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Innledning

Relevansproblemer i yrkes- og
profesjonsutdanning
I de seinere år er det blitt en økende interesse for begrepet yrkesdidaktikk. I praktisk-pedagogisk utdanning ble det for første gang
i 1998 egne læreplaner i yrkesdidaktikk, relatert til studieretningene i videregående opplæring. I den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen har yrkesdidaktikk fått stor plass, og utgjør et bindeledd mellom pedagogisk og yrkesfaglig innhold. Også i høgskolebasert profesjonsutdanninger begrepet yrkesdidaktikkeller
profesjonsdidaktikk tatt i bruk, blant annet i et program om
«profesjonsforskning og skoleretta forskning med vekt på fag- og
yrkesdidaktikk» i regi av Norges forskningsråd.
Noe av bakgrunnen for interessener de spesielleutfordringene
somyrkes- og profesjonsutdanninginnebærer. Det kan presiseres
at begrepet yrkesutdanningofte brukes om utdanning med røtter
i mester-/lærlingtradisjonen, håndverkstradisjonen og yrkesskoleverket, mens profesjonsutdanning er mer knyttet til høgskolesystemet og til en akademisk kunnskapstradisjon. Dette innebærer vesentlige forskjeller, men det er likevel snakk om utdanning
som kvalifiserer for bestemte praktisk-orienterte arbeidsoppgaver i samfunnet. Mye tyder på at dagens skolebaserte yrkes- og
profesjonsutdanninger har mange felles utfordringer, og mange
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av utfordringene går også igjen når det gjelder mer og mindre
formell opplæring i arbeidslivet. Omfattende forskningsbasert
kunnskap tyder på at yrkes- og profesjonsutdanningene i større
eller mindre grad savner relevans for den praktiske yrkesutøvelsen(Argyrisog Smith 1990,Flyvbjerg 1993,Jordell1986,Schøn
1983, 1988, Waage 1992).1
Vår egen erfaring og forskningsarbeid på dette feltet peker
også i retning av at mangel på relevans er et hovedproblem (Hiim
og Hippe 1991, 1995, 1997a, 1999a, 2000). Både den tradisjonelle skoleundervisningen og ulike former for praksisundervisning kan framstå som lite meningsfylt i forhold til realistisk
yrkesutøvelse. Dette ser blant annet ut til å henge sammen med
at læreplanene og innholdet i de ulike studietilbudene ikke er
basert tilstrekkelig på analyse av yrkesvirksomheten og de profesjonellesamfunnsoppgavene utdanningen kvalifisererfor.En har
med andre ord ikke gjort tilstrekkelige analyser av hva den profesjonelle virksomheten innebærer, hva yrkeskunnskapen består
i og hva studentene eller elevene dermed trenger å lære. Problemene innebærer at elever og studenter ofte oppfatter såkalt teoriundervisning som lite meningsfylt og nyttig, mens praksisundervisningen og arbeid i skoleverksteder og klinikker lever sitt
eget liv løsrevet fra teorien. Resultatet er at mange nyutdannede
yrkesutøvere og nye lærlinger opplever «praksissjokk» – og føler
seg dårlig forberedt på den jobben de skal utføre. Slike problemer
tyder på at det trengs innsikt i hva yrkeskunnskap er og hvordan
den utvikles. Videre er det behov for kompetanse i forhold til å
planlegge, tilrettelegge og vurdere yrkesrettet utdanning.

1Begrepene yrke og profesjon og forholdet mellom dem kunne vært utdypet, men
dette vil ikke bli ansett som et hovedanliggende i denne sammenhengen.
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Yrkesdidaktikk og sentrale yrkesdidaktiske
spørsmål
Den økte interessenfor yrkesdidaktikkhar bakgrunn i dissebehovene. Yrkesdidaktikk kan foreløpig defineres som: «Praktisk-teoretisk planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse
av yrkesspesifikke utdannings, undervisnings- og læringsprosesser i skole og arbeidsliv» (Hiim og Hippe 1991, 1998).
I vårt mangeårige samarbeid med yrkesfaglærere har vi erfart
at det blir gjennomført mye meningsfylt og god yrkesutdanning.
I videre utvikling av yrkesdidaktikk som begrep og virksomhet
vil det være av interesse å bygge på yrkesopplæringens beste tradisjoner. Noe av kjernen i den yrkesfaglige læringstradisjonen
handler om nærheten mellom arbeid og læring. Dette innebærer at læreprosessen og faginnholdet har vært strukturert omkring praktiske arbeidsoppgaver (Nilsson 1992). En videre definisjon av yrkesdidaktikk blir følgende: «Kritisk analyse og bruk
av yrkesfunksjoner som grunnlag for læring» (Hiim og Hippe
1998). Dette betyr at så vel læreplaner som tilrettelegging av
konkrete læreprosesser tar utgangspunkt i sentrale oppgaver og
funksjoner i det aktuelle yrket eller profesjonen.
Noen sentrale spørsmål i denne boka er dermed følgende:
Hva er yrkeskunnskap og hva er relevant kunnskap i ulike yrker
og profesjoner? Hvordan kan yrkesrettet utdanning tilrettelegges slik at den oppleves som meningsfylt, og slik at nye yrkesutøvere oppnår tilstrekkelig kompetanse? Hvordan kan profesjonell kunnskap videreutvikles gjennom systematiske lærings- og
forskningsprosesser?

Bokas oppbygging
Vi har gjennom flere år samarbeidet med yrkes- og profesjonslærere i et forskningsprosjekt om relevant yrkesutdanning (Hiim og
Hippe 2000). Resultater fra prosjektet er en viktig del av grunnlaget for denne boka, og gjør det mulig å belyse de spørsmå-
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lene som er stilt ovenfor med eksempler fra ulike yrker og profesjoner.
De fire første kapitlene tar opp spørsmålet om hva yrkeskunnskap er. Hensikten er å belyse hvordan kunnskapsforståelsen
nødvendigvis vil prege utdanning og tilrettelegging av læreprosesser. Diskusjonen vil bli knyttet opp mot sentrale problemer i
yrkes- og profesjonsutdanning, relatert til det som kan kalles en
snever forståelse av yrkeskunnskap som teori for praksis og som
en «sum» av skolefag eller vitenskapsdisipliner. Hensikten er å
vise hvordan et utvidet kunnskapsbegrep, med grunnlag i en
yrkesfaglig læringstradisjon, kan få betydelige konsekvenser for
læring, kunnskapsutvikling og forskning i yrkes- og profesjonsutdanning.
Kapittel fem tar opp hvordan læreplaner i yrkesrettet utdanning kan ha grunnlag i en helhetlig yrkeskunnskap. Det blir
belyst hvordan kartlegging av sentrale arbeidsfelt og oppgaver
kan utgjøre en grunnstruktur i læreplanen. Videre blir det fokusert på hvordan lærings- og utviklingskompetanse bør vektlegges, siden dette er en stadig viktigere side ved yrkeskompetansen
i et omskiftende arbeids- og samfunnsliv. Noe av hensikten med
kapitlet er å vise hvordan ulike former for tradisjonell læreplantenkning kan virke hemmende for utvikling av yrkeskunnskap,
og utdype alternative læreplanprinsipper.
Det sjette kapitlet dreier seg om å bruke ulike former for yrkesoppgaver som grunnlag for læring. Hensikten er å legge forholdene til rette slik at elever og studenter utvikler en begynnende
funksjonell yrkeskunnskap helt fra starten av utdanningen, og
dermed opplever undervisningen som meningsfylt. Yrkesoppgavene kan være relatert til ulike former for egenerfaring, utplassering i yrkespraksis, øvelser, oppdrag for arbeidslivet, praksisbaserte prosjekter, problembasert læring (PBL) eller reell, løpende
yrkespraksis for studenter på deltidsstudier. Former og prinsipper for praksisbasert læring blir sett i lys av eksempler fra ulike
yrker, for eksempel elektroutdanning, utdanning av omsorgsarbeidere, næringsmiddeloperatører, blomsterdekoratører, lærer-
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utdanning mv. Det blir utdypet hvordan oppgave- og praksisbasert læring må knyttes til yrkesteoretisk veiledning, og hvordan
dette får konsekvenser for kunnskapsorganiseringen totalt sett.
Kapittel sju handler om vurdering av yrkeskunnskap og hvordan vurderingen påvirker innholdet i utdanningen. Utfordringen er å finne fram til vurderingsmåter som ivaretar elevers og
studenters begynnende yrkeskompetanse. Eksempler på fag- og
svenneprøver, problemorganiserte prøver og tverrfaglige prøver
blir belyst i forhold til dette. Vi vil også komme inn på spørsmål
om vurdering av realkompetanse, relatert til hva slags kunnskap
som egentlig vurderes.
Kapittel åtte handleromyrkes- og profesjonsbasert utviklingsarbeid og forskning. Utgangspunktet er at kunnskapsutvikling
med grunnlag i yrkesutøvelse er nødvendig for å utvikle relevante begreper og yrkesteori, som igjen kan utvikle praksis, i en
gjensidig, enhetlig prosess. Dette innebærer en integrering av
yrkesutøvelse og forskning som blant annet kan bety at man
integrerer arbeidsmetoder, vurderingsmetoderog forskningsmetoder. Å forske med utgangspunkt i profesjonell praksis krever
at man kvalifiserer seg med henblikk på dette. Fundamentet legges gjennom å stimulere til lærings- og utviklingskompetanse på
grunnutdanningsnivå. På høyere nivåer, for eksempel på ulike
typer profesjonshovedfag, vil det være viktig å kvalifisere seg mer
direkteforforsknings-og utviklingsarbeidmed grunnlag i aktuell
yrkeserfaring. Det blir fokusert på hvordan resultater fra denne
type forskning og utviklingsarbeid kan bidra med relevant innhold i yrkes- og profesjonsutdanningene.
Kapittel ni tar opp en strategi for å forske med utgangspunkt
i pedagogisk eller yrkespedagogisk virksomhet. Grunnlaget for
strategien dreier segom å klargjøre ens egne oppgaver som lærer,
og ta tak i det som en ser som viktige og uløste utfordringer sammen med elever eller kolleger. Didaktisk relasjonstenkning blir
presentert som en mulig innfallsvinkel til systematisk utviklingsarbeid og praktisk-pedagogisk forskning.
Profesjonsbasert læringog forskning foregår i nær tilknytning
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til arbeidslivet. Samarbeidsprosesser og organisasjonsutvikling
vil nødvendigvis komme inn i bildet. Det siste kapitlet handler
om læring i organisasjoner. Sammenhenger mellom profesjonsforskning, aksjonsforskning og organisasjonsutvikling blir diskutert, og i forlengelsen av dette pedagogiske sider ved ledelse.
Yrkesdidaktikken har en form for dobbel praksis, det vil si virksomheten som lærer eller opplæringsansvarlig og virksomheten
som for eksempel jordmor eller elektriker. I eksemplene som blir
brukt, vil begge aspekter og forholdet mellom dem være i fokus.
Det er imidlertid arbeidet som yrkespedagog som er det sentrale.
I hvert kapittel blir det først stilt noen spørsmål som inviterer deg som leser til å reflektere over ulike sider ved dine oppgaver som yrkesfaglærer, opplæringsansvarlig eller profesjonslærer. Disse refleksjonene vil være et viktig grunnlag for å forholde
seg til det som står videre i kapitlet. Hensikten med boka er å bidra
til å utvikle yrkesdidaktisk profesjonalitet hos dem som arbeider
med yrkes- og profesjonsutdanning. Dette er en forutsetning for
å kunne utdanne nye profesjonelle yrkesutøvere.

