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Abstract 

NORDYRK2013 ägde rum vid Karlstads universitet den 12-14 juni 2013. NORDYRK är 
ett stadigt växande nordiskt nätverk för forskare och praktiker inom det yrkesdidaktiska 
och yrkespedagogiska området. Årets konferens fokuserades särskilt på bedömning av 
yrkesrelaterat kunnande, yrkeslärarutbildning, yrkeslärande i studerandeperspektiv samt 
språkbruk i yrkesliv och yrkesutbildning. Programmet bestod, liksom vid tidigare 
konferenser, av plenarföredrag och paperpresentationer. Konferensen var den hittills 
största med runt 100 anmälda deltagare och 40 insända abstrakt. Det handlade om såväl 
teoretiskt orienterade föredrag som analyser av utvecklingsarbete och reflektioner över 
praxis. I anslutning till NORDYRK2013 genomfördes också ett öppet textseminarium där 
doktorander i de svenska forskarskolorna i yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik lade 
fram texter under arbete för sina internationella rådgivare.  
 
Keywords: Bedömning, multimodal undervisningsinteraktion, NORDYRK, yrkesdidaktik, 
yrkeslärarutbildning, yrkesutbildning 

NORDYRK – Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk  

NORDYRK är ett nordiskt nätverk för yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk forskning och 
utveckling. Nätverket bildades vid en träff vid Göteborgs universitet hösten 2009 och 
initiativtagaren Gerd Pettersson vid Umeå universitet, ledde arbetet de första åren. 
Nordisk samverkan är önskvärd och givande eftersom vi i de nordiska länderna står inför 
likartade problem också i fråga om yrkesutbildning och har mycket att vinna på nära 
samarbete. Befintliga nationella forskningsmiljöer är små och den nordiska forskningen 
inom yrkespedagogik och yrkesdidaktik behöver förstärkas. Av nätverkets 
strategidokument (NORDYRK 2010) framkommer att den yrkespedagogiska och 
yrkesdidaktiska forskningen i Norden är eftersatt, inte minst med tanke på det stora antal 
ungdomar och vuxna som studerar i någon form av yrkes- och professionsutbildning. 
Yrkesutbildningen har stor betydelse för samhälle och arbetsliv och pedagogisk forskning 
ur olika perspektiv är därmed viktig, liksom didaktiskt inriktad forskning om 
yrkesundervisning och yrkeslärande med fokus på undervisningens aktörer, innehåll och 
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metoder. Inom en rad områden saknas kunskap om yrkesutbildningen i Norden och dess 
effekter för individ, arbetsliv och samhälle. NORDYRKS strategidokument tydliggör att 
kunskapen är begränsad inom områden som rekrytering, utbildningsinnehåll, styrning och 
undervisning och varnar samtidigt för att ”[B]rist på systematiserad kunskapsbildning och 
beprövad erfarenhet kan leda till att en betydande grupp gymnasieelever och 
vuxenstuderande sätts på spel i en debatt som i alltför hög grad öppnar för ideologiskt 
präglade spekulationer.” (NORDYRK 2010) 
 
NORDYRK vill bidra till att 

• synliggöra, stärka och förmedla yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk forskning 
• utveckla och stärka yrkeslärarutbildningen, och därigenom även yrkesutbildningen 
• initiera forskning och utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet 
• stärka kontakter och samverkan mellan universitet/högskolor, skolor, näringsliv 

och offentlig verksamhet. 
 
Varje år möts nätverkets medlemmar i en tvådagarskonferens på ett av de nordiska 
lärosäten som medverkar i nätverket. Vid dessa möten presenteras och diskuteras aktuell 
forskning och utvecklingsarbeten med relevans för det yrkespedagogiska och 
yrkesdidaktiska fältet. Kopplingen forskning, undervisningspraktik och praktikutveckling 
är stark inom nätverket, liksom den mellan forskning, yrkesutbildning och 
yrkeslärarutbildning. Konferenserna fungerar också som mötesplatser för planering av 
gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten samt annan samverkan. 2012 samlades 
vi i Roskilde och i samband med den konferensen fick Karlstads universitet en förfrågan 
om att anordna 2013 års konferens. Nätverket växer stadigt och har nu 223 medlemmar 
från 47 lärosäten. För bara några år sedan var vi en liten grupp forskare och engagerade 
yrkeslärarutbildare som träffades. I år var intresset större än någonsin med över 100 
deltagare, fem plenarföreläsningar och 40 anmälda sessionsföredrag. Extra glädjande var 
att ett stort antal doktorander deltog i konferensen och visade på en god återväxt inom 
forskningsområdet. 

NORDYRK2013 i Karlstad 

Vid Karlstads universitet finns ett starkt engagemang för yrkesdidaktisk forskning och 
yrkeslärarutbildning och vi kände oss mycket hedrade av uppdraget att anordna 
NORDYRK2013. Efter samråd med ledningsgruppen för NORDYRK valde vi att 
fokusera årets konferens kring teoretiska perspektiv, bedömning av yrkesrelaterat 
kunnande, yrkeslärande i studerandeperspektiv samt språkbruk i yrkesliv och 
yrkesutbildning. Dessa övergripande teman kom sedan att brytas ned ytterligare i större 
eller mindre sessioner med rubriker som: Yrkeslärare och yrkesutbildning, Yrkeslärarutbildning, 
Yrkesutbildningens form och innehåll, Utbildning och demokrati, Entreprenörskap, Avhopp, Transfer, 
Bedömning, Utvecklingsprojekt, Konstnärliga kunskapsprocesser samt Begrepp, kropp, ord & handling. 
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Nedan refereras mycket översiktligt en liten del av detta. Mer information om 
NORDYRK, årets konferens och tidigare konferenser finns på nätverkets hemsida: 
http://www.abo.fi/institution/pfnordyrk med nättidskriften Nordic Journal of Vocational 
Education and Training i vilken konferensdeltagarna har möjlighet att publicera presenterade 
papers i artikelform efter sedvanlig granskning. Presentationer från NORDYRK2013 
finns på webbplatsen och konferensens abstractsamling på 
http://www.kau.se/utbildningsvetenskap/yrkesutbildning-och-yrkeslararutbildning.  

Plenarföreläsningar	  och	  sessionsföredrag	  	  
Plenarföreläsningarna planerades för att inleda respektive tema. Professor Hilde Hiim från 
Høgskolen i Oslo og Akershus inledde med föreläsningen Relevant, praksisbasert 
yrkesutdanning. Teoretiske prinsipper og erfaringer i et aksjonsforskningsprosjekt. I föreläsningen 
redovisades forskningsprojektet Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av 
laereplaner gjennom aksjonsforskning (KIP AF) som var med i programmet PRAKSISFoU i 
Norges forskningsråd och genomfördes på Institutt för yrkesfaglaererutdanning vid 
Høgskolen i Oslo og Akershus.  Projektet genomfördes mot bakgrund av det faktum att 
ett stort antal elever studerar på yrkesprogram, men att avhoppsfrekvensen är hög och att 
såväl elever som arbetsliv framfört klagomål om att yrkesutbildningen inte är tillräckligt 
yrkesrelevant. I projektet arbetade forskare och yrkeslärare tillsammans för att förbättra 
utbildningen genom att knyta samman teori och praktik på ett för eleverna meningsfullt 
sätt. Tidigare hade man haft teori för sig och praktik för sig och lärarna hade inte haft 
möjlighet tidsmässigt att följa upp praktiken. De strukturella förutsättningarna ändrades 
och man lyckades också lägga in mera yrkesinriktning i de allmänna ämnena. Projektet 
genomfördes under en fyraårsperiod medan de undervisande lärarna var masterstudenter 
vid Högskolen i Oslo og Akershus och Hiims forskningsmaterial utgjordes främst av dessa 
studerandes masteruppsatser. Eleverna fann det positivt att teori och praktik knöts 
samman och en nog så viktig slutsats är att elever som ges möjlighet att vara med och 
påverka sin utbildning, reflektera över och samtala om sitt lärande, har mycket klokskap 
att bidra med och också motiveras att lära. En utförlig redogörelse av projektet finns i 
boken Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? 
(Hiim 2013). 
 
Avhopp från yrkesutbildningarna är en uppmärksammad fråga bland både politiker och 
forskare från olika discipliner i Norden och övriga Europa (t.ex. Bäckman m.fl. 2011; 
Helms Jörgensen 2012, 2013; Markussen 2010; Sylte 2013). Också Arnt Loew Vestergaard 
från Aarhus universitet, utgår från låga söktal och hög avhoppsfrekvens som ett 
bakgrundsproblem i sitt avhandlingsarbete. Han studerar en snickarutbildning i 
elevperspektiv genom att själv delta i den, både som lärling och forskare, och ger oss ett 
ingående inifrånperspektiv på den utbildning han följer (t.ex. Vestergaard 2011, 2013). 
Arnt Loew Vestergaard höll en uppskattad presentation vid förra årets NORDYRK-
konferens i Roskilde och redan då var vi många som ville veta mera om hans forskning. I 
år gladde vi oss åt att få hälsa honom välkommen till Karlstad som plenarföreläsare.  
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Yrkeskunskap utvecklas och uttrycks med ord och praktisk handling. Innehållet i 
yrkeskunnande av olika slag varierar stort på olika områden. Skickliga utförare känner sina 
respektive områden och kan hantera en rad komplexa praktiska situationer. Att bedöma 
yrkeskunnandets olika aspekter är svårt, inte minst när det ska göras mot i läroplanerna 
uppställda kursmål (jfr Tsagalidis 2009). Bedömning är en viktig fråga och flera abstrakt 
hade kommit in till sessionen som handlade om bedömning av yrkesrelaterat kunnande. 
Viveca Lindberg från Stockholms universitet, som också är koordinator för de svenska 
forskarskolorna i yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik, höll en övergripande, men 
samtidigt ingående plenarföreläsning med titeln Bedömning av yrkesrelaterat kunnande där hon 
lyfte fram flera av de aspekter som kännetecknar ett specificerat yrkeskunnande och som 
den undervisande läraren har att förmedla och bedöma (se t.ex. Lindström & Lindberg 
2009). Viveca Lindberg följdes av Christian Lundahl från Stockholms och Karlstads 
universitet. Christian Lundahl föreläste på temat Bedömning i teori och praktik och visade 
bland annat exempel på danslärares formativa bedömning och konstruktiva, skriftliga 
feedback på några elevers filmade dansprestationer. I exempel från dansundervisning 
synliggörs kroppens arbete och komplexiteten i såväl lärarens som elevens yrkeskunnande 
blir tydlig. Detta visade också Annica Notér Hoshidar i sitt sessionsföredrag Undervisning 
och lärande i dans – en förkroppsligad multimodal praktik. Notér Hoshidar (2013) beskriver 
dansundervisnings- och lärandesituationen som en ”komplex multimodal konfiguration av 
tecken i olika tids- och rumsbaserade uttryckssätt/teckensystem” där lärare och elever 
använder olika semiotiska resurser för kommunikation, t.ex. kroppsrörelse, beröring, 
språk/röst, blickar, musik osv. Det är spännande och intressant att få se hur kropp, tanke 
och språk samarbetar i lärandet av olika former av yrkeskunskap. I de exempel Notér 
Hoshidar visade oss från den dansundervisning hon observerat och filmat, hade det 
verbala språket en underordnad funktion, men i sin presentation ackompanjerade och 
förstärkte hon sitt eget verbala språk med uttrycksfulla kroppsrörelser. Notér Hoshidar 
visar att socialsemiotisk teori (Kress 2010) och analys av multimodal interaktion (Norris 
2004) är användbara redskap i yrkesämnesdidaktisk forskning och vi ser fram emot att få 
följa hennes fortsatta arbete. 
 
Vid Karlstads universitet har vi ett kommunikationsspår i yrkeslärarutbildningen för att 
öka de studerandes medvetenhet om språkandets betydelse i undervisning och lärande och 
visa på möjligheter för våra blivande yrkeslärare att utveckla såväl de egna som sina elevers 
kommunikativa repertoarer (Göransson 2013). Språkdidaktisk forskning visar att 
språkbruk och lärande hör nära samman och att stärka språkande är att stärka lärande 
(t.ex. Heath 1983; Gibbons 2006; Göransson 2004, 2011; Reichenberg 2008). Med 
anledning av vårt intresse för språk och lärande inviterade vi Monica Reichenberg vid 
Göteborgs universitet; en för oss given plenarföreläsare i detta sammanhang. Monica 
Reichenberg har många års läsforskning bakom sig och mycket att säga undervisande 
lärare och lärarutbildare om hur man kan öka elevers läsförståelse i olika ämnen med stöd 
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av strukturerade textsamtal (se t.ex. Reichenberg 2000, 2005, 2008 och Reichenberg & 
Lundberg 2011). För oss talade hon övertygande om vikten av läsförståelse och hur sådan 
kan utvecklas. Vi fick också se ett filmat exempel på ett strukturerat textsamtal i en 
byggklass med nära samarbete mellan byggläraren och svenskläraren. 

Fortsatt samarbete 

NORDYRKS konferenser fungerar också som mötesplatser för planering av 
gemensamma forskningsprojekt och annan nordisk samverkan. I år efterlyste en grupp 
norska forskare med framgång samarbetspartners till ett nordiskt forskningsprojekt om 
bedömning Vurdering i yrkesuddannelse – elevens egenvurdering og yrkeslaerens og instruktørens rolle 
och Rønnaug Lyckander informerade om nya möjligheter för fortsatt arbete för en 
gemensam nordisk masterutbildning i yrkespedagogik/yrkesdidaktik.  
 
En gemensam nordisk masterutbildning i yrkespedagogik/yrkesdidaktik har diskuterats 
sedan en tid tillbaka. Under våren beviljades projektet medel från Nordplus för gemensam 
planering, ett arbete som startar i höst med deltagare från samtliga nordiska länder. Från 
Sverige kommer representanter från Stockholms, Göteborgs och Karlstads universitet att 
delta. Det är ett problem att många yrkeslärare inte är behöriga för forskarutbildning och 
det finns ett behov av både magister- och masterutbildningar i yrkespedagogik och 
yrkesdidaktik, inte minst vid Karlstads universitet. 

Utvärder ing och nästa års konferens 

NORDYRK2013 avslutades med en utvärdering som visade på nöjda deltagare som fann 
att konferensen gett en god överblick över pågående yrkespedagogisk och yrkesdidaktisk 
forskning. Erfarenhetsutbytet mellan länder och lärosäten uppskattas liksom möjligheterna 
till ökat samarbete, inte minst när det gäller komparativa studier. Deltagarna menar att vi 
kan åstadkomma mycket tillsammans. I utvärderingen betonas hur viktigt det är med 
utrymme till presentationer av både forsknings- och utvecklingsarbeten. Möjligheten att 
lägga fram forskningsplaner och inte enbart färdiga resultat uppskattas också. Vikten av att 
värna om det nordiska och känslan av familjärt samförstånd framhävs. Samma utmaningar 
finns i alla de nordiska länderna, både när det gäller yrkesutbildning i vitt skilda branscher 
och yrkeslärarutbildning och flera deltagare skriver att de har fått inspiration till den egna 
undervisningen. Det är betydelsefullt att få träffa forskare och lärarkolleger med 
gemensamma intressen. En deltagare skriver i sin utvärdering att NORDYRK kan ”föra 
samman ett angeläget innehåll med ett behov av samverkan inom det yrkesdidaktiska och 
yrkespedagogiska området och därmed synliggöra områdets viktighet. Med detta förs en 
numera betydelsefull tradition i Norden vidare.” 
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Nästa års  konferens -  Høgskolen i  Oslo og Akershus den 11-13 juni  2014 

Nästa års konferens arrangeras av Høgskolen i Oslo og Akershus den 11-13 juni 2014. De 
önskemål som framfördes i utvärderingen har vidarebefordrats till nästa arrangör; till 
exempel att ge utrymme för en paneldebatt om kopplingen mellan forskning och praktik 
samt att ge ännu mera tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. En 
angelägen fråga är hur forskningen kan bidra med kunskaper som leder till en högre 
kvalitet av elevers lärande. Vuxnas lärande, IKT i yrkesutbildningen, metodfrågor och 
yrkesutbildningens kunskapsbegrepp är också sådant som NORDYRKS deltagare vill 
fortsätta diskutera. Dialogen kring kunskapsteoretiska frågor och yrkeskunnandets 
kunskapsbegrepp är förstås viktig för forskare och praktiker inom området, också som 
förutsättning för samtal inom andra delar av det yrkespedagogiska och yrkesdidaktiska 
fältet. I år gav oss Leif Langli från Høgskolen i Oslo og Akershus en sådan ingång till 
fortsatta diskussioner med sitt sessionsföredrag Noen synspunkter på praktisk og teoretisk 
virksomhet, en teoretisk analyse. Langli arbetar med begreppsanalys och intresserar sig, med 
stöd i Vygotskijs teorier om språk och tänkande, för praktiska och språkbaserade 
generaliseringar i verksamhetsteoretiska, kulturhistoriska och sociokulturella perspektiv. 
Förhoppningsvis får vi höra mera av honom nästa år. Från Karlstad hoppas vi också 
kunna ta vara på möjligheten att presentera och diskutera nya rön från våra pågående 
undersökningar av språklig och icke-verbal interaktion i olika yrkesundervisnings- och 
lärandesituationer.  

Forskarskolorna i  yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik 

I anslutning till NORDYRK2013 genomfördes ett öppet textseminarium där doktorander 
i de svenska forskarskolorna i yrkesdidaktik och yrkesämnesdidaktik lade fram texter 
under arbete för tre av sina internationella rådgivare. De texter som lades fram var 
forskningsöversikter och metodkapitel och den respons som gavs hölls på ett sådant sätt 
att inte bara textförfattaren utan samtliga doktorander hade stor nytta av den. Varmt tack 
och en stor eloge till rådgivarna Vibe Aarkrog, Christian Helms Jörgensen och Lene 
Tanggaard för ett fint och konstruktivt arbete! Fortsättningsvis kommer doktorander från 
övriga nordiska länder att ges möjlighet att delta vid arrangemang av liknande slag. 
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