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Tankar om utbildning
av Dr Sarah Philipson, Associate Professor Emerita, University of Gävle, afilierad till Linnaeus University, 

Sweden och Strömstad Akademi

Utbildning är med och skapar vårt framtida samhälle. Vilket samhälle vill vi ha ? 

Dvs, vad är målet med utbildningen ?

Jag har värderingen att människor skall ha möjligheten att växa, att utveckla hela sin potential. Men i de 

allra flesta fall har samhällsutvecklingen alienerat människor från att gå från en lägre nivå till en högre. 

Ingenjörsarbete utfördes från början av arbetare rekryterade från fabriksgolvet. Genom inrättandet av 

ingenjörsutbildningar, t.ex. i Sverige den Kungliga Tekniska Högskolan 1827, så rekryterades ingenjörer 

direkt från speciella utbildningar. De som går på dessa utbildningar har i allmänhet inte erfarenhet av 

arbetet på verkstadsgolvet och de som arbetar på verkstadsgolvet har i allmänhet inte en möjlighet att 

utvecklas till ingenjörer. Det betyder att val som görs i tonåren leder till kraftiga begränsningar av vilket 

liv människor kan leva. Och det bygger in en felaktig syn på kunskap och hur kunskap utvecklas, 

utvecklingen av nya produkter eller nya produktionsprocesser sker i en teoretisk modellverklighet 

frikopplad från real life. Och erfarenheter av problem och möjligheter som utvecklas i det praktiska 

produktionsarbetet tas inte till vara för att förbättra produkter och processer. Ett exempel. En arbetare 

på Korsnäs pappersbruk, som hade en av de simplaste jobben på bruket, att lasta in flisen i processen, 

insåg att papperskvaliteten nog påverkades av fuktigheten i den flis som han stoppade in i processen. 

Efter många år, när fackklubbens ordförande kopplade ihop honom med en ingenjör som inte satt på 

höga hästar, fick han tillgång till realtidsinformation om papperskvaliteten. Det möjliggjorde att han 

kunde optimera papperskvaliteten på den färdiga produkten. Den simplaste arbetsuppgiften visade sig 

vara helt avgörande. Denna alienation av praktisk erfarenhetsbaserad kunskap har under de senaste 

hundra åren blivit värre, genom utvecklingen av gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer och nu 

senast med gymnasielinjer för maskinförare i processindustri. Dvs tre nivåer ovanför den “vanlige” 

arbetaren.

Hantverksyrken har istället reducerats och gjorts mer lika fabriksarbetarens. Den tidigare 

färdighetsbaserade nivåindelningen mellan lärling, gesäll och mästare har i hög grad försvunnit. Den 

hade den fördelen att man under livet kunde fortsatt utvecklas. Här tycks Sverige sticka ut negativt, 

åtminstone mot vissa andra länder. I Frankrike och England hade man en högre mästartitel, maître de 

France respektive grand master. Dessa nivåer lever än. För att renovera slott och katedraler i Frankrike, 

så måste stenhuggaren vara maître de France. En god vän till mig som är maître de France byggde en 

replik av en öppen spis från 1600-talet, både i mitt förra och mitt nuvarande hus. 



( )2 3

Kategorier av arbete

• I industriproduktion, detaljstyrs arbetet av någon annan.

• I hantverk och professioner, styrs arbetet av hantverkaren eller den professionelle själv (Snickaren, 

stenhuggaren, läraren, den medicinskt professionelle).

• Att utveckla ny kunskap, att ta fram innovationer är en profession; och arbetet är huvudsakligen 

huvudsakligen av kollektiv karaktär

Övergången mellan utbildningsnivåer

Idag är frasen livslångt lärande ett hån mot de som gjort ett dåligt val vid 14-15 års ålder. Det måste 

både finnas möjlighet att vidareutvecklas inom ett fält och att gå över till ett annat. För hantverkare 

borde samhället stimulera utvecklingen från lärling till stormästare. Inom tillverkningsindustrin en 

utveckling från truckförare till processförare (pappersbruk, textilindustri, kemiindustri, etc.). Men också 

vidare till ingenjör och civilingenjör. Inom byggnadssektorn utvecklingen till delprojektledare, byggledare, 

till ingenjör, och arkitekt eller civilingenjör. Men också att man skall kunna gå från att vara murare till att 

bli kock, eller sjukskötare.

Detta innebär att utbildningen inom ett fält inte skall vara distinkt olika, utan till att två nivåers 

utbildningar överlappar, de första åren på utbildningar till snickare och till arkitekt sker tillsammans, 

medan snickaren fortsätter ytterligare ett år med en mer praktisk inriktning och arkitekter bygger 

vidare med mer teoretiska kunskaper. Båda börjar vid 15 års ålder och de första två åren har stora 

inslag av praktik, läsning av byggnadsritningar och ritning och byggande av enfamiljshus. De lär sig, i en 

integration av matematik och fysik, de grundläggande principerna för hållbarhetsberäkningar för 

enfamiljshus.  Utbildningen skall också innehålla konstnärliga/estetiska moment.  Vad gör ett skrivbord 

vackert, hur leker man med ljuset i enfamiljshus. De som vill gå vidare till arkitekter och 

byggnadsingenjörer läser vidare.
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Vilken pedagogik krävs för att nå målet ?

1. Observation

2. Imitation

3. Erfarenheter

4. Reflektion över erfarenheter

5. Att skaffa sig verktyg för förståelse och som underlag för kommunikation av denna förståelse, dvs lära 

sig att använda språk (både svenska och engelska), bild, matematik och statistik. 

• Språket som verktyg

Att lära sig parafrasering, dvs att återge en läst text i egna ord, på ett sätt som är begripligt för 

andra. Som de nu är har studenter ofta bara en halvförståelse av läst text. 

• Bilden som verktyg

Bilden är det ännu värre med. Den har i svensk skola enbart setts som ett artistiskt uttryck, 

bild som “teckning”, inte som ett verktyg för förståelse av och kommunikation över komplexa 

sammanhang, som i ingenjörsvetenskap, arkitektur, m.m. Men också för en vetenskaplig 

förståelse generellt. Att använda språk och bild som verktyg för förståelse och kommunikation 

är en stor fråga i sig, och nya pedagogiska metoder måste utvecklas och bli en del av 

lärarutbildningen och gymnasieskolans läroplaner.

6. Att utveckla ny kunskap, se Philipsons & Kjellström (2020)

Skapa vilja att utbilda sig

Samhället måste ta på sig att skapa en vilja att utbilda sig. En samhällsfinansierad radio och television 

borde ha som ett av sina uppdrag skapa denna vilja. I Frankrike går varje dag mycket uppskattade 

dokumentärprogram som kan visa ett litet företag som bygger orglar, en restaurant, en 

möbelhantverkare eller några som renoverar antika bilar. Allt med fokus på excellens. 
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