hur de lärande erfar sitt lärande i relation 

till ett tekniskt innehåll kan ge värdefulla insikter som kan bidra till utvecklandet 

av didaktiken inom området. Skogh (2011) skriver att genom att ge röst åt 

eleverna i relation till teknikundervisning kan man få en förståelse för deras 

erfarenheter och lättare möta dessa i undervisningssammanhang. För att kunna 

utgå från elevers erfarenheter vid undervisning och möta elever på deras villkor, 

behövs alltså kunskaper om elevernas erfarenheter. Genom att låta elever 

berätta om sina erfarenheter av lärande i skolan kan man få en större förståelse 

för hur de möter den undervisning de erbjuds.    

3.2.2 Forskarens bakgrund 

Eftersom en intervju är ett samtal där de deltagande har olika syften har det 

också betydelse vem som genomför intervjun och hur intervjuaren förhåller sig 
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till sin egen bakgrund och till de informanter som blir intervjuade. Implicit i 

intervjun – till skillnad från ett vanligt samtal – finns att intervjuaren är 

intresserad av att lära sig något om den del av livsvärlden som intervjupersonen 

befinner sig i, med fokus på sina specifika forskningsfrågor. Dessutom är syftet 

att forskare kommer att analysera detta och producera vetenskapliga texter 

kring det som behandlas i samtalet. Precis som Kvale (1997) skriver är intervjun 

alltså inget jämbördigt samtal, eftersom intervjuaren, eller forskaren, är den som 

har makten över och styr intervjun. Däremot är det som Czarniawska (2004) 

skriver den intervjuade som har övertaget på så sätt att han eller hon är 

specialist på sitt område – och i intervjusamtalen som ligger till grund för den 

här avhandlingen är det helt och hållet den intervjuades livsvärld och 

erfarenheter kring lärande och undervisning som är i fokus. Intervjuarens 

ödmjukhet och öppenhet inför detta skapar förhoppningsvis ett förtroende i 

intervjusituationen, vilket bör göra den intervjuade trygg att berätta. 

 

Att den som genomför intervjuerna påverkar vilka berättelser informanterna 

väljer att berätta och hur berättelserna tolkas är också något man måste vara 

medveten om och förhålla sig till (jämför till exempel Bengtsson, 2005; 

Karlsson, 2006). Intervjun är alltså en samkonstruktion, som skapas i samspel 

mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Den som intervjuas väljer 

förmodligen vilka berättelser han eller hon berättar utifrån hur den intervjuade 

uppfattar den som intervjuar. 
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4 Syfte och frågeställningar 

I det här kapitlet beskrivs avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar samt de mer 

specifika frågor som studeras i artiklarna. 

 

Transfer är centralt i utbildningssammanhang (Marton, 2006; Tuomi-Gröhn & 

Engeström, 2003). För att säkerställa att elever utbildas till kompetenta 

samhällsmedborgare och kvalificerad arbetskraft är det viktigt att fördjupa 

förståelsen för hur elever upplever att de kan bygga vidare på tidigare kunskaper 

och erfarenheter i mötet med nya situationer (transfer) och hur lärare och 

handledare upplever att de skapar förutsättningar för eleverna att göra detta i 

teknisk gymnasial yrkesutbildning och i relation till lärande med ett tekniskt 

innehåll. Därför bör empiriska studier med fokus på att lyfta olika röster inom 

teknisk gymnasial utbildning genomföras. Det övergripande syftet med 

avhandlingen är därför att studera transfer ur ett erfarenhetsperspektiv.  

 

I tidigare forskning har det poängterats att det är viktigt att elevernas lärande 

syftar till förståelse för att kunskap ska kunna överföras till nya kontexter 

(Bransford, 2000). För att öka förutsättningarna för transfer bör därför lärande 

ske på djupet och teori och praktik hanteras integrerat i undervisningen 

(Kilbrink, 2008). Tidigare forskning har också betonat vikten av att integrera 

teori och praktik i relation till tekniklärande (Gibson, 2009; Hansen, 2000; 

Kilbrink, 2008; McCormick, 2004) och lärande i olika arenor inom 

yrkesutbildning (Bengtsson, 2010; Berglund, 2009; Göransson, 2004; Tynjälä, 

2009), för att lära på djupet och kunna använda och bygga vidare på tidigare 

erfarenheter i nya situationer och för att transfer ska ske. För att fördjupa 

förståelsen för hur elever, handledare och lärare som undervisar och lär i olika 

arenor inom tekniskt inriktad utbildning erfar och hanterar teori och praktik 

behöver empiriska studier om teori och praktik i relation till lärande med ett 

tekniskt innehåll genomföras. 

 

Denna avhandling utgår från följande två övergripande forskningsfrågor: 

 

Hur erfars transfer och förutsättningar för transfer i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning? 

 

Hur erfars och hanteras teori och praktik i relation till lärande med ett 

tekniskt innehåll och lärande i olika arenor? 
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Dessa frågor bryts ner i följande mer specifika frågor i de fyra delstudierna som 

presenteras i de olika artiklarna: 

 

Hur hanteras och erfars teoretiska och praktiska uppgifter av lärare och elever 

i den svenska grundskolan med utgångspunkt i två teknikdidaktiska studier? 

(Artikel I) 

 

Vilka teman om transfer visar sig i lärares och handledares berättelser om 

teknisk gymnasial yrkesutbildning? (Artikel II) 

 

Vilka faktorer i berättelserna är kritiska för att skapa förutsättningar för 

transfer i teknisk gymnasial yrkesutbildning? (Artikel II) 

 

Hur erfar elever, handledare och lärare teori och praktik i relation till 

undervisning och lärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning? (Artikel III) 

 

Vilka faktorer för transfer visar sig i elevers berättelser om lärande i skola och 

på arbetsplatser i teknisk gymnasial yrkesutbildning? (Artikel IV) 
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5 Genomförande 

I den här avhandlingen ingår fyra artiklar – en som relaterar till min licentiatavhandling och 

tre från LISA-projektet, som beskrivits ovan. Livsvärldsfenomenologin ligger till grund för de 

ontologiska utgångspunkter som används i alla fyra artiklarna. I den första artikeln bygger 

datainsamlingen på metoder som använts i min licentiatavhandling (Kilbrink, 2008) och 

Bjurulfs doktorsavhandling (Bjurulf, 2008). I de övriga tre artiklarna har datainsamlingen 

skett inom ramen för LISA-projektet. Data har där samlats in via intervjuer och analyserats 

med hjälp av en tematisk analys som kallas analys av berättelser. Detta beskrivs närmare 

nedan. 

5.1 Genomförande: Artikel I 

Det som studeras i artikel I är hur teoretiska och praktiska uppgifter hanteras 

och erfars i teknikundervisningen. Detta görs genom att kombinera två tidigare 

studier (Bjurulf, 2008; Kilbrink, 2008) med nytt analytiskt fokus på hur 

teoretiska och praktiska uppgifter hanteras och erfars av lärare och elever i den 

svenska grundskolan. Den ena studien fokuserar lärares klassrumspraktik i 

teknikundervisning (Bjurulf, 2008) medan den andra studien fokuserar elevers 

erfarenheter av lärande med programmerbara legorobotar (Kilbrink, 2008). 

Båda studierna använder sig av livsvärldsfenomenologin som ontologisk 

utgångspunkt, vilket gör att fokus ligger på den erfarna och levda världen 

(Bengtsson, 2005). I Bjurulfs (2008) studie videofilmades cirka 50 timmars 

lärandesituationer i teknik med fem lärare i den svenska grundskolans senare år 

(7-9) och i min (Kilbrink, 2008) studie intervjuades 22 elever i åldern 11-15 år. 

Både videofilmerna och intervjuerna har transkriberats till text. För en 

utförligare beskrivning av hur empirin samlats in hänvisas dels till Bjurulfs 

doktorsavhandling (Bjurulf, 2008) och dels till min licentiatavhandling 

(Kilbrink, 2008).  

 

Analysen i artikeln sker genom en fenomenologisk tematisk analys, med fokus 

på uppgifternas karaktär i form av teoretiska eller praktiska. Fenomenet som 

studeras är därför teoretiska och praktiska uppgifter i teknikundervisningen. 

Temana som beskrivs i artikeln är de teman som framträtt vid analysen av 

datamaterialet (jämför Bengtsson, 2005; Hugo, 2007). Vid kombinationen av de 

två studierna valde vi att gå tillbaka till våra respektive data och studera vilka 

teman, om hur teoretiska och praktiska uppgifter hanterades och erfors, som 

framträdde i empirin. Bjurulf studerade transkriptionerna av videofilmerna och 

jag studerade transkriptionerna av intervjuerna för att se om liknande sätt att 
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hantera och erfara teoretiska och praktiska uppgifter växte fram ur 

datamaterialet. Efter att ha analyserat våra respektive data jämförde och 

diskuterade vi de teman som vuxit fram i materialet och fann fem teman, som 

handlade om sätt att hantera och erfara teoretiska och praktiska uppgifter i 

teknikundervisningen. Presentationen av resultaten består av beskrivningar av 

de olika temana med exempel från de två empiriska studierna.  

5.2 Genomförande: Artikel II-IV   

Artikel II-IV bygger alla på empiri som samlats in via intervjuer inom ramen för 

LISA-projektet. Intervjuerna har genomförts av någon av de båda forskarna i 

projektet. Frågorna, som jag i den här avhandlingen söker svar på tar en 

utgångspunkt i elevers, handledares och lärares erfarenheter av undervisning 

och lärande i olika arenor i relation till ett tekniskt innehåll med fokus på 

transfer samt teori och praktik. I intervjuerna som ligger till grund för de tre 

artiklarna (artikel II-IV) ombeds informanterna att berätta om sin livsvärld i 

relation till de specifikt avgränsade fenomenen transfer och teori och praktik i 

relation till deras erfarenheter av undervisning och lärande i olika arenor i 

relation till ett tekniskt innehåll. I dessa artiklar handlar detta om teknisk 

gymnasial yrkesutbildning.  

5.2.1 Intervjuer och informanter 

I den här avhandlingen lyfts röster hämtade från tre grupper – elever, 

handledare och lärare, för att skapa en bred bild av hur undervisning och 

lärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning förstås av dem som befinner sig i 

denna regionala värld. Istället för att välja att fokusera antingen undervisning 

eller lärande, har jag valt att studera både erfarenheter av lärande och 

erfarenheter av hur handledare och lärare skapar förutsättningar för lärande 

(undervisning). Detta har gjorts med en avgränsad grupp elever, handledare och 

lärare på ett energi- och ett industriprogram på en gymnasieskola där man 

deltagit i lärlingsförsöket.  

 

För att studera informanternas berättade erfarenheter har kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförts (Cohen, Manion, & Morrison, 2000; 

Kvale, 1997; Polkinghorne, 1995). Till grund för den här avhandlingen ligger 

både intervjuer som genomförts i grupp (med handledare och lärare i olika 

konstellationer) och individuellt (med elever, handledare och lärare).  
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Urvalet av informanter för intervjuerna har skett inom LISA-projektet, där vi 

använde oss av ett avsiktligt urval (Cohen et al., 2000). Skolan skulle ha deltagit 

i lärlingsförsöket (SFS 2007:1349) och ligga inom ett rimligt avstånd för att 

forskarna skulle ha möjlighet att besöka den vid upprepade tillfällen under tre 

år. De som arbetade på skolan skulle också vara intresserade av att delta i 

projektet. Lärarna (två stycken) gav sitt samtycke till att delta. Vid projektets 

start valdes sedan fyra företag ut. Dessa valdes för att de tog emot elever från 

de två lärarnas klasser på skolan och företagsledningen kunde tänka sig att låta 

sina anställda (elevernas handledare) delta i projektet. Alla elever i energi- 

respektive industriklasserna som började första året på sin utbildning när LISA-

projektet startade tillfrågades om att delta i projektet och de elever som 

handleddes av handledare från de fyra företag som valde att delta i projektet 

skulle följas både genom observationer i skolan och på arbetsplatserna, samt 

genom intervjuer. Handledarna arbetade själva som industriarbetare eller 

rörmokare och tog emot och handledde eleverna på sina arbetsplatser, där 

eleverna genomförde sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL, eller som det hette 

när projektet startade APU – arbetsplatsförlagd utbildning, eller som de säger i 

vardagligt tal ”praktik”). Båda lärarna som deltog i LISA-projektet har själva 

arbetat som industriarbetare respektive rörmokare innan de började arbeta som 

yrkeslärare på gymnasiet.  

 

De fyra handledarna, de båda lärarna i LISA-projektet och alla de elever i deras 

klasser som kunde tänka sig att ställa upp har intervjuats individuellt. Det 

resulterade i intervjuer med åtta olika elever. Sammanlagt har 21 intervjuer (795 

minuter) genomförts och analyserats för de olika studierna i den här 

avhandlingen. En översikt över alla intervjuer kan ses nedan i tabell 2. 

Informanter (elever, handledare och lärare) med koppling till energiprogrammet 

har tilldelats fingerade namn med begynnelsebokstaven E och informanter med 

koppling till industriprogrammet med begynnelsebokstaven I.   

 

För att få en tydligare bild av vad informanterna berättar om i intervjuerna har 

vi forskare även varit på besök både i skolan och på olika arbetsplatser. Detta 

har skett i syfte att vidga vår förståelse för det berättade, eftersom ingen av oss 

har någon bakgrund inom VVS11- eller industribranscherna. De individuella 

intervjuerna har skett där informanterna hade möjlighet att ta emot oss, vilket 

innebär att de genomförts antingen på skolan eller på arbetsplatserna där 

                                                 
11

 VVS står för värme, ventilation och sanitet och syftar på den bransch som eleverna på 
energiprogrammet utbildar sig för att arbeta inom.  
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eleverna hade praktik. Alla gruppintervjuerna och några individuella intervjuer 

genomfördes under en konferens12. 

 
Tabell 2 Översikt över intervjuer 

Intervju och informanter Längd (min) 

Gruppintervju: Energiprogrammet (läraren Erik och 

rörmokaren/handledaren Ernst) 

87 

Gruppintervju: Industriprogrammet (läraren Ivan, 

industriarbetarna/handledarna Ingemar och Ingvar ) 

54 

Gruppintervju: Lärare (Erik på energiprogrammet och Ivan på 

industriprogrammet) 

60 

Gruppintervju: Handledare (rörmokaren Ernst, 

industriarbetarna Ingemar och Ingvar ) 

64 

11 individuella intervjuer med elever: Ebbe (22 min), Edvin (22 

min), Edward (22 min), Ellioth (29 min), Emanuel (x2: 17 min 

och 20 min), Ibbe (30 min), Ibrahim (28 min), Isak (x3: 26 min, 

31 min och 45 min)  

292 

2 individuella intervjuer med lärare: Erik (52 min) och Ivan (27 

min) 

79 

4 individuella intervjuer med handledare: Ernst (40 min), Evert 

(68 min), Ingemar (31 min) och Ingvar (20 min) 

159 

Totalt 795 

 

Eftersom en utgångspunkt i den här avhandlingen är att intervjuer skapas i ett 

samspel mellan den som intervjuar och den som intervjuas (Bengtsson, 2005; 

De Fina, 2009; Karlsson, 2006), är det av betydelse vem informanterna 

upplever att de berättar för. Under mötet med informanterna har vi varit 

medvetna om att de kan påverkas av vem vi som intervjuar dem är. Till 

exempel kommer vi som kvinnliga forskare från universitetet, vilket kan 

påverka vilka berättelser de väljer att berätta för oss (jämför Bjurulf, 2010b). 

När vi har genomfört intervjuerna har vi presenterat oss som att vi är 

intresserade av att få lära oss mer om deras erfarenheter av undervisning och 

lärande i sina respektive utbildningsprogram (energi- och industriprogrammen) 

och bett dem berätta om deras konkreta erfarenheter för oss för att vi ska öka 

                                                 
12

 Vi samlade de båda lärarna och tre handledare (den fjärde hade förhinder att delta) under en 
konferens, med övernattning och intervjuade dem individuellt och i olika gruppkonstellationer (lärare 
för sig, handledare för sig, programvis och gemensamt) och skapade möjligeter för dem att träffas 
och samtala. Medel från KK-stiftelsen, samt tillmötesgående från informanternas arbetsgivare gjorde 
detta möjligt. 
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förståelsen av hur yrkesutbildningarna fungerar. Informanterna har varit 

medvetna om att vi har lärarbakgrund och arbetar med forskning i relation till 

lärande med ett tekniskt innehåll på universitetet, men att vi saknar erfarenhet 

från VVS- respektive industribranscherna.  

5.2.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i olika frågeområden och 

konkreta exempel. Detta beskrivs närmare nedan.  

5.2.2.1 Frågeområden  

Vid genomförandet av intervjuerna har vi haft frågor som relaterat till olika 

områden som utgångspunkt, men sedan har vi också följt upp och fördjupat det 

som informanterna valt att berätta om i relation till de olika områdena. De 

övergripande frågeområdena för intervjuerna som ligger till grund för denna 

avhandling är: 

 

- vad ska läras inom yrkesutbildningen 

- hur ska detta lärande gå till 

- hur kan de olika arenorna, skola respektive arbetsplats bidra till 

elevernas lärande 

- vad handlar teori respektive praktik om 

- hur relaterar tidigare erfarenheter till utbildningen 

 

Dessa frågeområden har brutits ner i mer specifika frågor kring transfer och 

kring teori och praktik. Eftersom informanternas erfarenheter av olika fenomen 

är i fokus har det informanterna valt att berätta om kring de olika 

frågeområdena följts upp. Detta gör att de olika intervjuerna utvecklats på olika 

sätt och kommit att handla om delvis olika innehåll. Intervjuerna skapas alltså i 

samspel mellan intervjuare och den intervjuade (jämför Karlsson, 2006). En 

lyhördhet gentemot vad informanterna väljer att berätta om har varit av största 

vikt vid genomförandet av intervjuerna, samtidigt som intervjuaren haft en roll 

att hålla samtalet till de specifika områdena. 

5.2.2.2 Konkreta exempel 

För att öka förutsättningarna för informanterna att berätta om sina erfarenheter 

strävade vi efter att relatera till konkreta exempel i intervjuerna. Vi började med 

att intervjua handledare och lärare och lät dem utgå ifrån deras situation ”just 

nu”, och kursdokument som lärarna haft med sig till intervjun, för att komma 
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igång med intervjusamtalen. Erfarenheter från tidigare observationer och 

filmupptagningar i projektet (jämför Bjurulf, 2010a) utnyttjades också, vid 

förberedandet av för intervjuerna.  

 

Ett konkret exempel vi använt oss av under intervjuerna, för att diskutera 

transfer, teori och praktik är material i betydelsen konstruktions- och 

funktionsmaterial. Material och materials olika egenskaper är något som 

påverkar arbetet både för en rörmokare och för en industriarbetare. Under 

intervjuerna har förtydligande frågor ställts, för att veta att vi pratar om samma 

saker. För att veta att eleverna inte pratade om någon annan sorts material i 

intervjuerna ställdes till exempel följande fråga: 

 

Intervjuare:  /…/ Om jag säger material, vad tänker du på då? Man 

kan mena lite olika saker med material men…13 

Ellioth:  Om du säger? 

Intervjuare:  Ja vad tänker du på för sorts material om vi pratar om… 

Ellioth:  Ja koppar eller någonting. 

Intervjuare:  Ja precis, den typen av material menar jag /…/  

 

En annan elev svarade först ”böcker, pennor”, på en liknande fråga och då fick 

han istället ledas in på vad intervjuaren var ute efter, vilket i det fallet gjordes 

genom att intervjuaren sa: ”Det är ett sätt, men jag tänker mer stål, koppar, ja 

den typen av material vill jag fråga lite mer om.” Sedan kunde samtalet fortsätta 

om till exempel elevens erfarenheter av att arbeta med och lära sig om olika 

material i skolan respektive på arbetsplatsen, och hur detta hängde samman.  

 

I intervjuerna ställdes också mer allmänna, övergripande frågor, utan 

konkretisering. En sådan fråga kunde vara: ”Kan du berätta om något tillfälle 

du har känt att du har haft användning av det du lärt dig tidigare under din 

utbildning?”. I en del intervjuer fungerade det bra, medan det i andra intervjuer 

behövdes mer konkreta exempel för att få informanterna att berätta om sina 

erfarenheter. 

5.2.2.3 Individuella respektive gruppintervjuer 

Syftet med att både genomföra individuella intervjuer och intervjuer i grupp var 

att komma åt fler berättelser om olika erfarenheter genom att skapa olika typer 

av förutsättningar för intervjuer. Det handlar inte om att ställa olika 

                                                 
13

 Hur transkriptionerna gjorts beskrivs närmare nedan.  
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erfarenheter mot varandra eller att jämföra olika intervjuer. De individuella 

intervjuerna och gruppintervjuerna har istället kompletterat varandra.  

 

De individuella intervjuerna syftade till att var och en av informanterna skulle få 

möjlighet att berätta i lugn och ro, utan att bli avbruten, i relation till de 

studerade fenomenen. I en individuell intervju kan andra förutsättningar för vad 

som berättas skapas, än vid en gruppintervju. Informanterna behövde till 

exempel inte vara oroliga för vad andra tyckte om det de sa, eller känna att det 

var någon med som kunde ifrågasätta om det de sa var ”rätt”, eftersom de 

själva var de som kände till sin verksamhet bäst vid de individuella intervjuerna. 

Det var också lättare att följa upp vad var och en berättade på djupet i de 

individuella intervjuerna och göra förtydliganden, vilket inte var möjligt på 

samma sätt i gruppintervjuerna. När det gäller intervjuer med elever valde vi att 

enbart göra individuella intervjuer, för att alla skulle komma till tals var för sig. 

Det fanns heller inte samma förutsättningar för att samla eleverna i olika 

grupperingar, eftersom vi intervjuade dem på olika arbetsplatser i samband med 

deras arbetsplatsförlagda lärande (APL), eller när de gick ifrån övrig 

undervisning.  

 

Gruppintervjuerna har till skillnad från de individuella intervjuerna skapat 

förutsättningar för informanterna att diskutera och reflektera tillsammans med 

andra om undervisningssätt och lärandeinnehåll. Detta skulle ha varit svårt att 

komma åt i individuella intervjuer. Lärarnas och handledarnas möjligheter till 

jämförelse gjorde att de berättade om erfarenheter för varandra. Dessa 

berättelser kom fram i jämförelse mellan olika arbetsplatser eller utbildningar, 

vilka inte skulle ha kommit fram via individuella intervjuer. I gruppintervjuerna 

med lärare och handledare lät vi dem själva styra samtalen mer, men fungerade 

även där som samtalsledare som såg till att samtalen i huvudsak handlade om 

yrkesutbildningen och hur de olika lärandearenorna kunde bidra till elevernas 

lärande. De fick utgå ifrån de kurser/kursplaner och de elever de hade för 

tillfället, för att konkretisera innehållet. Inledningen på intervjun med lärare 

Erik och med handledare Ernst från energiprogrammet såg till exempel ut 

såhär: 

 
Intervjuare:  Nu förstår du [Ernst] så har, Erik har skickat mig 

kursplan… Såhär är det, ni har ju en, om vi tänker oss 

[er gemensamma elev] Emanuel… 

Ernst: Ja 

Intervjuare: kan vi se framför oss… Han ska ju lära sig en massa 

saker, som finns i kursplanerna. Och då är ju frågan hur 
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lär han sig det bäst? Lär han sig det, vissa saker bäst hos 

dig och vissa saker hos Erik eller ska han, behöver han, 

behöver ni jobba med samma sak, på båda ställena? Och 

sånt där, när du, när ni pratar, det är ju inte alltid det 

finns tid till sånt och gå på djupet med såna frågor, 

utan… 

Ernst: Nej 

Intervjuare: utan det är ju ofta liksom snabba ryck, så… och stämma 

av… Så att nu har vi chansen, eller ni chansen och prata 

om det, utifrån den här, [kursplanen] 

 

Och lite senare, efter att de tillsammans tittat på kursplanen som läraren Erik 

haft med sig som utgångspunkt (och även skickat till oss forskare via e-post 

inför intervjun), säger intervjuaren: ”Kan vi börja med att ni bara berättar hur ni 

brukat göra?”  

5.2.3 Dataanalys 

Innehållet i informanternas berättelser i intervjuerna har analyserats tematiskt i 

relation till de olika delstudiernas respektive forskningsfrågor. De olika 

fenomen som studeras i respektive artikel kan beskrivas som följer: 

 

Det som studeras i artikel II är lärares och handledares erfarenheter av lärande 

och undervisning i skola och arbetsliv inom yrkesutbildning – fenomenen som 

studeras är vilken typ av transfer, där resultatet rör både innehåll och 

lärandearenor, samt vilka faktorer som skapar förutsättningar för transfer. 

Transferbegreppet definieras i den här delstudien av forskarna, som en 

lärandeprocess som handlar om att använda och bygga vidare på tidigare 

kunskaper och erfarenheter i nya situationer. Transfer studeras så som det visar 

sig för oss forskare i lärarnas och handledarnas berättelser om sina erfarenheter 

av lärande och undervisning i skola och arbetsliv inom yrkesutbildning.  

 

I artikel III fokuseras fenomenen teori och praktik och deras relation till 

varandra. Forskningsfrågan utgår från erfarenheter av teori och praktik i 

relation undervisning och lärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning. Det som 

studeras är elevers, handledares och lärares berättelser om dessa erfarenheter. I 

den här artikeln har informanterna fått berätta om sina erfarenheter av 

begreppen teori och praktik, och innehållet i dessa berättelser har analyserats 

tematiskt.  
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Artikel IV tar ett elevperspektiv på frågan om transfer. Det som studeras är 

därför elevers erfarenheter av lärande och undervisning i skola och arbetsliv 

inom yrkesutbildning – fenomenet som studeras är vilken typ av faktorer som 

skapar förutsättningar för transfer. Transferbegreppet definieras även i den här 

delstudien av forskarna, som en lärandeprocess som handlar om att använda 

och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer. 

Transfer studeras så som det visar sig för oss forskare i elevernas berättelser om 

sina erfarenheter av lärande och undervisning i skola och arbetsliv inom 

yrkesutbildning. 

5.2.3.1 Transkribering 

För att komma ihåg vad som sades under intervjuerna, och ha möjlighet att 

transkribera och använda det som sades ordagrant som underlag för analysen 

spelades intervjuerna in och ljudfilerna har därefter transkriberats i sin helhet. 

Syftet med studien avgör hur det inspelade materialet ska transkriberas (Kvale, 

Brinkmann, & Torhell, 2009). I den här avhandlingen är innehållet i det som 

sägs i intervjuerna det som är centralt för analysen, vilket gör att 

transkriptionerna anpassats efter skriftspråket, men utan att innehållet i det som 

sägs förändrats. Av etiska skäl har namn, platser och annat som skulle kunna 

kopplas till specifika individer fingerats eller tagits bort. Samtalsstödjande 

kommentarer som ”mmm” och liknande tas inte heller med i transkriptionerna. 

Kommentarer i transkriptionerna har lagts till inom hakparanteser ([xxx]), och 

betoning visas med hjälp av kursiv text. Både ljudfilerna och de transkriberade 

utskrifterna av intervjuerna har legat till grund för den tematiska analysen. För 

att få syn på de teman som berörs i intervjuerna har vi både lyssnat på 

intervjuerna och läst transkriptionerna av intervjuerna vid upprepade tillfällen. 

De båda formerna av analysmaterial har kompletterat varandra på så vis att 

ljudfilerna har fler nyanser än transkriptionerna, det går att gå tillbaka till 

ljudfilen för att stämma av vad som sagts och i vilket sammanhang. Ljudfilerna 

har också använts som komplement till transkriptionerna för att stämma av att 

transkriberingarna är korrekta och för att kontrollera vem som sagt vad i 

gruppintervjuerna, medan transkriptionerna har skapat mer distans till vem som 

säger vad och innehållet i det som sägs har framträtt tydligare. 

Transkriptionerna har även använts för att hämta exempel och citat vid 

struktureringen av materialet.  
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5.2.3.2 Analys av berättelser  

I analysen ses det som informanterna säger i intervjuerna som berättelser, och 

det är innehållet i dessa berättelser som analyseras tematiskt (Lieblich, Tuval-

Mashiach, & Zilber, 1998; Polkinghorne, 1995). Polkinghorne (1995) beskriver 

denna forskningsmetod som en paradigmatisk analys av narrativ data – och 

kallar den för analys av berättelser (”analysis of narratives” (Polkinghorne, 1995, s 

12)). Det är alltså informanternas berättelser, eller narrativ, som analyseras 

tematiskt.  

 

Teman kan vara av två olika slag enligt Polkinghorne (1995) – de kan antingen 

komma från teoretiska utgångspunkter, eller så kan de komma ur 

datamaterialet. I mina studier har inga teman varit förutbestämda, utan temana 

har vuxit fram vid analysen av datamaterialet bestående av de olika 

informanternas berättelser. Temana har då vuxit fram genom att berättelser 

med liknande innehåll har visat sig vid genomläsning/lyssning av intervjuerna 

och dessa teman har sedan omprövats och diskuterats mellan forskarna i 

projektet under analysens gång. Fokus är på att hitta gemensamma drag i 

berättelserna som gör att de kan härröra till ett och samma tema – inte att gå in 

på vad som skiljer de olika berättelserna inom temana (ibid.). Därför är de också 

delvis överlappande.  

5.2.3.3 Analysmodell 

För att strukturera datamaterialet vid analysen användes inledningsvis en 

analysmodell inspirerad av Lieblich, Tuval-Mashiach och Zilber (1998) och 

Mishler (1997) (se tabell 3).  

 
Tabell 3 Analysmodell 

Tema Forskningsfrågans 

innehållsfokus (exempel 

teori/praktik) 

Intervju  

Tema i relation till 

forskningsfrågan (som varierar 

mellan de olika artiklarna). 

Utdrag ur intervju och 

sammanfattning av innehåll 

som diskuteras i intervjun i 

relation till aktuell 

forskningsfråga.  

Vilken intervju, vem och när i 

intervjun? 

 

I analysmodellen användes mellanspalten under själva analysarbetet med 

intervjuerna – och denna spalt anpassades efter aktuell forskningsfråga i de 

respektive artiklarna. Samtidigt antecknades var i intervjuerna, vilken intervju 

det handlade om och vem som pratade i intervjun i högerspalten. Ett exempel 
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på hur modellen användes i relation till forskningsfrågan om teori och praktik, 

artikel III, kan ses i tabell 4. 

 

Efter genomgången av intervjuerna noterades likheter mellan olika utdrag och 

dessa sammanfördes till teman som angavs i den vänstra spalten. I tabellen 

användes endast preliminära initiala beskrivningar av temana, och dessa 

förändrades efter analysens gång. 

 
Tabell 4 Exempel på analysarbete 

Tema Teori/praktik Intervju  

Kropp vs läsa, 

teori - läsa om 

något 

Intervjuare: Man använder ofta orden teori och praktik. Vad 

betyder de för dig? 

 

Respondent: Praktik är att göra någonting med kroppen själv när 

du arbetar. Teori är när man sitter och läser, det är teori och 

praktik för mig. 

 

I: Ja. Om man tänker på det i relation till olika material då, alltså 

om man tänker sig teori kopplat till material, vad skulle det kunna 

vara? 

 

R: Att man läser om materialen och att man kan läsa till sig vad 

de tål och inte tål och hur många bar de håller för och hur länge 

de håller och vilka grader man kan ha, hur mycket grader man 

kan ha i dem och såna saker så att… 

 

I: Praktik då? Kopplat till material? 

 

R: Ja när man gör något arbete, drar någonting. 

Elev Edward, 

120223, s 18 

Olika arenor Respondent: Teori betyder skola. 

 

Intervjuare: Teori betyder skola? Ja… 

 

R: Och praktik är praktik. 

 

I: Ni kallar det praktiken, ni kallar det inte APU eller… 

 

R: Nej vi säger praktik. 

 

I: Ni säger praktik ja. Man kan inte ha någon praktik när man är i 

skolan? 

 

R: Nä…  

 

I: Ni har bara teori i skolan? 

 

R: Ja det är alldeles för praktiskt att sitta med det nere men jag 

tänker inte på det, jag tänker vara ute på något arbetsfält. 

Elev Ellioth, 

120223, s 30 

Teori – läsa 

(även på 

företaget), 

praktik – göra 

med händerna 

Intervjuare: Ja. Lär man sig någonting om teorin när man är hos 

er [på ert företag]? 

 

Respondent: Jaha. Jajamän. Vi har ritningsläsning, vi har ju… 

följer man hela flödet när man får in produkter så gör man ju, det 

Handledare 

Ingemar, 

(individuell 

intervju), 

100829, s 9) 



48 

 

är ju någon som sitter och ritar. Där får de också vara med och 

titta. 

 

I: Mm och det är teori för dig? 

 

R: Det är teori, ja precis. Sen praktiskt för mig det de är med och 

gör med händerna, startar maskinen, men innan det så får de se 

hur man bygger upp program. Det är också teori. Hur man mäter 

det är också teori. 

 

I: Mm. Är det någon som sitter och visar då? 

 

R: Ja absolut vi har ju mätrum och vi har ju även beredning där de 

förbereder alla jobb och ritar så de får vara med på de olika 

avdelningarna. Sen så stämmer vi utav med Ivan också. Det har 

funkat jättebra med läraren att stämma utav, vart är de? Vad 

tycker du att de behöver ha? Om de behöver ha mer 

ritningsläsning, ja då ska vi se om vi kan fixa det. 

 

Analysmodellen användes för att få en inledande överblick över möjliga teman 

som visar sig i intervjuerna. Dock återgick vi till transkriptioner och även 

ljudfilerna vid behov, för att inte förlora närheten till datamaterialet och för att 

inte fastna i vår första tolkning av intervjuerna. Detta innebär att 

analysmodellen har varit ett stöd, men att vi också återgått till empirin vid 

analysen. Noggranna och upprepade genomlyssningar av ljudupptagningarna 

och genomläsningar av transkriptionerna har gjort att temana omprövats och 

nya teman har vuxit fram ur materialet under arbetets gång. Efter en första 

strukturering av datamaterialet har temana omprövats och diskuterats mellan 

forskarna i projektet, samt vid olika forskningsseminarier där synpunkter från 

olika läsare tagits om hand.  

5.2.4 Presentation av data 

I presentationen har vi sammanställt informanternas berättelser från olika 

intervjuer till gemensamma tematiska beskrivningar där citat från deras 

berättelser vävs in i texten. De olika tematiska beskrivningarna syftar till att 

beskriva kärnan i de teman som visat sig vid analysen av informanternas 

berättelser. Avsikten med att framställa resultatet på detta sätt är att på ett 

empirinära sätt lyfta fram det centrala innehållet som vuxit fram ur empirin vid 

analysen.  

 

Informanternas citat är ett sätt att lyfta deras röster (Goodson, 1996) i 

redovisningen av resultaten, men de är även ett sätt att öka trovärdigheten, då 

läsaren själv kan se exempel på vilka citat analysen stödjer sig på (Heyman & 

Pérez Prieto, 1998). I artikel II inleds resultatpresentationen med en 
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sammanfattning och resultatet presenteras i olika teman, som en berättelse 

skriven av oss forskare. Detta sätt att framställa resultaten är inspirerat av 

Polkinghornes (1995) berättelseanalys (”narrative analysis” (s 12)), där olika data 

samlas in och sammanställs som en berättelse. I artikel III och artikel IV 

presenteras resultaten istället som tematiska beskrivningar som inleds med ett 

längre citat, för att visa på ett exempel på hur en berättelse i relation till temat 

kunde se ut. 

5.2.5 Etiska överväganden 

Intervjustudier har alltid en etisk aspekt, eftersom man har med människor att 

göra. Därför bör man också fundera över frågor som till exempel handlar om 

hur datamaterialet hanteras, intervjupersonernas anonymitet och deltagarnas 

påverkan av deltagande i projektet (Cohen, Manion, & Morrison, 2007; 

Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att reflektera över 

hur informanterna kan påverkas av att delta i forskningsprojektet (jämför 

Vetenskapsrådet, 2011), så att de inte tar skada av sitt deltagande. 

 

LISA-projektet, som den här avhandlingen är skriven inom, har av regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala fått beslutet att den inte kräver godkännande 

av nämnden, och i ett yttrande fått beskedet att det inte föreligger något hinder 

att genomföra forskningen. Dock har etiska överväganden gjorts vid planering 

och genomförande av projektet. Projektet följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär bland annat att deltagarna informerats om 

projektet och vad som förväntades av dem, samt att deltagandet i projektet är 

frivilligt och att de utan vidare förklaring har rätt att dra sig ur när som helst 

under projektet. Informanterna har lämnat skriftligt samtycke till att delta i 

projektet och materialet som samlas in förvaras så att inga obehöriga kan ta del 

av det.  Informations- och samtyckesbrev bifogas som bilaga 1 (Informations- 

och samtyckesbrev Elev-Lärare) och bilaga 2 (Informations- och samtyckesbrev 

Handledare). 

 

Eftersom fokus i analysen är på innehållet i intervjuerna, sparas inga känsliga 

personuppgifter om informanterna. Namn på personer och platser avslöjas inte 

i redovisningen av resultaten. Det som är i fokus för analyserna är vad som sägs 

i intervjuerna. För att hålla resultaten empirinära används citat vid 

redovisningen av resultaten, men namn på personer och platser har fingerats 

för att resultaten inte ska kunna knytas till specifika personer. Vi har också 
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undvikit att behålla dialektala uttryck i transkriptionerna av intervjuerna, och 

istället anpassat transkriberingen efter svenskt skriftspråk för att det inte ska gå 

att knyta informanterna till specifika områden. Informanterna har hela tiden 

själva fått välja vad de vill berätta i relation till intervjufrågorna och om de inte 

velat svara på någon fråga har de heller inte pressats att göra det.  

 

En teoretisk utgångspunkt i den här avhandlingen är att människor genom att 

berätta för andra också kan reflektera över sig själv och utvecklas (Ekman, 

2004; Freeman, 2010; Ricoeur, 1992b). De deltagande lärarna och handledarna 

har också sett deltagandet i projektet som en möjlighet att förbättra sin egen 

undervisning och som en möjlighet till att bidra till att yrkesutbildningen kan bli 

bättre. Detta gör att vi har ett ansvar att lyssna noga till deras berättelser och ge 

informanterna utrymme att reflektera och berätta klart under intervjuerna, utan 

att bli avbrutna. Vi har även i relation till detta varit tydliga med att vi inte har 

en rätt lösning från början, utan är genuint intresserade av deras kompetens och 

erfarenheter från den tekniska yrkesutbildningen. Detta ger också oss forskare 

ett ansvar när vi presenterar data och forskningsresultat. I den här avhandlingen 

har jag valt att fokusera olika teman av erfarenheter, med fokus på vad de pratar 

om, och inte att kategorisera informanterna som personer. Det är viktigt att 

lyssna och läsa igenom det empiriska materialet noggrant, för att lyssna på vad 

de har att berätta och inte återge det vi har förväntat oss att de ska berätta. 

Deras citat i resultatredovisningen är ett sätt att hålla presentationen nära 

empirin, men de är ändå citat som vi forskare valt ut i relation till vår tolkning 

av materialet. Kunskapsanspråket är därför inte att presentera deras 

uppfattningar utan att med hjälp av deras berättade erfarenheter visa på en 

möjlig tolkning och att diskutera denna i relation till tidigare forskning.   

5.2.6 Trovärdighet 

I kvalitativ forskning undviker man gärna att använda kvantitativa begrepp som 

reliabilitet och validitet, alternativt ger man dessa begrepp en kvalitativ 

betydelse (Heyman & Pérez Prieto, 1998; Kvale, 1997). ”Vi talar hellre om 

trovärdighet, giltighet, tydlighet, relevans och ’följbarhet’ för läsare att kunna 

förstå texterna än de tidigare nämnda termerna” (Heyman & Pérez Prieto, 1998 

s 6). För att visa på trovärdigheten i den här avhandlingen beskrivs 

genomförandeprocessen noggrant. Både utgångspunkter och metodval 

påverkar delstudiernas resultat, och vilka kunskapsanspråk som görs i 

resultaten, vilket gör att teoretiska utgångspunkter och vald metod redovisas 

utförligt. Dessutom har analyser och resultat diskuterats vid olika seminarier, 



51 

 

där värdefulla synpunkter tillvaratagits under forskningsprocessen. Ytterligare 

ett sätt att visa på trovärdighet och spårbarhet är den empirinära presentationen 

av resultaten i artiklarna, där läsaren kan se vilka citat jag bygger min 

resultatredovisning på (Heyman & Pérez Prieto, 1998). 

 

En genomgående medvetenhet om hur jag som forskare kan påverka resultaten 

från intervjusituation till tolkning och beskrivning av resultat i en sådan här 

kvalitativ studie är viktig under hela processen (Kvale et al., 2009). 

Intervjupersonerna väljer vad de berättar, beroende på vad de minns av olika 

händelser, hur de vill framställa sig själva och i vilket sammanhang de berättar, 

men tolkningen påverkas naturligtvis också vad jag som forskare väljer att 

fokusera på i det berättade (Mishler, 1997). Informanternas berättelser styr 

intervjuerna, även om forskaren bestämmer de områden som ska behandlas i 

intervjun. Det finns också en tillit till det informanterna berättar om sina 

erfarenheter, samtidigt som det inte finns någon ambition av att kontrollera 

huruvida det de säger motsvarar någon objektiv verklighet, eftersom det är 

erfarenheterna i sig som är i fokus (Bengtsson, 2005; Heyman & Pérez Prieto, 

1998). 
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6 Sammanfattning av artiklarna 

I det här kapitlet redovisas en kort sammanfattning av resultaten i de ingående artiklarna i 

avhandlingen.  

6.1 Artikel I  

I den första artikeln i avhandlingen, artikel I: The importance of 

interweaving theoretical and practical tasks in technology education, 

kombineras två studier (Bjurulf, 2008; Kilbrink, 2008) med fokus på hur 

teoretiska och praktiska uppgifter hanteras och erfars av lärare och elever i den 

svenska grundskolan. Vi fördjupar inte diskussionen om begreppen teori och 

praktik i den här artikeln, utan fokuserar på uppgifternas karaktär i form av 

teoretiska eller praktiska. Med teoretiska uppgifter syftar vi i den här artikeln på 

uppgifter som kan relateras till tänkande eller intellektuellt arbete, som till 

exempel läsa, skriva, reflektera eller diskutera. Med uppgifter av praktisk 

karaktär syftar vi på uppgifter som relaterar till ett konkret görande eller fysiskt 

arbete, som till exempel bygga, konstruera eller montera. Resultaten visar på 

fem olika sätt att hantera teoretiska och praktiska uppgifter i svenska 

grundskolans teknikundervisning – dessa fem sätt är praktik utan teori, praktik 

följt av teori, teori utan praktik, teori följt av praktik och teori och praktik.   

 

Praktik utan teori innebär till exempel att eleverna konstruerar legorobotar 

genom ”trial and error”. De testar sig fram till dess att de får robotarna att 

fungera, utan att direkt reflektera över varför och hur olika lösningar fungerar 

eller inte. På samma sätt kan eleverna på teknikundervisningen ha fått i uppgift 

att bygga fordon i grupp och sedan tävla om vilket som gick snabbast utan att 

lyfta och diskutera varför några fordon var snabbare än andra.   

 

Praktik följt av teori kan innebära att det praktiska konstruerandet av en artefakt, 

till exempel en högtalare, gjordes på teknikundervisningen och den teoretiska 

förklaringen till varför det blev ljud i högtalaren sedan gicks igenom i 

fysikundervisningen. 

 

Det tredje temat i artikeln handlar om teori utan praktik14. Det var vanligt att 

någon form av skriftlig uppgift gjordes i teknikundervisningen. Uppgiften 

kunde då till exempel handla om en historisk översikt över en specifik artefakt, 

                                                 
14

 I artikeln har ordet ”artefact” fallit bort i slutet på första raden på sidan 31 i presentationen av detta 
tema. 
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vem som uppfann den och var i världen detta skedde. Denna skriftliga uppgift 

kunde antingen genomföras före eller efter att man konstruerade artefakten i 

skolan. Teorin handlar då inte om själva konstruerandet av artefakten, och 

hjälpte inte eleverna att förstå något om själva konstruktionen. Den handlar 

istället om någonting annat, som till exempel den historiska utvecklingen av 

artefakten.    

 

Det fjärde temat, teori följt av praktik, kan handla om att förbereda sig genom att 

tänka, eller att få skriftliga eller muntliga instruktioner av läraren innan en 

praktisk uppgift ska genomföras. Till exempel berättar en elev om att han 

förberedde sig genom att i förväg tänka ut vad han eller hon ville konstruera för 

legorobot. Sedan när eleven skulle bygga roboten kunde det uppstå problem 

som till exempel handlade om att det inte fanns legobitar som gjorde det 

möjligt för eleven att bygga den konstruktion han tänkt sig. Det kunde också 

handla om att en lärare gick igenom i förväg vad eleverna sedan skulle 

konstruera. Förklaringen kom alltså inte i samband med konstruerandet, utan 

innan. 

 

Det sista temat i artikeln, teori och praktik, handlar om att eleverna reflekterar 

över olika funktioner och konstruktioner i samband med att de konstruerar 

legorobotar. Det var få exempel på sammanvävning av teoretiska och praktiska 

uppgifter och i de exempel som fanns i empirin var det eleverna själva som stod 

för sammanvävningen.   

 

I de två empiriska studierna fanns det många exempel på arbetsuppgifter av 

teoretisk och praktisk karaktär, men resultaten visar att det är sällan som 

uppgifterna av teoretisk respektive praktisk karaktär vävs samman i 

undervisningen, något som betonats vara viktigt i tidigare studier om 

teknikundervisning (till exempel Gibson, 2009; Hansen, 2000; McCormick, 

2004). Resultaten visar också att i de få fall där teori och praktik vävdes 

samman var det eleverna själva som stod för sammanvävningen, vilket ställer 

mycket höga krav på eleverna.  

 

Artikel I visar att då uppgifter av teoretisk och av praktisk karaktär följer på 

varandra kan de också relatera till olika lärandeobjekt, vilket exempelvis kan 

innebära att i uppgiften av teoretisk karaktär hanteras en artefakts historia och i 

uppgiften av praktik karaktär konstrueras artefakten. Skulle lärandeobjekten 
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varit samma skulle istället uppgiften av teoretisk karaktär handlat om kunskaper 

om själva artefakten, dess funktionalitet och konstruktion.  

 

Slutsatsen är att lärare i högre grad bör skapa lärandesituationer som ger 

förutsättningar för elever att nå ett djupare lärande genom att använda sig av 

uppgifter där teori och praktik hanteras sammanvävda och där uppgifter av 

teoretisk och av praktisk karaktär behandlar samma lärandeobjekt. Dessutom 

bör elever få större möjlighet att diskutera och reflektera under tiden som de 

arbetar med uppgifter av praktisk karaktär än vad de enligt den här delstudien 

får möjlighet att göra. 

6.2 Artikel II  

Artikel II: Transfer of knowledge in technical vocational education: A 

narrative study in Swedish upper secondary school bidrar med empirisk 

kunskap om olika typer av och förutsättningar för transfer i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning ur ett lärar- och handledarperspektiv. Resultaten i artikel II 

beskriver fyra olika typer av transfer i teknisk gymnasial yrkesutbildning som 

visar sig i lärares och handledares berättelser om undervisning och lärande i de 

olika arenorna skola och arbetsliv. Dessa är: transfer av grundkunskaper, transfer av 

principer och kompetenser, transfer av skrivet material och fysisk verklighet och transfer av 

erfarenheter.  

 

Transfer av grundkunskaper handlar om att lärare och handledare berättar om att 

eleverna behöver ha vissa grundkunskaper som de har med sig från skolan när 

de kommer ut på arbetsplatserna i samband med det arbetsplatsförlagda 

lärandet (APL), eftersom det inte finns tid att börja från början på 

arbetsplatserna. Eleverna behöver också vissa baskunskaper som är liknande för 

många olika områden, som de kan använda och anpassa till just den 

arbetsplatsen de kommer till. Detta kan till exempel handla om grundäggande 

programmeringskod eller matematik.  

 

Det andra temat, transfer av principer och kompetenser, innebär att eleverna behöver 

lära sig vissa principer för hur man utför vissa arbetsuppgifter, men sedan 

överföra och anpassa dessa till andra situationer, maskiner och material. Till 

exempel kan det handla om att arbeta med billigare och mer lätthanterliga 

material när eleverna ska lära sig att bocka rör, än vad man gör när man normalt 

bockar rör på en arbetsplats. Eleverna kan därigenom förstå principerna för hur 

det är möjligt att bock rör, men måste sedan översätta dessa principer till andra 



56 

 

material och förutsättningar när de arbetar med att bocka rör. Det kan också 

handla om att använda olika sinnen för att få en känsla för hur man till exempel 

gör när man svarvar eller svetsar. Denna känsla kan man sedan ha med sig i 

olika situationer, där till exempel materialet kan variera.  

 

Transfer av skrivet material och fysisk verklighet är det tredje temat som kommer fram 

i lärarnas och handledarnas berättelser i den här delstudien. Det kan handla om 

att eleverna lär sig om hur man kan göra något genom att läsa om det i 

textboken och sedan överför detta till att göra det i den fysiska verkligheten. 

Det kan också handla om att förtydliga komplexa fenomen genom att översätta 

dem till ritningar.     

 

Det fjärde temat handlar om transfer av erfarenheter, som innebär att genom att 

använda sig av tidigare erfarenheter och reflektera över dem så kan eleverna 

lösa nya problem.  

 

I lärarnas och handledarnas berättelser om yrkesutbildningen har det också 

framkommit tre faktorer som påverkar möjligheterna till att transfer kan ske. 

Dessa är: kommunikation, ekonomiska resurser och reflektion.  

 

Den första faktorn, kommunikation, är en förutsättning för transfer som starkt 

betonas i artikeln. Det är mycket viktigt att samarbetet mellan lärare och 

handledare fungerar för att de ska kunna bygga vidare på vad eleverna gör i 

respektive arena, skola och arbetsplats. Genom en god kommunikation kan 

samarbetet fungera väl och göra att lärare och handledare vet vad som görs/ska 

göras av eleverna i respektive arena. 

 

Ekonomiska resurser är nästa tema. Ekonomiska resurser kan påverka 

möjligheterna för transfer både positivt och negativt. Positivt kan det vara då 

det till exempel leder till ett ökat samarbete mellan skola och arbetsliv. Eleverna 

kan då tillsammans med sin lärare komma ut till olika arbetsplatser för att få 

möjlighet att vara med och lära sig om vissa processer som de inte kan lära sig i 

skolan på grund av att de saknar maskiner för dessa processer. Ekonomiska 

resurser kan också vara något som hindrar eleverna från att delta i arbetet på 

arbetsplatserna och istället får titta på när någon annan arbetar. Då måste de 

kunna transferera det någon annan gör till något som de sedan själva kan göra.    
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Det tredje temat handlar om reflektion som en faktor för transfer. I dagens 

samhälle är mycket av tekniken inbyggd i moderna maskiner och syns inte för 

användaren utan att användaren reflekterar över vad som händer. I det här 

temat kan det också handla om att det kan vara bra att tänka igenom saker 

innan man genomför det, och reflektera över om man tänker på rätt sätt innan 

man utför det.   

 

För att skapa förutsättningar för elevernas möjligheter till transfer under 

yrkesutbildningen behövs ett nära samarbete mellan lärare och handledare. 

Transfer i berättelserna handlar också om transfer mellan olika arenor, som 

mellan skola och arbetsplats, eller mellan yrkesutbildning och framtida yrkesliv. 

Dessutom handlar det om att översätta kunskaper mellan olika typer av 

områden, som skrivet material och fysisk verklighet. Detta senare exempel 

relaterar ofta till teori och praktik, i betydelsen kunskap om och kunskap i något 

(jämför artikel III). Dessa teman relaterar både till innehåll (vilken typ av 

kunskaper som överförs mellan olika arenor) och till lärandearenor, vilket kan 

jämföras med de olika typer av transfer som fokuserar uppgifter och kontext, som 

beskrivs av Tuomi-Gröhn och Engström (2003) och Marton (2006). Exempel 

på hur de olika aspekterna av transfer hänger samman visas nedan, i tabell 5. 

Alla aspekter visas tillsammans med exempel från empirin i tabell 3 i artikel II.  

 

En medvetenhet om dessa olika typer av transfer och faktorer som kan skapa 

förutsättningar för transfer kan underlätta vid planerandet av undervisning i 

teknisk gymnasial yrkesutbildning som lärlingsutbildning. Eftersom det 

beskrivits i tidigare studier att det är omöjligt att täcka allt innehåll inom ramen 

för yrkesutbildningen som är relevant för det kommande yrket (Lindberg, 

2003b) och utbildningen bör vara en grund för framtida lärande och även 

fokusera på att lära för att lära (Bransford & Schwartz, 1999). Därför bör själva 

lärandet också bli ett av innehållen för lärandet, när eleverna reflekterar över 

hur de lärt sig att lösa problem i tidigare situationer när de ska lösa nya 

problem. Hur man lär blir ett lärandeobjekt, och därför blir transfer av kunskap 

även transfer av lärande. 
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Tabell 5 Exempel på transfer och faktorer 

Transfer Faktor Exempel  Arena 

Transfer av 

grundkunskaper 

Kommunikation Lärare och handledare 

kommunicerar för att skapa 

förutsättningar för elevernas 

lärande i olika arenor; lärare 

och handledare kommunicerar 

också för att förstå vad eleverna 

arbetar med och bör lära sig i 

respektive arena för att kunna 

utföra vissa arbetsuppgifter. Till 

exempel behöver eleverna 

kunna enklare matematik för att 

förstå om det de gör på 

arbetsplatserna är rimligt.  

Transfer mellan skola 

och arbetsplats 

 

Transfer av 

principer och 

kompetenser 

Ekonomiska 

resurser  

Billigare material kan användas 

i utbildningssyfte för att 

förbereda sig och öva för 

specifika situationer.  

Transfer mellan 

utbildning och framtida 

yrkesliv 

Transfer av 

skrivet material 

och fysisk 

verklighet 

Reflektion I arbetet som rörmokare eller 

industriarbetare behöver man 

kunna översätta ritningar till 

fysisk verklighet och tvärtom, 

för att förstå ritningar och 

manualer samt för att 

dokumentera sitt arbete. 

Transfer mellan 

skrivet material och 

fysisk verklighet 

Transfer av 

erfarenheter  

Reflektion Eleverna behöver kunna 

använda sina kunskaper och 

erfarenheter från tidigare 

situationer för att kunna utföra 

nya avancerade uppgifter på 

egen hand. 

Transfer mellan 

utbildning och framtida 

yrkesliv 

 

6.3 Artikel III  

I artikel III: Experiences of theory and practice in technical vocational 

education studeras elevers, handledares och lärares berättade erfarenheter av 

begreppen teori och praktik i teknisk yrkesutbildning. Teori och praktik erfars i 

studien i artikel III inledningsvis på ett sätt som stämmer väl överens med den 

dikotomiska syn på begreppen som sammanställts av Berglund (2009). Dock 

kommer en mer nyanserad bild av begreppen fram i berättelserna när 

diskussionen fördjupas.  

 



59 

 

Följande fyra teman visar sig i berättelserna: teori och praktik på olika arenor, teori 

och praktik som olika delar av kroppen, praktik som att använda teorin och teori som 

förståelse för praktik och vise versa 

 

Det första temat, teori och praktik på olika arenor handlar om att det som görs i 

skolan relateras till teori och det som görs på arbetsplatsen i det 

arbetsplatsförlagda lärandet (APL) relateras till praktik. Det är alltså arenan som 

avgör om informanterna pratar om teori eller praktik.  

 

Det andra temat, teori och praktik som olika delar av kroppen, relaterar istället till att 

det är beroende av vilken del av kroppen som används som avgör om det 

handlar om teori eller praktik enligt informanternas berättelser. Teori relateras 

då ofta till huvudet och tänkande, medan praktik relateras till fysiskt arbete och 

att arbeta med händerna och kroppen. 

 

I det tredje temat, praktik som att använda teorin, berättar informanterna om att 

teori är något som kommer före praktiken. Här finns alltså en tidsaspekt. 

Praktiken är där man använder teorin, där man applicerar det man tidigare lärt 

sig i teorin. I det här temat kan det också handla om att teori är ett sätt att 

förbereda sig för praktik och att teori är mer djupgående än praktik.      

 

Det fjärde temat, teori som förståelse för praktik och vise versa, är det tema där 

begreppen erfars som mest sammanvävda. Både teori och praktik behövs för 

att förstå helheter, men de kan belysa saker ur olika perspektiv. Teori kan i det 

här temat handla om att ställa frågor under det praktiska arbetet för att förstå. 

Eleverna efterfrågar också mer teori för att få en djupare förståelse för det de 

gör när de är på sitt arbetsplatsförlagda lärande. Både teori och praktik finns 

både på skolan och på arbetsplatsen och de har en koppling så länge de relaterar 

till samma innehåll.  

 

Om man skiljer begreppen i ett analytiskt perspektiv (Svensson, 2011) och 

använder begreppet teori i betydelsen kunskap om något och praktik i 

betydelsen kunskap i något (Bengtsson, 2010) kan man i resultaten utläsa att 

eleverna efterfrågar mer teori, eller kunskap om det de gör på sina arbetsplatser 

(praktiken). Eleverna vill ha mer tid i skolan för att få en djupare förståelse av 

de programgemensamma ämnena, men också mer kunskap inom de 

gymnasiegemensamma ämnena. Eleverna önskar en mer allmängiltig kunskap, 

som de kan använda i olika nya sammanhang (transfer) för att få en bredare 
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kompetens än att bara kunna vara anställningsbara på den eller de 

arbetsplatserna de varit under sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen.  

 

I elevernas berättelser om teori och praktik kommer det också fram att de 

ibland har större möjlighet till praktisk erfarenhet i skolan än på arbetsplatsen. 

På en del arbetsplatser behöver arbetet flyta på i en viss takt för att 

produktionen inte ska bli lidande. Det kan även vara ekonomiskt kostsamt för 

företaget om eleven gör fel, vilket kan påverka att eleverna inte ges samma 

möjlighet att öva praktiskt, på samma sätt som de ges möjlighet i den anpassade 

lärandemiljön i skolan. Det kan till exempel få utföra monotona arbetsuppgifter 

på arbetsplatsen, istället för att få prova olika saker (jämför Berglund, 2009). 

Detta gör att det inte är självklart att lärande i autentiska miljöer är mer effektivt 

i alla lägen, även om autentiskt lärande är något som argumenterats för i tidigare 

studier (jämför Billett, 1994b). Ibland kan en anpassad lärandemiljö ge större 

möjlighet till lärande.  

 

Begreppen teori och praktik används olika av olika informanter i den här 

artikeln, men också av samma informanter i olika sammanhang. Det innebär att 

om teori och praktik ska vävas samman handlar det om en komplex process, 

där olika aspekter rörande plats (till exempel skola och arbetsliv), kropp (till 

exempel fysiskt och intellektuellt arbete) och tid (till exempel samtidighet i 

lärande om något och lärande i något) bör vävas samman.  

6.4 Artikel IV  

I artikel IV: Students’ experiences of factors for transfer in technical 

vocational education: A narrative study in Swedish upper secondary 

school studeras vilka faktorer som är kritiska för att skapa förutsättningar för 

transfer som visar sig i elevernas berättelser om lärande i skola och arbetsliv 

inom teknisk gymnasial yrkesutbildning. I resultaten finns många exempel på att 

eleverna kan relatera det de gör i skolan med det de gör på arbetsplatsen och de 

berättar om att de drar nytta av tidigare erfarenheter vid lösandet av nya 

problem i nya situationer. Faktorerna som är kritiska för transfer som visar sig i 

elevernas berättelser kan relateras till följande tre teman: lärande i skolan, praktisk 

erfarenhet samt holistiskt lärande. Denna artikel bidrar med empiriska resultat från 

ett lärandeperspektiv, vilket kan fördjupa förståelsen för hur de lärande själva 

erfar sin utbildning med fokus på transfer.  
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Det första temat relaterar till att lärande i skolan är en viktig faktor för att förstå 

det som görs på arbetsplatsen. Möjligheten till lärande i sin egen takt och att få 

hjälp finns i skolan i högre grad än under det arbetsplatsförlagda lärandet, vilket 

eleverna i den här delstudien lyfter fram som viktigt för att lära sig för ett yrke i 

en okänd framtid. Den praktiska erfarenheten, som betonas i det andra temat, är 

också viktig för att kunna utföra uppgifter och lösa nya problem. Den praktiska 

erfarenheten kommer enligt eleverna från olika arenor – skola och arbetsliv, 

men även från andra arenor som eleverna möter utanför skolan. En variation av 

erfarenheter gjorda i olika arenor ökar förutsättningarna för transfer till nya 

situationer.  Det tredje temat handlar om att holistiskt lärande är en faktor som 

förbättrar förutsättningarna för transfer. Om man lär sig för att förstå vad som 

händer ”bakom”, när man till exempel trycker på en knapp på en maskin, och 

fördjupar de teoretiska kunskaperna i betydelsen kunskap om någonting så gör 

detta att det är lättare att använda och bygga vidare på sina kunskaper i nya 

situationer enligt resultaten i den här artikeln.  

 

Eftersom intervjuerna styrs av vad eleverna väljer att berätta om i relation till de 

områden vi pratar om, och följdfrågorna påverkas av vad som kommer upp 

under intervjusituationen, så har inte exakt samma frågor ställts till eleverna i 

artikel IV, som till lärare och handledare i artikel II. Intervjuerna skiljer sig även 

inom grupperna, beroende på den metod som används, vilket gör att det 

huvudsakliga syftet inte varit att jämföra olika grupper. Icke desto mindre kan 

man dra paralleller som visar på både likheter och skillnader mellan resultaten 

som visar sig i artikel II (lärare och handledare) och de som kom fram i artikel 

IV (elever).  

 

Något som är centralt i både delstudien med lärare och handledare (artikel II) 

och i den här delstudien med eleverna (artikel IV) är variation. Det betonas 

framförallt inom temat praktisk erfarenhet i elevstudien. Eleverna poängterar 

vikten av en variation av erfarenheter att bygga vidare på under utbildningen 

och för att utbilda sig för ett framtida yrkesliv. Detta innebär bland annat att de 

efterfrågar att möta mer än en arbetsplats under sin utbildning. I lärar- och 

handledarstudien är istället en progression i den praktiska erfarenheten synlig, 

vilken inte finns med i elevstudien på samma sätt. Det handlar om att fördjupa 

kunskaperna, där variationen handlar om att se saker ur fler perspektiv och 

samma lärandeobjekt kan behandlas i olika sammanhang. I båda studierna 

nämns vikten av att lära sig av egna misstag, viket gör att det är viktigt att 

reflektera över den praktiska erfarenheten och hur det eleverna gör i skolan 
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hänger ihop med det de gör på arbetsplatsen i det arbetsplatsförlagda lärandet 

under yrkesutbildningen. Eleverna drar också paralleller till erfarenheter gjorda 

utanför skolan, vilket enligt den här artikeln borde utnyttjas mer av lärare och 

handledare under utbildningen. 

 

En skillnad mellan studierna är till exempel att lärare och handledare poängterar 

kommunikation som en central faktor för transfer i artikel II. Detta är inte 

något som eleverna i artikel IV lyfter fram särskilt tydligt. Detta kan bero på att 

lärarna och handledarna i artikel II är så medvetna om att de behöver 

kommunicera, vilket gör att det fungerar på ett sätt så att detta inte blir synligt 

för eleverna. Om det inte fungerade skulle detta förmodligen bli mer tydligt för 

eleverna. Eleverna är heller inte ansvariga för att kommunikationen ska ske – 

utan är istället de som rör sig mellan de olika lärandearenorna. Eleverna berättar 

dock att båda lärandearenorna är viktiga för att bidra till deras lärande och att 

därigenom skapa förutsättningar för transfer.  
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7 Diskussion och implikationer  

I det här kapitlet förs en gemensam diskussion om resultaten i relation till avhandlingens två 

övergripande forskningsfrågor. Först sammanfattas resultaten i relation till de respektive 

forskningsfrågorna och sedan diskuteras avhandlingens resultat och dess implikationer för 

undervisning och lärande. Därefter förs en metoddiskussion och fortsatt forskning diskuteras 

med utgångspunkt i den här avhandlingens resultat. Slutligen summeras de viktigaste 

slutsatserna i avhandlingen.  

7.1 Erfarenheter av transfer och förutsättningar för transfer 

Den första forskningsfrågan i avhandlingen handlar om hur transfer och 

förutsättningar för transfer erfars i teknisk gymnasial yrkesutbildning. Resultaten visar på 

att olika typer av transfer erfars. Dessa handlar om transfer mellan olika arenor, 

som skola – arbetsliv, fritid – utbildning, utbildning – framtida yrkesliv. De 

handlar också om innehållet i det som transfereras. Detta kan till exempel 

innebära att olika baskunskaper, principer eller tidigare erfarenheter används 

och utvecklas i nya lärandesituationer. 

 

De förutsättningar för transfer som visar sig i resultaten i den här avhandlingen 

handlar om att det är viktigt att lärare och handledare kommunicerar med 

varandra om elevernas utbildning, så att det sker en progression i lärandet och 

lärandet i de olika arenorna bygger vidare på varandra. Resultaten visar också på 

att de ekonomiska resurserna kan både öppna upp för ökat samarbete mellan skola 

och arbetsliv, men även att de kan stå i vägen för att genomföra undervisningen 

på ett sätt som är önskvärt. Reflektion över vad som händer och vad man gör är 

också en viktig förutsättning för att kunna fördjupa sin förståelse och använda 

och bygga vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper i nya 

lärandesituationer. I resultaten betonas att båda lärandearenorna inom 

yrkesutbildningen (skola och arbetsplatser) är viktiga för elevernas lärande för 

framtiden och en förutsättning för en fördjupad förståelse av det som görs på 

arbetsplatsen. Lärandet i skolan ger möjlighet till förståelse och tid för elever att 

ställa frågor och arbeta i sin egen takt. Praktiska erfarenheter från olika arenor, 

både inom och utanför ramen för utbildningarna skapar en bredd av 

erfarenheter för eleverna att bygga vidare på i nya situationer, vilket är viktigt att 

relatera till under utbildningen. Det är också viktigt att fokusera på helheter och 

hur saker i de olika arenorna hänger samman. Ett holistiskt lärande där teori och 

praktik behandlar samma lärandeobjekt och där den lärande fokuserar på att 
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förstå vad som händer ”bakom” tekniken är ytterligare en aspekt som ökar 

förutsättningarna för transfer och framtida lärande. 

7.2 Erfarenheter och hantering av teori och praktik 

Den andra forskningsfrågan söker svar på hur teori och praktik erfars och hanteras i 

relation till lärande med ett tekniskt innehåll och lärande i olika arenor. Resultaten visar 

här på att teori och praktik ofta erfars och hanteras åtskilda i 

teknikundervisningen i den svenska grundskolan. Olika uppgifter av teoretisk 

respektive praktisk karaktär hanteras i undervisningen, men det är sällan de vävs 

samman och handlar om samma lärandeobjekt. Då de teoretiska respektive 

praktiska uppgifterna handlar om samma lärandeobjekt kan de teoretiska 

aspekterna av lärandeobjekten behandlas före eller efter själva konstruerandet 

av en artefakt. Ytterst sällan sker diskussionen, reflektionen, eller den teoretiska 

förståelsen om funktionaliteteten hos artefakten, i samband med 

konstruerandet. Vid några enstaka tillfällen berättar elever om att de reflekterat 

över konstruktioner de byggt, vilket gör att det då inte är lärarna, utan eleverna 

själva som stått för sammanvävningen av teori och praktik. 

 

I relation till lärande i olika arenor inom teknisk gymnasial yrkesutbildning 

erfars begreppen teori och praktik på olika sätt. När man inte fördjupar 

diskussionen om begreppen erfars de ofta dualistiskt med fokus på plats (skola – 

arbetsliv), kropp (huvud – händer/kropp) och tid (vad som kommer 

först/lärande – och vad som kommer sedan/applikation av lärande). När 

diskussionen fördjupas och samtalen rör mer komplexa fenomen integreras 

begreppen mer i informanternas berättelser och den dualistiska uppdelningen är 

inte längre tydlig. Både teori som kunskap om något och praktik som kunskap i 

något behövs för att förstå helheter och lära på djupet. Det sker då en 

pluralistisk sammanvävning av de tre aspekterna plats, kropp och tid. 

7.3 Implikationer för undervisning och lärande  

Avhandlingen visar på resultat som är viktiga att ta tillvara vid planerandet av 

undervisning med ett tekniskt innehåll och teknisk gymnasial yrkesutbildning. 

Resultaten visar på implikationer för lärande och undervisning inom teknik och 

teknisk gymnasial yrkesutbildning som handlar om behovet av lärande i olika arenor 

och behovet av holistiskt lärande. Detta utvecklas närmare nedan. 
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7.3.1 Behovet av lärande i olika arenor 

I delstudierna som är genomförda inom teknisk gymnasial yrkesutbildning 

(artikel II-IV) betonas båda lärandearenorna inom utbildningen, skolan och det 

arbetsplatsförlagda lärandet, som en förutsättning för transfer och att lära för en 

okänd framtid. Eleverna berättar att både skolan och arbetsplatsen är viktiga för 

att bidra till deras lärande för framtiden. Motsvarande berättar handledare och 

lärare om att de erbjuder eleverna möjligheter till olika lärande i deras respektive 

arenor. Utredningen om försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 

lyfter också fram att kombinationen av utbildning i skolan och på 

arbetsplatserna ger förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet (SOU 

2008:27). Liknande skriver Bengtsson (2010) om att både skola (i form av 

verksamhetsförlagd utbildning för blivande lärare) och universitet behövs för 

lärarutbildningen. På samma sätt behövs alltså både skolan och det 

arbetsplatsförlagda lärandet för eleverna i yrkesutbildningen.  

 

Skolan behövs, enligt avhandlingens resultat, för att skapa en djupare förståelse 

för det eleverna gör på arbetsplatserna. Eleverna måste få tid och möjlighet att 

göra fel, vilket de ibland upplever att de har större möjligheter till i skolan än på 

deras arbetsplatsförlagda lärande. På arbetsplatserna är målet ofta att tjäna 

pengar på bekostnad av att det inte får ta för lång tid. Att göra fel och reflektera 

över sina misstag är centralt för elevernas lärande, både enligt studien med 

lärare och handledare (artikel II) och enligt studien med elever (artikel IV). 

Därför är det viktigt att eleverna får tid att göra misstag, arbeta i sin egen takt, 

möjlighet att ställa frågor och tid för reflektion under tiden de arbetar. I några 

av handledarnas berättelser betonas vikten av att låta det ta lite tid för eleverna, 

även på praktiken, för att eleverna ska lära sig ordentligt. En del av eleverna i 

artikel IV lyfter dock fram att det är större möjligheter till detta när de arbetar 

praktiskt i skolans verkstad. 

 

Vidare behöver eleverna, enligt resultaten i avhandlingen, den praktiska 

erfarenheten de kan skaffa sig på det arbetsplatsförlagda lärandet. När eleverna 

har både erfarenheter och en fördjupad kunskap om varför det är på det ena 

eller andra sättet har de också lättare att klara av nya situationer, med nya 

maskiner och nya tekniker. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan även bidra till 

att bredda elevernas lärande och på arbetsplatserna finns ibland möjligheter till 

att lära sig saker som inte skolan kan skapa förutsättningar för. Det kan till 

exempel handla om att arbetsplatserna kan bidra med möjligheter att arbeta 

med modern teknik och dyra maskiner, som inte skolan har råd med. Eleverna 
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får också insikt i sociala aspekter av arbetet under sitt arbetsplatsförlagda 

lärande. Dessutom kan eleverna få en förståelse för varför de måste kunna vissa 

saker (jämför Gibson, 2009) och de får en möjlighet att se flera aspekter av 

yrkeslivet. För att få arbete efter avslutad utbildning kan det vara viktigt att ha 

erfarenheter från branschen, vilket det arbetsplatsförlagda lärandet kan bidra till 

(jämför SOU 2008:27).  

 

Resultaten i avhandlingen visar på att de olika lärandearenorna bidrar med olika 

möjligheter till lärande, både med avseende på form (hur) och innehåll (vad). 

Även annan forskning har visat på att skolan och lärandet på arbetsplatserna 

kan erbjuda eleverna möjligheter att lära på olika sätt (Bjurulf, 2012a) och olika 

innehåll (Aarkrog, 2005; Bjurulf, 2010b). Innan eleverna kommer till de olika 

arbetsplatserna behöver de enligt artikel II ha vissa baskunskaper med sig från 

skolan (se även Kilbrink & Bjurulf, 2013). Skolan erbjuder dessutom eleverna 

möjligheter att lära i sin egen takt, ställa frågor och lära på djupet, medan 

arbetsplatserna erbjuder praktisk erfarenhet från en realistisk miljö och en 

djupare förståelse för varför eleverna måste kunna olika saker. Den praktiska 

erfarenheten, som även betonats i tidigare studier (Dreyfus & Dreyfus, 1986), 

behöver följaktligen kompletteras med kunskap om den praktiska erfarenheten 

(jämför också Bengtsson, 2010). 

 

Enligt resultaten i avhandlingen behöver eleverna få möjlighet till praktisk 

erfarenhet från olika arenor. Autenticitet i lärandet har lyfts fram som centralt i 

olika studier (Billett, 1994a; Billett, 1994b; Hagberg & Hultén, 2005). Det är 

dock inte självklart att man lär sig alla praktiska moment bäst i en autentisk 

arbetsplatsmiljö, enligt den här avhandlingen. Skolan har därför en viktig roll 

för elevernas möjlighet till praktisk erfarenhet under utbildningen, vilket 

diskuteras framförallt i artikel III. Eleverna bör också möta olika arbetsplatser 

för att få bredare erfarenheter av hur arbete kan gå till i olika miljöer. I artikel 

IV diskuteras att eleverna erfar att de har större möjlighet att lära sig för ett 

framtida yrke om de får möta mer än en arbetsplats under sin utbildning. Om 

de bara är på en och samma arbetsplats berättar de att de lär sig att arbeta på 

den arbetsplatsen, men att de ser det som svårt att kunna utföra ett arbete på en 

annan plats än den specifika praktikplats de gör sitt arbetsplatsförlagda lärande. 

Förutsättningarna för transfer förbättras, enligt elevernas berättelser, om 

eleverna har erfarenheter från flera olika arbetsplatser att relatera till. Detta 

stämmer också överens med Martons (2006) syn på att en variation av 

erfarenheter ökar förutsättningarna för att lösa nya okända problem i framtiden. 
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De olika lärandearenorna som diskuterats ovan är framförallt arenor som 

eleverna möter inom ramen för utbildningen (skola och arbetsplatser). Det 

diskutaras dock även att arenor utanför skolan, som studiebesök, 

fritidsintressen eller arbetsplatser för någon i ens närhet kan ha betydelse för 

elevernas lärande (se framförallt artikel I och artikel IV). Elevernas erfarenheter 

från arenor utanför utbildningen bör enligt resultaten i den här avhandlingen tas 

bättre tillvara i utbildningssammanhang, både inom tekniklärande i allmänhet 

och i relation till teknisk gymnasial yrkesutbildning. I artikel I finns exempel på 

att elever reflekterar och jämför det de lär sig inom teknik i skolan med sådant 

de känner till från andra områden och i artikel IV ger eleverna exempel på hur 

de relaterar sådant de känner till från exempelvis fritidsintressen till det de lär 

sig i skolan. I båda artiklarna är det eleverna som drar paralleller mellan sådant 

de känner till från utanför skolan och sådant de gör i skolan. Detta tyder på att 

lärare i skolan mer skulle kunna utnyttja möjligheten att relatera till sådant som 

eleverna känner till, eller att diskutera det eleverna relaterar till från utanför 

skolan, i undervisningssammanhang. Liknande resultat presenterades i min 

licentiatavhandling (Kilbrink, 2008). Haglund och Jeppssons (2012) studie om 

självgenererade analogier lyfter dock att det finn en risk i att eleverna, när de 

själva drar paralleller, drar paralleller till saker som inte fungerar på ett liknande 

sätt och därmed missförstår det de ska lära sig något om. I relation till mina 

resultat är det alltså viktigt att utnyttja elevernas erfarenheter från olika 

områden, men det är dessutom viktigt att lyfta jämförelserna de gör och 

diskutera dem gemensamt med lärare eller handledare för att undvika att 

eleverna missförstår hur något fungerar. Eftersom vi också kan lära av varandra 

(Bengtsson, 1993) kan elevernas erfarenheter diskuteras när flera elever är 

närvarande. Då har de även möjlighet att lära av varandras erfarenheter och att 

tillsammans reflektera över hur olika saker fungerar. 

 

Samarbete mellan lärare och handledare, mellan skola och arbetsplats är något 

som starkt betonas i studien med lärare och handledare (artikel II). Ett nära 

samarbete mellan utbildning och arbetsplatser har också betonats av Tynjälä 

(2009) som nödvändigt för att integrera lärandet i skolan med lärande på olika 

arbetsplatser. Eventuellt skulle även samarbetet med eleverna betonas, så att de 

ges möjlighet att lyfta och diskutera sina egna och andras tidigare erfarenheter 

från andra områden. Skogh (2011) skriver dessutom att det skapar större 

förutsättningar för att väcka elevernas intresse för undervisningen om lärare 

knyter an till elevernas erfarenheter. 
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I artikel II framkommer det att ekonomin påverkar utbildningen på ett sätt som 

ibland tvingar fram praktiska lösningar som kan utnyttjas för att underlätta 

lärande. Detta kan bidra till ett ökat samarbete mellan skolor och arbetsplatser 

om kommunikationen mellan lärare och handledare fungerar. Till exempel kan 

läraren ta med flera elever till en viss arbetsplats för att få se något visst 

arbetsmoment utföras, om de kommunicerar med handledare om när detta ska 

ske. Ekonomin kan istället påverka utbildningen negativt om man på 

arbetsplatsen inte har tid att låta eleverna göra fel eller arbeta i långsammare takt 

– då kan man diskutera vilken typ av praktisk erfarenhet som är bäst för 

lärandet och i vilken arena den erfarenheten bäst hämtas. Det kan vara bättre 

att låta eleverna arbeta i långsammare takt och få möjliget att ställa frågor i 

samband med praktiskt arbete i skolan, än vad som kanske är möjligt på 

arbetsplatsen, vilket kommer fram i artikel III och IV. Eleverna kan ibland 

uppleva att ekonomin är ett hinder för att de till exempel ska få möjlighet att få 

tillgång till ny teknik och moderna maskiner. Ibland kan det dock finnas ett 

pedagogiskt syfte med att använda äldre maskiner (Bakker, Wijers, Jonker, & 

Akkerman, 2011) där tekniken och processerna är mer genomskinliga än på 

moderna maskiner med inbyggda processer. Om äldre maskiner används i ett 

syfte att förstå bakomliggande principer bör detta tydliggöras (jämför nedan, 

kapitel 7.3.2 ”Behovet av holistiskt lärande”). 

 

Ovan betonas en variation som handlar om att eleverna behöver möta en bredd 

av erfarenheter i sin utbildning. I artikel II handlar variationen också om att 

samma lärandeobjekt kan hanteras och undervisas på olika sätt i de olika 

arenorna, vilket gör att elevernas förståelse för lärandeobjekten har möjlighet att 

fördjupas (jämför Marton & Tsui, 2004). För att denna variation av 

lärandeobjekten ska kunna visa sig för eleverna i undervisningen krävs ett 

samarbete mellan skola och arbetsplatser. Kommunikation mellan lärare och 

handledare lyfts i artikel II som en förutsättning för att det ska vara möjligt att 

bygga vidare på vad som görs i respektive arena. Progressionen i lärandet 

handlar då om att samma lärandeobjekt hanteras i olika sammanhang och att de 

som är ansvariga för att skapa förutsättningar för lärande (handledare och 

framförallt lärare) vet vad eleverna gör även i den lärandearena de inte ansvarar 

för. Detta relaterar till ett holistiskt lärande, som också betonas i artikel IV.  

 

De olika lärandearenorna kan även bidra med möjligheter för lärande om olika 

lärandeobjekt och då handlar det snarare om en bredd i utbildningen, genom en 
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variation av erfarenheter från olika områden, vilket också efterfrågas av 

eleverna, framförallt i artikel IV.  

7.3.2 Behovet av holistiskt lärande 

Ett holistiskt lärande som fokuserar helhetsförståelse är viktigt. När lärande 

sker i de olika lärandearenorna skola och arbetsliv är det en fördel om innehållet 

i skolan går att relatera till det som eleverna möter på arbetsplatsen. Det bör 

alltså vara samma lärandeobjekt som hanteras, fast det kan göras ur olika 

perspektiv (jämför artikel II, men även artikel I). I yrkesutbildningen är det 

viktigt att det sker kommunikation mellan lärare i skolan och handledare på de 

olika arbetsplatserna för att lärandet i de olika arenorna ska kunna bygga vidare 

på varandra. Detta samarbete poängteras starkt i intervjuerna med lärare och 

handledare, för att det ska bli en helhet i elevernas yrkesutbildning. Ett nära 

samarbete mellan skola och arbetsplatser poängterats även av till exempel 

Tynjälä (2009).  

 

Även om lärare och handledare återkommer till vikten av samarbete mellan 

skola och arbetsplatser i sina berättelser är detta något som inte fokuseras 

särskilt tydligt i elevernas berättelser. Detta kan bero på att lärarna och 

handledarna i den här avhandlingen är så medvetna om att de behöver 

kommunicera, vilket gör att samarbetet fungerar på ett sätt så att behovet av 

kommunikation inte blir synligt för eleverna. Om det inte fungerade hade detta 

förmodligen varit mer tydligt för eleverna. Eleverna är heller inte ansvariga för 

att kommunikationen ska ske – utan är istället de som rör sig mellan de olika 

lärandearenorna. De är alltså de som överskrider gränser om man använder 

teorin om boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2012; Tuomi-Gröhn & 

Engeström, 2003; Tynjälä, 2009), eller de som erfar de olika regionala 

livsvärldarna om man använder livsvärldsfenomenologins terminologi (jämför 

Bengtsson, 2010). Enligt resultaten i den här avhandlingen fungerar alltså 

samarbetet mellan lärare och handledare i den utbildning som informanterna 

deltar i. Det visar även på att det här finns en tydlig koppling och en helhet 

mellan lärande i skolan och det arbetsplatsförlagda lärandet, till skillnad ifrån i 

den finska studie inom teknikområdet som Tynjälä (2009) nämner. 

 

I en annan studie i LISA-projektet skriver Bjurulf (2010b) om att lärarna 

betonar behovet av erfarenheter från fältet för att kunna undervisa om det 

teoretiskt: ”You must have encountered problems in reality in order to teach 

them theoretically” (s 387). Handledare och lärare i artikel III i den här 
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avhandlingen berättar också att det är bra att ta teorin när eleverna kör fast och 

inser att de behöver förståelsen om det de gör för att lösa problemen eller 

förstå varför det blev fel. De berättar vidare att teorin måste upplevas för att 

man ska komma ihåg den. Detta stämmer överens med Gibsons (2009) 

argument att teori i teknikundervisning ska undervisas när eleverna förstår 

behovet av den under det praktiska arbetet. Det påminner även om Winograd 

och Flores (1987) resonemang om att tekniken blir tydlig för användaren då det 

uppstår ett problem och tekniken inte fungerar som den ska. Winograd och 

Flores skriver att så länge tekniska artefakter fungerar som användaren 

förväntar sig, så reflekterar inte användaren över tekniken i sig, men då det 

uppstår någon form av problem blir den tydlig för användaren. I artikel II och 

III lyfter handledare möjligheten av att pedagogiskt utnyttja situationer när 

problem uppstår, när något inte fungerar, eller när eleverna gör fel, för att det 

då blir tydligt för eleverna vad de behöver lära sig mer om. Det är då ett bra 

tillfälle att föra in teorin (jämför Gibson, 2009). 

 

Undervisning med ett tekniskt innehåll bör hantera teori och praktik integrerat, 

för att nå ett holistiskt lärande (Gibson, 2009; Hansen, 2000; Kilbrink, 2008). 

Teknikundervisning har, som beskrivits ovan, ofta förknippats med praktiskt 

arbete (Bjurulf, 2008; Hagberg & Hultén, 2005) där teori i betydelsen kunskap 

om (jämför Bengtsson, 2010) fallit bort. I artikel I finns dock många exempel på 

både teoretiska och praktiska uppgifter i teknikundervisningen, men de handlar 

ofta om olika lärandeobjekt. När de teoretiska och praktiska uppgifterna 

handlar om samma lärandeobjekt saknas ändå integreringen av teori och 

praktik, vilken behövs för att eleverna ska kunna nå ett djupare lärande som 

också kan överföras till nya sammanhang (jämför Kilbrink, 2008). Lärare bör 

därför arbeta för att skapa lärandesituationer i relation till ett tekniskt innehåll, 

där teori och praktik hanteras som sammanvävda för att ge eleverna 

förutsättningar att nå ett holistiskt lärande i teknik. Eleverna bör också ges 

möjligheter till diskussion och reflektion i samband med att de arbetar med 

uppgifter av praktisk karaktär, vilket inte var vanligt i artikel I. Enligt min 

licentiatavhandling kan elever dock lära sig sekvenser av 

programmeringsinstruktioner utantill, som ett steg på vägen till djuplärande 

(Kilbrink, 2008). Detta visar på att om eleverna kommer ihåg till exempel 

manuella moment i samband med handhavande av maskiner, så skulle dessa 

moment kunna diskuteras efteråt, om inte möjligheten finns att diskutera och 

reflektera över dem i samband med att maskinerna körs. Samtidigheten består 

då i att eleverna kommer ihåg de praktiska uppgifterna samtidigt som de 
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reflekterar över dem. Det viktiga är då att ändå reflektera över sina erfarenheter 

för att lära sig av dem (jämför Dewey, 1933/1998).  

 

Resultaten i den andra studien om teori och praktik i den här avhandlingen, 

artikel III, visar att begreppen kan erfaras på olika sätt. Inledningsvis i samtalen 

om begreppen hanteras de ofta dualistiskt, med en tydlig uppdelning mellan till 

exempel skola och arbetsplats, mellan att göra med kroppen och att tänka, 

mellan vad som kommer först och vad som kommer sedan. Ju längre in i 

utbildningen eleverna kommer och ju djupare kunskaper berättelserna handlar 

om desto mer sammanvävda hanteras begreppen. Även om frågorna om teori 

och praktik hanteras på olika sätt i artikel I och artikel III, har de det 

gemensamt att de visar på vikten av att hantera teori och praktik kring samma 

lärandeobjekt i relation till ett tekniskt undervisningsinnehåll. De visar också på 

att det inte alltid görs i undervisningssammanhang. 

 

Att lära sig principer och förståelse för tekniken bakom vad som händer, till 

exempel när man trycker på en knapp på en maskin, är enligt informanterna i 

den här avhandlingen viktigt för att kunna felsöka för att lösa problem när 

något blir fel eller för att kunna hantera olika maskiner med liknande 

funktionalitet. Om man fördjupar de teoretiska kunskaperna i betydelsen 

kunskap om någonting så gör detta att det är lättare att använda och bygga 

vidare på sina kunskaper i nya situationer enligt resultaten i den här 

avhandlingen (jämför artikel II-IV). Detta bekräftar tidigare studier som handlar 

om att det är viktigt att ha en förståelse för vad man gör och inte bara utföra 

manuella arbeten (till exempel Bransford, 2000; Kilbrink, 2008). Både i lärar- 

och handledarstudien (artikel II) och i elevstudien (artikel IV) om transfer lyfts 

det att detta ibland görs mer tydligt genom att lära sig olika aktiviteter på äldre 

maskiner, där tekniken inte är gömd bakom ett användargränssnitt på samma 

sätt som den ibland är på nyare maskiner (jämför också Bakker et al., 2011). 

Poängen med att lära sig på äldre maskiner är dock inte tydlig för alla elever i 

studien i artikel IV, vilket gör att den bör lyftas tydligare av lärare och 

handledare för att eleverna ska se motivet och kunna dra paralleller till nyare 

maskiner.  

 

Att lära på djupet eller på bredden är en återkommande fråga inom forskning 

och i diskussioner kring den här typen av utbildning (Berglund, 2009; Lindberg, 

2003b). I den här avhandlingen berättar lärare och handledare i artikel II om att 

eleverna behöver vissa baskunskaper som de sedan kan bygga vidare på i sitt 
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fortsatta lärande under utbildningen, men också i sitt framtida yrkesliv. Lärarna 

och handledarna pratar om en progression, som gör att man lär mer och mer 

kring det specifika yrket genom praktisk erfarenhet och reflektion, medan 

eleverna i artikel IV oftare berättar att de önskar möta en så bred variation av 

innehåll och få så mycket olika erfarenheter som möjligt. I relation till 

diskussionen om djup eller bredd betyder detta i så fall att lärare och handledare 

betonar djupet mer, medan eleverna betonar bredden mer. En del elever i 

avhandlingen efterfrågar dock mer teori, i betydelsen kunskap om det de gör på 

arbetsplatserna och lyfter fram att de behöver mer tid i skolan för att lära sig 

denna.  

 

För att få en större bredd i utbildningen efterfrågade eleverna i artikel IV mer 

teori i form av mer tid i skolan, både för att studera gymnasiegemensamma 

ämnen som engelska och matematik, och för att lära sig mer om det de gör på 

sina arbetsplatser (praktiken). Detta för att ha fler val i livet och ha möjlighet att 

utbilda sig för en okänd framtid och inte bara vara anställningsbara på den 

arbetsplats där de har sitt arbetsplatsförlagda lärande. Eleverna efterfrågar då 

både mer bredd och större djup, vilket kan ses som en utmaning vid 

organisationen av den här typen av utbildningar, som redan idag anses för kort 

för att hinna täcka allt innehåll som behövs (Berglund, 2009; Lindberg, 2003b). 

Resultaten i den här avhandlingen tyder därför på att förutsättningar för både 

bredd och djup i utbildningen bör skapas, om möjligt genom olika valbara 

alternativ, så att olika elever kan få olika önskemål tillgodosedda.   

 

Lärarna har en viktig roll i ansvaret för helheten av utbildningen och måste 

skapa förutsättningar för och hjälpa elever att se kopplingen mellan det som 

görs i skolan respektive på arbetsplatsen, eller att se likheter och skillnader 

mellan situationer och att integrera teori och praktik. Lärarens betydelse för 

utbildningen har också poängterats på olika sätt i många tidigare studier (jämför 

till exempel Akkerman & Bakker, 2012; Kilbrink, 2008; McCormick, 2004).   

 

Tynjälä (2009) skriver att ju närmare expertstadiet man är, desto mer 

integrerade är olika kunskapsformer. I den här avhandlingen fördjupar jag mig 

inte i olika kunskapsformer, men ser ändå liknande resultat i relation till 

begreppen teori och praktik där begreppen erfars som mer och mer 

sammanvävda när diskussionen i intervjuerna fördjupas och ju djupare kunskap 

vi pratar om (artikel III). Integrering av teori och praktik är en komplex 

process, som handlar om att väva samman aspekter som rör rum, kropp och tid 
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för att nå en helhet (artikel III). Även transfer är ett komplext fenomen som 

visar sig på många olika områden (artikel II). Transfer handlar om 

innehållsrelaterade, sociala, kulturella och historiska aspekter som samverkar i 

en pågående lärandeprocess och visar sig i den här avhandlingen som olika 

typer av transfer som sker inom och mellan olika arenor. Ju mer integrerade 

olika aspekter av fenomen är, desto mer komplext är det att diskutera aspekter 

av fenomenen var för sig. Detta kan relateras till livsväldsfenomenologin som 

poängterar att levd erfarenhet är en sammanflätning av olika samspelande 

aspekter (Bengtsson, 2010; Ferm Thorgersen, 2009), eller som Ferm 

Thorgersen (2009) skriver att ”Levd erfarenhet är aldrig enbart praktisk eller 

enbart teoretisk, den är levd, vilket innebär integrering av perception, handling 

och reflektion balanserad på olika sätt” (s 311).      

7.4 Diskussion om metoden  

Alla metoder innebär val som i sin tur innebär att man måste göra avkall på en 

del saker. Man kan inte studera allt med hjälp av en metod. För en vidare 

diskussion av de metoder som ligger till grund för artikel I hänvisas till Bjurulf 

(2008) och Kilbrink (2008). Här diskuteras den metod, analys av berättelser, 

som använts i studierna som skrivits inom ramen för LISA-projektet och som 

redovisas i artikel II-IV.  

 

Genom att studera informanternas berättelser kan man inte säga något om vad 

som faktiskt händer i skolan eller på arbetsplatsen. Den metod som använts i de 

här studierna kan enbart kan hjälpa oss att svara på det informanterna väljer att 

berätta om, om sina erfarenheter (Heyman & Pérez Prieto, 1998). Skulle jag 

istället välja att till exempel göra observationer, eller olika typer av tester, skulle 

jag lyfta fram vad jag som forskare ser, men i här är jag istället intresserad av det 

informanterna tycker är viktigt. Informanternas berättade erfarenheter av 

undervisning och lärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning är ett sätt att 

närma sig det som är viktigt enligt deras erfarenheter. Därför är den metod som 

används här en tillgång i den här avhandlingen, då den är ett verktyg för att 

närma sig en förståelse för det informanterna erfar och väljer att fokusera i sina 

berättelser.   

 

Det finns också andra metoder som kan användas för att studera erfarenheter. 

En enkätstudie skulle kunna vara en tillgång till människors erfarenheter i form 

av åsikter eller attityder. Detta skulle vara passande om syftet var att jämföra 

större grupper eller olika variabler (jämför till exempel Virtanen & Tynjälä, 
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2008). Genom en enkätstudie skulle man ha möjlighet att nå ut till fler 

informanter, men man skulle däremot inte ha möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor utifrån deras respektive svar eller fördjupa diskussionen om 

det informanterna själva tycker är viktigt i relation till undervisning och lärande 

i teknisk gymnasial yrkesutbildning. I den här avhandlingen fokuserar jag på att 

fördjupa förståelsen för liten grupp människors erfarenheter av att leva och 

vara i världen och inte på att jämföra större gruppers attityder. Därför är 

kvalitativa intervjuer en metod som passar mitt syfte. Kvalitativa intervjuer 

tillåter informanterna att berätta utförligt om olika fenomen och det är 

dessutom möjligt att följa upp oklarheter och svar som kommer fram under 

intervjusituationen, vilket inte är möjligt i en enkät. I fortsatta studier skulle 

man dock kunna komplettera dessa erfarenheter med erfarenheter från andra 

typer av utbildningar och lärandemiljöer.  

 

Forskares erfarenhet från fältet som studeras kan påverka vad man ser i en 

kvalitativ studie som denna. Berglund (2009) har gjort en studie inom 

yrkesutbildningen mot byggbranschen och har själv erfarenhet från att arbeta 

som yrkeslärare. Hon lyfter fram fördelen med sin bakgrund som yrkeslärare 

och sina erfarenheter av yrkeslärarutbildning, då hon genomförde sin studie av 

byggnadsarbetares yrkesutbildning. Forskarna i LISA-projektet har inte arbetat 

inom de branscher som studeras. Detta har vi i projektet sett som en fördel, 

eftersom det har gett oss en möjlighet att föra avslappnade samtal med 

informanterna just på grund av att de inte upplevt att vi varit några specialister 

som kontrollerade deras svar. Det har också gett oss möjlighet att ställa frågor 

om sådant som annars skulle kunna vara taget för givet. Vi kunde på ett 

avslappnat sätt ställa följdfrågor, för att låta informanterna berätta och förklara 

så att deras erfarenheter var i fokus. Informanterna har också varit mycket 

tillmötesgående och strävat efter att förklara på ett detaljerat och tydligt sätt. De 

har kunnat berätta utan att behöva känna någon press på att de blev 

kontrollerade på om de kunde ”svara rätt” på de frågor som ställdes vid 

intervjuerna.  

 

Förmodligen skulle en specialist sett andra saker i de olika delstudierna i 

avhandlingen, på samma sätt som en specialist också förmodligen skulle ha 

missat saker som vi har sett. Dock har Bjurulf och jag vistats i både skolmiljön 

och på olika arbetsplatser, för att skapa en förståelse som behövdes för att 

förstå sammanhangen kring det informanterna berättade om. Vi har även tagit 

reda på olika uppgifter de arbetar med i de olika branscherna, för att kunna 
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ställa mer konkreta frågor relaterade till utbildningarnas innehåll. Ett sådant 

exempel kan vara att vi har frågat eleverna på energiprogrammet om de varit på 

nybyggen eller på servicearbeten under deras arbetsplatsförlagda lärande 

(praktik), eftersom det påverkar deras arbetsuppgifter. Vi har också strävat efter 

att relatera våra frågor till det de arbetar med för stunden och när det varit 

möjligt har vi varit med i skolan eller på arbetsplatsen i anslutning till intervjun, 

för att kunna knyta an till detta.  

7.5 Fortsatt forskning 

Eftersom denna avhandling är ämnesövergripande har många områden, som 

inte kunnat följas upp inom ramen för denna avhandlings avgränsningar, 

berörts. Erfarenheter och berättelser om transfer från fler skolor och annan typ 

av undervisning skulle komplettera denna studie ytterligare, precis som ett 

fördjupat fokus på lärande och lärandeprocesser. Lärare och handledare pratar 

även om vikten av att ha vissa baskunskaper med sig från skolan, men det är 

inte helt självklart vilka dessa baskunskaper är – vilket därför också skulle kunna 

studeras ytterligare. I relation till transfer visar resultaten i den här avhandlingen 

att man genom att fråga informanterna själva om deras erfarenheter kan få syn 

på det de lyfter är viktigt för att kunna bygga vidare på tidigare kunskaper och 

erfarenheter i nya situationer i framtiden. Ett centralt resultat visar på behovet 

av samarbete mellan lärare på skolan och handledare på arbetsplatserna, vilket 

verkar vara beroende av vilken relation de enskilda lärarna bygger upp med 

handledare på olika företag i närområdet. Detta kräver mycket tid och 

engagemang från de enskilda lärarna och riskerar att bli personberoende. För att 

lära av goda exempel skulle ytterligare intervjuer kunna genomföras med 

handledare och lärare, där de får berätta om sina positiva erfarenheter om hur 

samarbeten kan byggas upp på längre sikt.  

7.6 Slutsatser 

För att möta behovet av välutbildad arbetskraft och kompetenta 

samhällsmedborgare i framtiden är transfer centralt. För att säkerställa att elever 

får med sig den kunskap de behöver för att stå rustade inför en okänd framtid i 

ett samhälle med en snabb teknisk utveckling behöver de kunna använda och 

bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer. Transfer 

är viktigt eftersom det är omöjligt att förutse exakt vilka kompetenser som 

kommer att behövas i framtiden och det är omöjligt att inom ramen för olika 

utbildningar hinna täcka allt innehåll som eleverna kan tänkas möta i sitt 

framtida yrkesliv. För att skapa en grund som eleverna kan bygga vidare på efter 
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avslutad utbildning måste det inom ramen för utbildningen skapas 

förutsättningar för ett lärande som går på djupet och eleverna bör erbjudas 

möjligheter till en variation av erfarenheter att relatera till. De empiriska 

studierna i den här avhandlingen är gjorda inom teknikundervisning i 

grundskolan och teknisk gymnasial yrkesutbildning, men transfer är centralt 

inom all utbildning, vilket gör att resultaten förmodligen även kan relateras till 

andra utbildningar.  

 

Resultaten i avhandlingen visar på att det är viktigt med lärande i olika arenor 

och ett holistiskt lärande, där lärande i de olika arenorna relaterar till varandra 

och teori och praktik handlar om samma lärandeobjekt i undervisningen. Detta 

visar på vikten av variation i utbildningen. Eleverna inom teknisk gymnasial 

yrkesutbildning bör erbjudas en variation av erfarenheter från olika arenor och 

flera arbetsplatser, där lärare och handledare skapar förutsättningar för 

reflektion i relation till den nödvändiga praktiska erfarenheten. Denna reflektion 

bör vara fokuserad på förståelse för varför saker fungerar eller inte fungerar på 

ett visst sätt, så att eleverna kan dra nytta av denna förståelse vid lösandet av 

andra nya problem i framtiden. Resultaten visar också att lärare och handledare 

har en viktig roll i att hjälpa eleverna att koppla erfarenheter från olika arenor 

till varandra. 

 

Variationen bör också handla om att samma lärandeobjekt undervisas på olika 

sätt för att eleverna ska få en fördjupad förståelse för det de lär sig och ha 

större förutsättningar för att bygga vidare på tidigare kunskaper och 

erfarenheter i nya situationer och sammanhang. En förutsättning för att detta 

ska fungera är att samarbetet mellan skola och arbetsliv fungerar, så att lärare 

och handledare är medvetna om vilka lärandeobjekt som behandlas och vad 

som händer i varandras arenor och att de kan relatera till detta i sina respektive 

arenor.  

 

Lärarutbildningen har en viktig roll i utbildandet av lärare och handledare som 

kommer att möta elever inom teknisk yrkesutbildning. Med utgångspunkt i 

resultaten i den här avhandlingen bör därför lärarutbildningen ta upp och 

fokusera 1) vikten av att hjälpa studenter att reflektera över och koppla ihop 

erfarenheter från olika arenor och 2) vikten av att hantera teori och praktik som 

sammanvävda i undervisningen. Dessa punkter kan även vara relevanta att 

poängtera vid utbildning av handledare som arbetar där eleverna gör sin 

arbetsplatsförlagda del av yrkesutbildningen. Genom att fokusera dessa två 
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punkter kan förutsättningarna för transfer öka och lärandet gå bortom den 

aktuella lärandesituationen och bli användbart i framtida okända situationer 

med nya tekniska lösningar.  
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8 English summary 

In order to meet the need for future employees and competent citizens in an 

unknown future, there are demands for successful teaching and learning. Since 

no one can predict the future, and education cannot possibly cover all content 

that pupils will need in the future, transfer of learning is fundamental (Tuomi-

Gröhn & Engeström, 2003). Today’s society is constantly changing and the 

demands of work and life in general are changing and becoming more complex. 

People in all occupations are expected to learn continuously to keep up with 

developments and learning to learn has become a key competence (compare for 

example Bransford & Schwartz, 1999; Poortman et al., 2011; Schaap et al., 

2009; The European Parliament and the Council of the European Union, 2006; 

Tynjälä, 2009).  What you learn in different contexts needs to be useful in new 

unknown contexts, where technology may have developed or the problems to 

solve might be different. In order to transfer knowledge into new situations, 

learning needs to go in depth (Bransford, 2000) and aim for understanding 

where theory and practice are integrated (Kilbrink, 2008). In relation to this 

background, transfer and the concepts of theory and practice are important 

phenomena. In order to ensure that we educate pupils to be competent 

participants in society and labour, with on-going technical developments, we 

need to study how pupils experience using and building on previous knowledge 

and experiences in new situations (transfer) and how teachers and supervisors 

experience that they create possibilities for the students to do this in technical 

vocational education. Therefore, this study concerns transfer and aspects of 

theory and practice in relation to technology learning and technical vocational 

education from an experiencing perspective.  

8.1 Aim and research questions 

The aim of this thesis is to study experiences of transfer in order to deepen the 

understanding of transfer and factors for transfer. Since previous research also 

emphasised the importance of interweaving theory and practice in order to 

provide transfer (Bransford, 2000; Kilbrink, 2008), theory and practice in 

education are also important to study. Therefore, a further aim is to contribute 

with knowledge about how theory and practice are handled and experienced in 

relation to learning technical content and to learning in different arenas. In the 

thesis, there are two overall research questions: 
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How are transfer and conditions for transfer experienced in technical vocational 

education? 

 

How are theory and practice experienced and handled in relation to learning 

technical content and to learning in different arenas?  

 

These will be answered by describing and analysing experiences of teaching and 

learning in technical education in different learning arenas, with a focus on 

transfer and on theory and practice. 

 

Transfer has been studied in two articles in the thesis (article II and IV) with the 

point of departure in the following research questions: 

 

What themes of transfer appear in teachers’ and supervisors’ narratives about 

technical vocational education and what factors in the narratives are crucial for 

providing transfer possibilities?    

 

What factors for transfer appear in students’ narratives of learning at school 

and workplaces in technical vocational education? 

 

Theory and practice have been studied the other two articles in the thesis (article I 

and III) with the point of departure in these research questions: 

 

How are theoretical and practical tasks handled and experienced by teachers 

and pupils in Swedish compulsory school? 

 

How do students, teachers and supervisors experience theory and practice in 

relation to teaching and learning in a technical vocational education? 

8.2 Theoretical framework  

The ontological framework for this thesis is the phenomenology of the life-

world (Bengtsson, 2005). This ontology means that we all live in the pluralistic 

life-world, but depending on previous experiences and our own perspectives, 

we experience it differently. Therefore, the research interest is the lived and 

experienced world. In this thesis, learning is experienced as a change in how the 

life-world is experienced and how those experiences are incorporated within the 

human body (Alerby et al., 2000; Alerby, 2010). The concept of transfer is used 
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in the meaning of building on previous knowledge in new situations in an on-

going learning process (Bransford & Schwartz, 1999; Marton, 2006).   

 

Dreyfus and Dreyfus (1986) have suggested a five-step model about how 

learners acquire skills through practical experiences, from novice to expert. 

Their model builds on the philosophy of Merleau-Ponty (1962/2002) and states 

that learning for a novice is strictly contextual, but the more skilled the learner 

gets, the more holistic and intuitive the learning gets. Holistic learning goes 

more in depth, and is more transformative (compare Kilbrink, 2008). However, 

Bengtsson (2010) criticises Dreyfus and Dreyfus’ (1986) model for being too 

individualistic and not taking social, historical and cultural conditions into 

account. Furthermore, the practical experience needs to be complemented with 

knowledge about the practical experience. This can relate to one way of 

experiencing theory and practice as different aspects of objects, where theory 

can refer to knowledge about something and practice can refer to knowledge in 

something. Theory and practice can therefore not be dualistically divided into 

different units, but are seen as intertwined units of wholeness (Bengtsson, 2010; 

Ferm Thorgersen, 2009). This is how the concepts are used in this thesis, unless 

otherwise mentioned. 

 

It is not possible to fully know how other people think, but through interaction 

we can approach one another. Narratives about experiences can be one way of 

understanding more about each other in the intersubjective life-world (Almers, 

2009; Bengtsson, 1993; Hugo, 2007; Merleau-Ponty, 1962/2002).    

8.3 Method 

This thesis includes four articles, where one relates to my licentiate thesis 

(Kilbrink, 2008) and three were conducted within a project called LISA 

(Learning in Several Arenas). In the first article, results from two studies 

concerning technology education in Swedish compulsory school (Bjurulf, 2008; 

Kilbrink, 2008) were combined. In one of the studies, teachers teaching grades 

7-9 (13-15 year old pupils) were observed (Bjurulf, 2008) and in the other 11-15 

year old pupils were interviewed (Kilbrink, 2008). The empirical material from 

the two studies was analysed thematically concerning how theoretical and 

practical tasks were handled and experienced by teachers and pupils in the 

Swedish compulsory school. The analytical focus was on the nature of the tasks 

in terms of their categorisation as theoretical or practical.  
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In the three articles from the LISA-project, semi-structured interviews were 

used to collect data in the form of narratives from informants about teaching 

and learning in technical vocational education (Clandinin & Connelly, 2000; De 

Fina, 2009; Kvale, 1997). The informants were from either the energy or the 

industry program in Swedish upper secondary school and all participated in the 

LISA-project. In the Energy Program, trainee plumbers are educated and the 

program specific education concerns heating and sanitation. In the Industry 

Program, future industrial workers are educated and the program specific 

education concerns for example welding and turning. The interviews were 

recorded and thereafter transcribed. The narratives in the interviews have been 

analysed thematically by analysis of narratives (Polkinghorne, 1995) in relation 

to the different research questions, concerning transfer or experiences of theory 

and practice. 

8.4 Results 

In the first article, the results showed that theoretical and practical tasks were 

often separated in technology education. The themes that emerged from the 

empirical data were: practice without theory, practice followed by theory, theory without 

practice, theory followed by practice and theory and practice. This article emphasises the 

importance of interweaving theoretical and practical tasks to reach holistic 

learning of technology, but also stated that this was seldom done in technology 

education at school, according to the results.   

 

The results in the second article showed four themes of transfer in technical 

vocational education. The themes emerged in interviews with teachers and 

supervisors in technical vocational education at Swedish upper secondary 

school and were as follows: transfer of basic knowledge, transfer of principles and skills, 

transfer of written materials and real life and transfer of experiences. In the article it is 

highlighted that no-one can be taught to be an expert during education. 

Therefore school and the workplace training must complement each other in 

order to help the students learn for their future working life. This presupposes 

continuous and appropriate communication between supervisors and teachers. 

It also presupposes possibilities for reflection about how to develop the 

knowledge with the point of departure in previous experiences. According to 

the results, financial resources can be an obstacle for transfer when the lack of 

resources prevents teachers and supervisors from creating fruitful learning 

environments or letting the students take an active part in the daily work. 

However, this lack of financial resources can also promote a close cooperation 
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between the two arenas, school and workplace, in terms of using each other’s 

resources, which supports further possibilities for transfer. Hence, there were 

three factors that were crucial in order to create possibilities for transfer:  

communication, financial resources and reflection. These factors demand close 

cooperation between the teachers and supervisors during the students’ 

vocational education.  

 

In the third article, different ways of experiencing theory and practice in 

relation to technical vocational education appeared in narratives from teachers, 

supervisors and students. Those different ways were summarised in the 

following themes: theory and practice in different arenas, theory and practice as different 

parts of the body, practice as an application for theory, and theory as understanding practice 

and vice versa. The results indicated that there were experiences of theory and 

practice concerning a traditional dualistic view, but there were also experiences 

concerning a more interwoven view.  The concepts were handled in a more 

intertwined way when the discussion about the phenomena concerned more 

complex content. 

 

Through an analysis of students’ narratives, three different factors for transfer 

were identified in the fourth article: learning at school, practical experiences and holistic 

learning. The results showed that both learning arenas – school and workplace – 

are important for students’ learning. Furthermore, practical experiences from 

different arenas and holistic learning, where theory and practice are interwoven, 

are important in order to be able to solve new unknown problems in the future. 

The results display how teachers and supervisors could support students by 

creating possibilities for transfer, as well as improving learning through 

variation in learning arenas and situations and the students’ need for theoretical 

knowledge about the learning objects. 

 

In relation to the two overall research questions of the thesis, the results show 

that there are different experiences of transfer and factors for promoting 

transfer, as well as of theory and practice, appearing in the informants’ 

narratives. Transfer has different kinds of content (for example transfer of basic 

knowledge or transfer of written material and real life), but it also relates to different 

arenas (for example transfer between school and workplace training or transfer between 

education and working life). There were also different factors for promoting 

transfer that emerged in the data in the different articles concerning transfer 

(article II and article IV). Those factors differed between the study of teachers’ 
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and supervisors’ narratives and the study of students’ narratives. Both learning 

arenas within the education – school and workplace – are emphasised as 

important for learning for the future and for promoting transfer, but the 

teachers and the supervisors also emphasised communication between teachers 

at school and supervisors at the workplaces as well as financial resources as 

factors for promoting transfer. Those are both factors that are related to 

planning education. Reflection and holistic learning, where understanding about 

what is performed and why, are also important in order to improve the 

possibilities for transfer and future learning. 

 

Theory and practice were seldom intertwined in technology education 

according to the results in the articles. When they were interwoven in the 

compulsory school, it was the pupils themselves who combined the theoretical 

and practical tasks. In relation to technical vocational education, theory and 

practice were often dualistically experienced, focusing on space (school - 

workplace), body (head – hands/body) and time (what comes first/learning – 

what comes next/application of learning). This means that a pluralistic 

interweaving of the aspects of space, body and time is needed in order to reach 

a holistic learning where theory and practice are intertwined.        

8.5 Discussion and implications 

The results of the different articles show that both transfer and the theory and 

practice relationship are phenomena that can be experienced on different levels 

and can concern aspects on many levels. Transfer is a complex phenomenon 

that can have many different meanings with different focus. The concept 

concerns content related, social, cultural and historical aspects that act together 

in an on-going learning process. Furthermore, integration of theory and 

practice is a complex process, concerning interweaving aspects of space, body 

and time. The more integrated the aspects of the phenomena are, the more 

complicated it is to discuss the aspects individually. This relates to the 

phenomenology of the life world, where lived experiences are an integration of 

interacting aspects (Bengtsson, 2010; Ferm Thorgersen, 2009) . 

 

The different parts of the thesis show results that are important to consider 

when planning teaching with technical content and technical vocational 

education. Discussing the results in all articles, there are two central 

implications for teaching and learning: the need for learning in different arenas and the 

need for holistic learning.  
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The results emphasise the need for learning in different arenas. These arenas 

contribute to students’ learning for future vocations in an unknown society. 

The students also request meeting different vocational workplaces during their 

education in order to be prepared to work on new workplaces after their 

education. The learning content also needs to be taught in various ways and in 

various situations (compare Marton & Tsui, 2004). More depth and breadth 

within the education is asked for, which is a challenge for vocational education, 

which already is considered too short to be able to handle all the content 

needed in order to become a professional (compare Berglund, 2009; Lindberg, 

2003b).  

 

Different learning arenas can contribute with different possibilities for learning 

– both concerning what to learn (Aarkrog, 2005; Bjurulf, 2010b) and how to 

learn (Bjurulf, 2012a). Similar results are reported in this thesis. For example, 

there are some experiences which refer to the students sometimes having better 

possibilities to participate and try different tasks that are experienced as 

practical at school, rather than at the workplace training. This indicates that 

time consuming tasks that provide the learner with practical experience 

necessary to facilitate learning are not always better learned at the workplace. 

Although authentic learning at the workplace is championed in other studies 

(compare Billett, 1994b), the results from this study indicate that the education 

needs to be complemented with conformal educational settings, including 

aspects of education that are commonly experienced as practical. Different 

learning arenas can relate to both arenas that the students meet within 

education and to arenas outside of education. It is suggested that the teachers 

and supervisors should more often discuss students’ experiences from outside 

school within the education.         

   

There is also a need for holistic learning, where what is done at school should be 

related to what is done in the workplace. The learning should concern the same 

learning object, but from different perspectives (compare Marton & Tsui, 

2004). This can be promoted by communication between teachers and 

supervisors, which demands a close cooperation between school and 

workplaces. The importance of cooperation between school and workplace is 

also emphasised by Tynjälä (2009). Furthermore, the need for holistic learning 

refers to both theory and practice dealing with the same learning objects in 

technology education in order to learn in depth. Learning for understanding 
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improves the possibilities to use previous knowledge in new situations 

(Bransford, 2000).   

 

The factors for promoting transfer that emerged from the data showed that 

different experiences from different learning arenas are important for the 

students learning during the education, but also that the teachers and the 

supervisors have an important role in connecting those experiences and to 

create possibilities for the students to reflect on the experiences.  

 

In order to meet the need for future employees and competent citizens in an 

unknown future, the importance of transfer will remain. Teacher education has 

an important role in preparing teachers who will meet students in technical 

vocational education. According to the results in this thesis, teacher education 

could emphasise 1) the importance of helping students reflect upon and make 

connections between experiences in different arenas and 2) the importance of 

interweaving theory and practice in education. Learning can thereby go beyond 

the learning situation and also be useful in future unknown situations, with new 

technical developments.     
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Holistiskt lärande i dubbelt utbildningssystem: En studie av teknisk gymnasial 

yrkesutbildning 
 

2008 startade Lärlingsförsöket, som innebär att minst hälften av gymnasieutbildningen 

ska vara arbetsplatsförlagd. Syftet med projektet är att undersöka hur undervisningen på 

skolan och på praktikplatsen bidrar till elevens lärande. Vad lär sig eleven i skolan och på 

praktikplatsen? Hur lär sig eleven i skolan och på praktikplatsen?  
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studiens syfte. Studien fokuserar på hur undervisning och lärande går till på 

Energiprogrammet/Industriprogrammet och ska ske under en treårsperiod, det vill säga 

följa elever från år 1 till år 3. Då du är en av de elever som går i ettan under den period 

som studien ska genomföras blir du tillfrågad att delta i studien. 

 

För att undersöka vad och hur elever lär i skolan och på praktikplatsen kommer vi att 
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Holistiskt lärande i dubbelt utbildningssystem: En studie av teknisk gymnasial 

yrkesutbildning 
 

2008 startade Lärlingsförsöket, som innebär att minst hälften av gymnasieutbildningen 

ska vara arbetsplatsförlagd. Syftet med projektet är att undersöka hur undervisningen på 

skolan och på praktikplatsen bidrar till elevens lärande. Vad lär sig eleven i skolan och på 

praktikplatsen? Hur lär sig eleven i skolan och på praktikplatsen?  

 

En av de skolor ditt företag samverkar med när det gäller APU ingår i Lärlingsförsöket 

och har lång erfarenhet av att arbeta med stor del av undervisningstiden på praktikplatser. 

Av denna anledning är det företag du arbetar på intressant utifrån studiens syfte. Studien 

fokuserar på hur undervisning och lärande går till på 

Energiprogrammet/Industriprogrammet och ska ske under en treårsperiod, det vill säga 

följa elever från år 1 till år 3. Då du är en av elevernas handledare under den period som 

studien ska genomföras blir du tillfrågad att delta i studien. 

 

För att undersöka vad och hur elever lär i skolan och på praktikplatsen kommer vi att 

observera undervisningen vid några tillfällen varje läsår under de tre åren eleverna läser 

på Energiprogrammet/Industriprogrammet. Vi använder oss av minnesanteckningar, 

filmkamera, diktafon och digitalkamera för att dokumentera undervisningen. Vi 

genomför också intervjuer en gång varje läsår och med start våren 2010. Allt material 

kommer att analyseras för att svara på forskningsfrågorna och datamaterialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Det betyder att utdrag ur materialet kan används 

vid presentationer i anknytning till forskning, utan att namn anges. Materialet kan också 

användas för publicering i tryckt form i vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag.  

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Karlstads universitet. Dina svar och dina resultat 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla namn kommer att vara 

fingerade i de texter som produceras (t.ex. ditt eget, elevernas, lärarens, skolans, APU-

platsens). Inte heller kommunens namn kommer att avslöjas. 

 

Ditt deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt och du kan när som helst, utan 

förklaring, avbryta ditt deltagande.  

 

Ansvariga för forskningsprojektet är: 

 

Veronica Bjurulf  tel. 054 - 700 23 38 e-post: veronica.bjurulf@kau.se 

Nina Kilbrink  tel. 054 - 700 11 43 e-post: nina.kilbrink@kau.se 



 

 

Samtycke till en studie av teknisk yrkesutbildning 

 

Jag har tagit del av Veronica Bjurulfs information angående forskningsprojektet: 

Holistiskt lärande i dubbelt utbildningssystem: En studie av teknisk gymnasial 

yrkesutbildning 

 

 

Hon har informerat om: 

- den övergripande planen för forskningen 

- syftet med forskningen 

- de metoder som kommer att användas 

- de följder och risker som forskningen kan medföra 

- vem som är forskningens huvudman 

- att deltagande i forskningen är frivilligt 

- att jag när som helst har rätt att avbryta min medverkan. 

 

 

Utifrån dessa punkter ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen: 

 

Ort Datum 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Lära för framtiden

Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk 
yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda 
och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är 
nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. 

Syftet med avhandlingen är att studera transfer ur ett erfarenhetsperspektiv. 
Avhandlingen grundar sig i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. Elevers, 
lärares och handledares erfarenheter av undervisning och lärande är en central 
utgångspunkt. I tre av avhandlingens delstudier fokuseras berättelser om teknisk 
gymnasial yrkesutbildning som lärlingsutbildning och i den fjärde delstudien 
fokuseras hur uppgifter av teoretisk och praktisk karaktär erfars och hanteras i 
teknikundervisningen i grundskolan.  

Resultaten visar på behovet av lärande i olika arenor och behovet av ett holistiskt 
lärande där teori och praktik hanteras integrerat. Eleverna behöver erbjudas 
en variation av erfarenheter från olika arenor och flera arbetsplatser, där lärare 
och handledare skapar förutsättningar för reflektion i relation till den praktiska 
erfarenheten. Något som också starkt betonas är ett fungerande samarbete mellan 
skola och arbetsplatser i yrkesutbildning.
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