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Education is not preparation for life; education is life itself.
John Dewey

1. Inledning
Högutbildad, men inkompetent.

Det som låter som en paradox är ändå möjligt. Under de senaste åren har diskussionen om
bristen på kompetens kommit allt högre upp på dagordningen. Skälen är flera. Ett är kombinationen av hög arbetslöshet och stort utanförskap särskilt bland ungdomar och utlandsfödda, samtidigt som det råder kompetensbrist I många sektorer och branscher, alldeles
oavsett konjunkturläge. Detta visar att något grundläggande är fel. Mycket talar också för
att kompetensbristen är ett av de viktigaste tillväxthindren.

Men vad är egentligen kompetens? Sverige har under de senaste decennierna lagt mycket
stora resurser, oavsett regering, på att bygga ut utbildning och forskning. Gymnasieskolan
har förlängts, särskilda satsningar har gjorts på olika typer av kunskapslyft och arbetsmarknadsutbildningar, och inte minst har den högre utbildningens volym mer än fördubblats.
Men likväl råder brist på kompetens. Det visar en rad undersökningar.1

Kan det vara så att kompetens är mer än utbildning? Att det är möjligt att ha lång utbildning, men ändå vara inkompetent? Om detta handlar denna rapport inom ramen för
projektet Kompetens för tillväxt vid forskningsinstitutet Ratio (se
www.kompetensfortillvaxt.nu). Rapporten inleds med ett avsnitt om själva kompetensbegreppet. Därefter följer en redogörelse för olika former av kunskap, vilket efterföljs av en
diskussion om olika former av lärande. Därefter tas kompetensbehov i den globala ekonomin upp och kopplas till kunskapens och lärandets former. Avslutningsvis diskuteras
kompetens i förhållande till utbildningssystemet och till arbetsgivares, parters, föräldrars
och individers eget ansvar.
1

Se t ex Wennberg, Lindberg & Fergin (2013), Almega (2012), Svenskt Näringsliv (2012), Företagarna

(2011), Tillväxtverket (2011) m fl.
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En central slutsats är att kompetens kan förstås som en balans mellan teoretisk kunskap,
praktisk kunskap och, vad vi valt att kalla, omdömeskunskap. Var och en av dessa kunskapsformer förutsätter i sin tur olika former av lärande. Det räcker inte med teoretisk utbildning,
utan det krävs även praktisk erfarenhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för
att bli kompetent i de flesta sammanhang. Sannolikt har vi i Sverige, men kanske även i
många andra OECD-länder, fått en överbetoning av den teoretiska kunskapen, medan den
praktiska har fått stå tillbaka. Därmed saknar många ungdomar idag den balans av teoretisk
och praktisk kunskap som krävs för att möta arbetsmarknadens behov.

Det ska betonas att denna rapport är en del i ett pågående, flerårigt forskningsprojekt med
ett stort antal pågående och kommande teoretiska och empiriska studier om Sveriges
kompetensutmaning. Slutsatserna är därför preliminära och vi vill mer än gärna få kritik och
synpunkter på rapportens analys och innehåll.

2. Kompetens – ett omdiskuterat begrepp
Vad menas då med kompetens? Dessvärre råder ingen tydlig konsensus om vad kompetens
egentligen är, trots att kompetensbegreppet används flitigt i politik, media, policydokument och forskning. Detta är naturligtvis ett problem, eftersom det är svårt att formulera
effektiva åtgärder mot kompetensbrist, utan att ha en klar bild av vad kompetens är.

Noterbart är även att diskussionen om kompetens inte enbart är ett svenskt fenomen, utan
en viktig internationell policyfråga2. Ett uttryck som kan användas för att sammanfatta den
rådande situationen är att många människor idag beskrivs som over-educated, but underskilled (OECD, 2011).

För att kunna ringa in begreppet börjar vi med att slå upp kompetens i ordboken och får då
fram att kompetens är ”(tillräcklig) skicklighet, behörighet” (SAOL på nätet). Redan här kan
vi ana att kompetens är ett brett begrepp. SAOL lägger dessutom till ”tillräcklig” innan
huvudförklaringen, vilket indikerar att kompetens är situationsbundet (kompetensen måste
2

Se t ex OECD Skills Strategy http://skills.oecd.org/; EU Skill Panorama http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
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vara tillräcklig i förhållande till något). Svenska Wikipedia definierar kompetens som ”ett
samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”. Denna definition pekar på att kompetens är tillämpad kunnighet, att
kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling.

I forskningssammanhang är kompetens ett relativt nytt begrepp. Med tiden har dock
kompetensbegreppet blivit centralt inom en rad olika akademiska discipliner. Inom psykologi är kompetens ett viktigt begrepp, och det är inom denna disciplin vi hittar den tidigaste
definitionen av kompetens. White (1959) definierar kompetens som ”en organisms förmåga
att effektivt interagera med sin omgivning”3. White presenterar här en nästan biologisk syn
på kompetens som en egenskap individer har för att kunna fungera med andra. Inom psykologin används även kompetensbegreppet som ett mått på färdigheter och förmågor, hos t
ex barn och tonåringar (t ex Harter, 1982).

Bartram (2005) definierar exempelvis kompetens som ”uppsättningar av beteenden som är
instrumentella för att leverera önskvärda resultat eller slutsatser”. Han relaterar även
kompetens till en av de vanligaste skalorna för att bedöma personlighetstyper, de s k big
five, och skapar en liknande skala för kompetens. Vid en jämförelse mellan de två skalorna,
hittas betydande korrelationer, bland annat mellan att ha en extrovert personlighet och att
ha kompetens att ”leda och besluta”.

En annan forskare som tidigt intresserar sig för kompetensbegreppet är McClelland (1973).
Han menar att många tenderar att ha en alldeles för snäv syn på kompetens, som enbart
mätbar, formell kunskap. Denna problematik belyses även av t ex Epstein & Hundert (2002)
som påpekar att vårdpersonal ofta utvärderas mest på formella kunskaper, och inte de
”mjuka”, sociala kompetenser som är centrala för att bli en duktig läkare. Leach (2002) belyser samma ämne, och menar att många läkare efter sin utbildning inte känner sig rustade
för den komplexitet som de möts av ute i arbetslivet.

Rychen & Salganik-Hersch (2003) diskuterar skillnaden mellan kompetenser och ”skills” eller
färdigheter. Kompetens beskrivs som ”ett holistiskt, icke reducerbart begrepp som inne3

Alla översättningar är författarnas.
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fattar ett brett spektra av färdigheter (skills)”. Författarna antyder därmed att specifika
färdigheter ska ses som en delmängd av ett vidare kompetensbegrepp, och att det finns en
skillnad mellan begreppen. Detta framhålls även av Illeris (2013).

Hager & Beckett (1995) menar att kompetens är ”förhållandet mellan färdigheter eller
kapacitet hos individer och att fullgöra relevanta uppgifter på ett tillfredsställande sätt”.
Även dessa författare lyfter fram att kompetens ska förstås som en kombination av generell
och specifik kunskap.

Även inom managementlitteraturen finns en bred diskussion kring kompetens, men då
oftast på organisationsnivå (se t ex Prahalad & Hamel, 1990; Lado & Wilson, 1994), t ex
kring den s k kompetensbaserade synen på företag (se exempelvis Freiling m fl, 2008; Foss
& Ishikawa, 2006). Detta perspektiv lyfter fram de kompetenser som finns inom företaget
som nyckelfaktorer för företagets konkurrenskraft.

I en antologi om kompetens utgiven av OECD (Rychen & Salganik-Hersch, 2003) presenteras tre huvudgrupper för kärnkompetenser: förmåga att interagera i socialt heterogena
grupper, förmåga att agera autonomt samt att förmåga att kunna koppla ihop olika typer
färdigheter. Enligt denna typ av kompetenssyn innebär kompetens även att t ex kunna
förhålla sig till andra och att självständigt kunna förverkliga och planera sina livsmål.

I samma antologi presenteras också ett schema över viktiga kompetensområden som
sammanfattas i Tabell 1 nedan, baserat på en enkätundersökning i medlemsländerna.
Kompetensområdena är sorterade efter hur ofta de omnämnts som viktiga av deltagarna i
undersökningen.
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Tabell 1. Viktiga kompetensområden
Hög
Social kompetens/
samarbetsförmåga
Läsförståelse/förmåga att
applicera kunskap
Lärandekompetens, kunna
utvecklas, livslångt lärande
Kommunikativ kompetens

Medium
Självständighet, självkontroll

Låg
Fysisk kompetens

Politisk, demokratisk kompetens

Kulturell kompetens (estetik,
kreativitet etc.)

Ekologisk kompetens
Värderingar; integritet, ansvar,
ärlighet, omsorg.

Källa: Salganik-Hersch & Stephens (2003) i Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society, OECD
(2003).

Illeris (2013) gör en liknande indelning av kompetens, där han definierar kärnan av kompetensbegreppet som – ”handlingar i specifika situationer”. Formella kompetenser och kunskap hamnar under det som Illeris kallar en vardaglig förståelse av kompetens, medan hans
mer utvidgade kompetensbegrepp rymmer mer ’mjuka’ förmågor, t ex kreativitet och
kritisk förmåga.

Värt att betona är även en rad svenska offentliga utredningar har behandlat kompetensbegreppet (SOU 1989:113, 1992:1, 1992:7, 1996:69, 1998:77). Exempelvis definieras
kompetens i SOU 1998:77 Kompetens i småföretag som ”kunskap kombinerad med vilja och
förmåga att tillämpa kunskapen samt att göra detta i samspel med andra”.

Baserat på flera gemensamma element i definitionerna ovan och litteraturen kring
kompetens har vi valt att preliminärt definiera (Karlson & Fergin, 2013) kompetens som:

Kompetens = förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt utföra specifika
arbetsuppgifter i konkreta situationer.

En viktig implikation är att det finns ett stort antal kompetenser, eftersom det förstås finns
en stor mängd olika typer av arbetsuppgifter. Det är också tydligt att kompetens handlar
om att kunna kombinera en rad olika mer generella färdigheter med mer specifika förmågor
i en rad olika typer av situationer. Vissa kompetenser kan således tänkas vara mer generellt
tillämpbara, medan andra kan vara väldigt specifika. Det ska tilläggas att kompetens
8

nödvändigtvis inte behöver innebära expertis, utan det handlar om att kunna utföra sina
uppgifter på ett sätt som är gott nog för den aktuella situationen.

3. Kunskapens former
Ett sätt att fördjupa diskussionen av kompetensbegreppet, som i hög grad saknas i tidigare
forskning, är att diskutera hur olika typer av kompetenser förhåller sig till olika former av
kunskap. Att ha förmåga att utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer innebär
förmåga att tillämpa olika typer av kunskaper.

En uttömmande analys av kunskapens olika former låter sig naturligtvis inte här göras, men
följande indelning i tre olika kunskapstyper kan vara fruktbar:


Vetenskaplig kunskap



Praktisk kunskap



Omdömeskunskap

Beteckningen ”omdömeskunskap” är vår egen – alternativa benämningar är praktisk
klokskap eller gott omdöme. Även ”bildning” används ibland som benämning för detsamma.

Indelning mellan vetenskaplig (eller teoretisk) kunskap och praktisk kunskap går tillbaka
åtminstone till Platon, som tillskrev den förstnämnda högre status. Denna syn har sannolikt
påverkat hela den västerländska bildningstraditionen (Burman, 2009). Platons uppdelning
av kunskap ifrågasattes dock redan under antiken av Aristoteles, som menade att det i
själva verket finns fem kunskapsformer: sofia, nous, episteme, techne och fronesis4. Sofia och
nous handlar om vishet och intuition, i den mån begreppen går att enkelt översätta. De tre
sistnämnda motsvarar emellertid de tre kunskapsformer vi här valt att fokusera på. Enligt
exempelvis Gustavsson (2000) kan hela den västerländska kunskapsfilosofin kan delas in

4

Se t.ex. Aristoteles – ”Den Nikomachiska etiken” bok VI, i översättning av Mårten Ringholm (2012).
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efter dessa tre aristoteliska kunskapsbegrepp. Dessa tre huvudtyper av kunskap färgar
också debatten om kunskap än idag.

Den vetenskapliga eller teoretiska kunskapen (episteme) är bevisbar och generaliserbar,
såväl analytiskt som empiriskt, och utgör motsatsen till det subjektiva (Gustavsson, 2000).
Johannessen (1999) menar att episteme skiljer sig från övriga kunskapsformer, eftersom
denna typ av kunnande gäller oföränderliga, generella förhållanden. Vetenskaplig kunskap
innebär alltså de sanningsanspråk vi kan göra baserade på vetenskapens metoder, konsistenskrav och observerbara, vetenskapliga fakta. I det följande kommer vi att synonymt att
benämna denna kunskapsform vetenskaplig eller teoretisk kunskap.

Den praktiska kunskapen (techne) är inte på samma sätt som den vetenskapliga kunskapen
bevisbar, utan handlar om kunskap om hur man gör saker och ting. På engelska används
termen ”skills” och på svenska kan ”kunnig” någorlunda fånga vad som avses. Gilbert Ryle
(1949) skiljer t ex på know-that och know-how, påståendekunskap och färdighetskunskap. I
den senare ingår exempelvis tekniska färdigheter, hantverkskunnande och yrkeskunskaper.
Väsentligt att understryka är att den praktiska kunskapen är en egen distinkt kunskapsform
och inte tillämpad vetenskaplig kunskap (Josefsson 1991). Eftersom praktisk kunskap är
svårare att mäta än vetenskaplig, är det också svårare att förklara och föra vidare praktiska
färdigheter.

Även omdömeskunskap (fronesis) är en form av praktisk kunskap, den praktiska klokskapen
eller det goda omdömet (Gustavsson, 2000; Johannessen, 1999). Denna kunskapsform har
en etisk dimension och behövs för att kunna fatta moraliskt välgrundade beslut i givna omständigheter, och för att kunna lösa många av de problem vi ställs inför i vardagen och i
arbetslivet. Nilsson (2009) betonar att fronesis endast existerar i en konkret handlingssituation; det handlar om hur vi agerar i en situation vi redan befinner oss i.

Enligt den aristoteliska traditionen skiljer sig fronesis från techne på det sättet att målet
med handlingar i denna kategori är handlingen i sig (praxis), och syftar till det goda för
människan. I denna tradition är fronesis liktydigt med dygder, dvs förvärvade karaktärsdrag
som syftar till mänsklig blomstring. Enligt exempelvis Annas (2011) skiljer sig dygderna från
10

”skills” eller praktisk kunskap i allmänhet just genom att de förutsätter en strävan efter det
goda, ”a commitment to goodness”. Omdömeskunskap är således inte som techne
begränsat till specifika handlingar, utan är en kunskapsform som handlar om oss själva. Det
finns även en tradition inom hermeneutiken med Gadamer (1960) som ledande namn där
omdömeskunskap (fronesis) likställs med ”bildning”, tolkat som hur man uppfattar sig själv,
sina medmänniskor och den värld vi lever i. Även den sene Wittgensteins idéer om språk
och praxis har kopplingar till begreppets utveckling - hur kan vi förstå de kunskaper som inte
enkelt låter sig översättas till vetenskapens terminologi (Gustavsson, 2000).

Under de senaste decennierna har diskussionen kring praktisk kunskap fått ett rejält uppsving. Nu ser vi en ökad flora av litteratur om praktisk kunskap, som ofta syftar till att försvara den praktiska kunskapen och ge den dess rättmätiga status i samhället (Svenaeus,
2009). Då den praktiska kunskapen är lika central för samhällets uppbyggnad som den
teoretiska, så är diskussionen om vad praktisk kunskap är och hur den förvärvas av högsta
relevans.

Central för diskussionen om praktisk kunskap är pragmatismen, en tanketradition som fått
genomslag i kunskapsfilosofin under efterkrigstiden, även om den växte fram redan under
slutet av 1800-talet. Anhängare av den pragmatiska traditionen som William James, Paulo
Freire och John Dewey menar att all kunskap utgår från handlingar och erfarenheter. Vi
utför en handling, reflekterar över den och inhämtar därmed ny kunskap (Gustavsson,
2000). Det inledande citatet från John Dewey illustrerar synsättet.

En viktig del av diskursen kring praktisk kunskap handlar om den tysta kunskapen. Tyst
kunskap är den typ av kunskap som inte kan uttryckas i påståenden eller i ord, det vi vet
men inte kan förklara (Polanyi, 1966). Exempel kan vara att simma eller cykla. Motsatsen till
tyst kunskap är explicit, och är sådant som vi kan formulera verbalt och förklara för andra
(Baumard, 2011).

Inom kunskapsfilosofin har många försök gjorts till att beskriva den tysta kunskapen och att
göra den mer greppbar. Johannessen (1999) menar t ex att tyst kunskap handlar om att ha
färdigheten att utföra en viss handling och att ha förtrogenhet med de omständigheter som
11

omringar handlingen. Denna uppdelning görs även av Nordenstam (1984). Bohlin (2009)
menar att den tysta kunskapen är ”att utföra praktiska uppgifter och att känna igen egenskaper” medan påståendekunskapen handlar om att kunna ”besvara frågor med korrekta
påståenden”.

Tyst kunskap är central både för praktisk kunskap i allmänhet och för omdömeskunskap.
Särskilt gäller detta inom t ex hantverksyrken och andra typer av praktiska yrken där en stor
del av kompetensen handlar om rent tekniskt kunnande som är svårt att förklara verbalt.
Den mer övergripande slutsatsen av denna genomgång av olika kunskapsformer är att
kompetens – förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer – behöver förstås som en balanserad förmåga att kombinera dessa tre kunskapsformer. En kompetent medarbetare har både teoretisk kunskap
om och praktisk kunskap i det yrke han eller hon förväntas utföra, men har också förvärvat
ett gott omdöme, som gör det möjligt att i konkreta situationer på ett tillfredsställande sätt
utföra sina specifika arbetsuppgifter.

4. Lärandets former
Frågan är förstås hur denna kunskap, färdighet, förtrogenhet och goda omdöme kan tänkas
förvärvas. Fungerar samma former för lärande för samtliga redovisade kunskapsformer?
Återigen låter sig naturligtvis inte en uttömmande analys av olika lärandeformer göras –
den pedagogiska forskningen är oerhört omfattande. Tanken är snarare att kortfattat
översiktligt påvisa det närmast triviala att det givetvis finns skillnader i hur vi tillägnar oss de
olika typerna av kunskap. Mycket förenklat är vår bild följande:


Vetenskaplig kunskap förvärvas främst genom formell, teoretisk utbildning.



Praktisk kunskap förvärvas främst genom konkret erfarenhet, praktik och handledning.



Omdömeskunskap förvärvas främst genom konkreta erfarenheter och kritisk reflektion över
det egna handlandet.

För undvikande av eventuella missförstånd ska omedelbart understrykas, som redan
påpekats, att det naturligtvis finns betydande korsbefruktning och väsentlig överlappning
12

mellan dessa lärande- och kunskapsformer; kompetens är ett holistiskt begrepp.
Exempelvis spelar praktisk kunskap och omdömeskunskap, precis som handledning, praktik
och kritisk reflektion, betydande roll för den vetenskapliga kunskapen. Likaså kan förstås
formell utbildning vara viktig för förvärvandet av praktisk kunskap och omdömeskunskap.
Men, och det är det viktiga, betoningen är olika.

Praktisk kunskap, både i form av techne och fronesis, förvärvas i huvudsak genom praktik
och aktivt utövande. De kan inte traderas i form av en samling sanna påståenden. Lärandet
sker genom handling i konkreta situationer. Jean Lave (1991) har myntat begreppet
”situerat lärande” (Lave & Wenger, 1991) för detta. Hon menar att praktisk kunskap är
bunden till den kontext där den lärs in och att dessa former av kunskap är ett resultat av en
inskolning i ett helt socialt sammanhang. Lärandet är integrerat i såväl vardags- som yrkeslivet. Viktiga aspekter av dessa kunskapsformer är dessutom tysta och inte kan överföras
verbalt mellan individer (Baumard, 2010). Omdömeskunskap är således något man bygger
upp genom livserfarenhet och genom att utsättas för olika situationer och dilemman.
Techne handlar mer om hur man utövar en speciell praktik.

En viktig lärandeform när det gäller praktisk kunskap är handledning inom ramen för ett
mästare – lärlingssystem, där den mer oerfarne novisen får iaktta, praktisera och arbeta
parallellt med en erfaren handledare, som genom att vara en förebild förmedlar sitt
kunnande och omdöme i konkreta situationer (Josefsson, 1991).

Centralt för både praktisk kunskap och omdömeskunskap är reflektion över gjorda erfarenheter. Utan reflektion över det egna handlandet och dess konsekvenser, liksom även över
exempel och förebilder, utvecklas inte dessa kunskapsformer. Särskilt omdömeskunskap
förutsätter förmåga till kritisk reflektion över gjorda erfarenheter, men också upplevda
exempel från exempelvis film, teater och teater kan fungera som objekt för den etiska
reflektionen (Nussbaum, 2002).

Betydelsen av reflektion är central inom den pragmatiska traditionen. Exempelvis Dewey
(1933), betonade lärande som en växelverkan mellan teori och praktik, reflektion och aktivt
handlande. Lärande är enligt Dewey en social och interaktiv process; för att tillägna oss
13

verklig kunskap måste vi aktivt använda de objekt vi vill lära oss någonting om. Andra som
betonat reflektion över gjorda erfarenheter som centralt för lärande är t ex Schön (1983),
van Manen (1977), Kolb & Kolb (2005).

Tabell 2 nedan sammanfattar diskussionen.
Tabell 2. Kunskaps- och lärandeformer
Kunskapsform
Vetenskaplig
kunskap
Typ av kunskap
Bevisbar och
generaliserbar, teori
och empiri,
påståendekunskap,
episteme
Lärandeform

Teoretisk, formell
utbildning

Praktisk kunskap

Omdömeskunskap

Tekniska färdigheter,
hantverkskunnande,
yrkeskunskaper,
färdighetskunskap,
delvis tyst kunskap,
techne
Praktik, situerat
lärande,
handledning,
reflektion över
erfarenheter

Praktisk klokskap, gott
omdöme, dygder,
bildning, strävan efter
att det goda, delvis
tyst kunskap, fronesis
Praktisk erfarenhet,
situerat lärande, kritisk
reflektion över det
egna handlandet ur
moralisk synvinkel

Det är samtidigt viktigt att konstatera att samtliga kunskaps- och lärandeformer är betydelsefulla för att utveckla kompetens, att ha förmåga att på ett tillfredsställande sätt utföra
specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer. Lärande och kompetensutveckling behöver
ses som en integrerad process där teoretiska och vetenskapliga sanningar kombineras med
praktik, handledning och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter, även utifrån ett etiskt
perspektiv, och även utanför den traditionella utbildningsmiljön.

Figur 1 nedan presenterar Kolbs (1984) ”lärandets cirkel” som kan sägas integrera samtliga
kunskapsformer och former för lärande. Reflektion över konkreta erfarenheter och exempel
står i centrum för lärandet, precis som i pragmatismen, och lärandet av teoretiska begrepp
och generella sanningar kombineras dessutom med utvecklandet av praktisk kunskap och
omdömeskunskap genom tillämpning av dessa lärdomar genom handlande i nya situationer, vilket ger upphov till nya erfarenheter osv. Olika individer kan dessutom utveckla
olika ”lärstilar” i dessa avseende. Inte minst inom vården och det medicinska området har
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denna form av integrerat erfarenhetsbaserat lärande kommit att spela stor roll, men det är
viktigt även på exempelvis managementområdet.5

Figur 1. Lärandets cirkel (Kolb, 1984)

Kompetens handlar, som sagt, om att kunna kombinera en rad olika mer generella färdigheter med mer specifika förmågor i en rad olika typer av situationer.

5. Kompetens i den globala ekonomin
Det talas idag ofta om att vi lever i en ”kunskapsekonomi”, där de anställdas kompetens
utgör företagets viktigaste resurs. Men vilka kompetenser är då viktigast i dagens oerhört
komplexa, konkurrensutsatta och snabbt föränderliga globala ekonomi, med ökad handel,
gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt förstärkt utbyte av information
och teknologi mellan länder?

Ja, den som det visste! Naturligtvis finns inget enkelt svar på vilka förmågor på ett tillfredsställande sätt kunna utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer som är viktigast i
dagens värld.

5

David och Alice Kolb föreläste för ett fullsatt auditorium på Karolinska Institutet den 14 juni 2013. För
ytterligare information om tillämpningar av lärandets cirkel inom områden, se
www.learningfromexperience.com/
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En central slutsats av analysen ovan av olika kunskaps- och lärandeformer är dock att
dagens kunskapssamhälle knappast endast kan handla om att med formell utbildning förmedla vetenskaplig kunskap – praktisk kunskap och omdömeskunskap är väl så viktigt. Det
är alltså fullt möjligt att vara högutbildad, men ändå inkompetent, som hävdades inledningsvis. Ur såväl ett individuellt, som ett företags- och samhällsperspektiv torde det vara
av stor betydelse att detta problem hanteras.

Det finns, som nämndes redan inledningsvis, betydande kompetensbrist inom flertalet
branscher och sektorer. Det gäller inte minst praktisk kunskap, gott omdöme och personliga egenskaper (Lindberg, 2012; Almega, 2012). Många arbetsgivare menar idag att elever
även från yrkesförberedande gymnasieprogram saknar den praktiska kunskap de behöver
för att klara sig inom sin yrkeskår (Wennberg, Lindberg & Fergin, 2013). Ett mer genomgående resultat är att arbetssökande förutom praktisk skicklighet saknar personliga
egenskaper som uthållighet, förmåga till ansvarstagande och även vanligt hyfs och vett
(Wennberg, Lindberg & Fergin, 2013), dvs kompetenser som handlar om brist på
omdömeskunskap. Arbetsgivarna påpekar även att de praktiska utbildningarna gjorts alltför
teoretiska. Sannolikt är detta en viktig förklaring till att Sverige trots stora satsningar på
utbildning samtidigt har kompetensbrist, hög arbetslöshet och stort utanförskap särskilt
bland ungdomar och utlandsfödda.

Det verkar dock inte primärt vara lagstiftningen som undervärderar betydelsen av praktiska
erfarenheter, reflektion och kritiskt tänkande, snarare ligger problemen i hur denna tillämpas ute på skolor och universitet. Examensbeskrivningarna för den högre utbildningen
slår t ex fast att studenterna förväntas få kunskaper sorterade under de tre rubrikerna:
kunskaper och insikter, färdighet och förmåga samt värderingar och förhållningssätt. Den
svenska högskolelagen kap 1 § 9 slår vidare fast att elever ska lära sig tänka kritiskt och ha
en beredskap till att möta förändringar i arbetslivet. Liknande formuleringar finns för
kunskapsmålen i grund- och gymnasieskolan (Ds 2004:2).

Som visats av t ex Karlson & Skånberg (2012) och Le Grand m fl (2013) finns samtidigt ett
betydande problem med överutbildning i dagens Sverige. Enligt Le Grand m fl (2013) så är
46 procent av inrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden överutbildade. Motsvarande
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siffra bland utrikesfödda är 52 procent6. Enligt Tåhlin (2007) så har problemet med överutbildning ökat; individens utbildningslängd har stigit snabbare än arbetsgivarnas krav på
detsamma. Problemet med överutbildning kan sannolikt ses som ett tecken på en överbetoning av behovet av teoretisk eller vetenskaplig kunskap, på bekostnad av praktisk
kunskap och omdömeskunskap. Kunskapsläget är dock ännu otillräckligt för att kunna göra
en definitiv bedömning.

Dewey (1897) menade att utbildningssystemets roll i mångt och mycket handlar om att
förse individer med grundkompetenser – att lära dem att lära. Lärandet ska fortgå resten av
livet. Utbildningssystemet behöver förmedla generella kompetenser, av såväl teoretiska
som praktisk art, som sedan går att utveckla och tillämpa i specifika situationer. Att vara
underutbildad och inkompetent är dessvärre också möjligt. Lärande och kompetensutveckling behöver ses som en integrerad process där teoretiska och vetenskapliga
sanningar kombineras med praktik, handledning och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter, även utifrån ett etiskt perspektiv, och även utanför den traditionella utbildningsmiljön.

Den praktiska kunskap och omdömeskunskap som i betydande utsträckning tycks saknas
kan nämligen i huvudsak utvecklas genom praktik, situerat lärande och reflektion över
gjorda erfarenheter. Mycket talar därför för en uppvärdering av praktik och arbetsplatsförlagt lärande på alla typer av utbildningar, inte bara de praktiskt inriktade. Även de som
läser teoretiska utbildningar har nytta av att omsätta teori i praktik och därmed få en
djupare förståelse både av det man lärt sig teoretiskt, men också praktisk kunskap och
betydelsen av gott omdöme. Detta är troligtvis mer effektivt än att bygga in krav på
reflektion i kursplanerna.

Därför förordar vi en uppgradering av praktik och arbetsplatsförlagd lärande på alla typer av
utbildningar, inte bara de praktiskt inriktade. Ansvaret för att så ska bli fallet åvilar utbildningsväsendet, men även näringsliv och myndigheter har ett stort ansvar för att erbjuda

6

Siffrorna är baserade på den s k Levnadsnivåundersökningen LNU, en surveyundersökning om den svenska
befolkningens faktiska levnadsförhållanden. För mer info se www.sofi.su.se, flik
”Levnadsnivåundersökningarna”.
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praktikplatser och handledning. Även arbetsmarknadens parter behöver tillse att ingångslöner och arbetsmarknadens regelverk gör det möjligt för fler att utveckla praktisk kompetens. Arbetsgivarna kan inte förvänta sig att relevant kompetens ska kunna utvecklas utan
deras egen medverkan – det är helt enkelt inte möjligt. Utmärkta exempel finns inom det
partsgemensamma samarbetet Teknikcollege på gymnasienivå, liksom inom Yrkeshögskolans program, och säkert även inom många högskoleutbildningar. Inte minst inom vård
och medicin tycks man ha kommit längre än på andra håll när det gäller att integrera praktik
och reflektion i utbildningen.

Men det är inte bara utbildningssystem och arbetsgivarna som har ansvar för utveckling av
individens kompetens. Individen själv, föräldrar och familj bör också ta ett större ansvar. För
att kunna bemöta arbetslivets kompetenskrav krävs också ett stort mått av eget driv och
vilja att lära sig nya saker (diskuteras t ex av Annas, 2011). Kompetens är ett holistiskt begrepp som påverkas av utbildning såväl som av kultur och social miljö.

Att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling handlar alltså om att bygga ett
samhälle med såväl formella (lagar och regler) som informella (värderingar, normer och
kultur) institutioner som stödjer den typ av kompetens som krävs i dagens globala ekonomi.
Understrykas ska återigen att det inte enbart handlar om tekniska färdigheter eller teoretisk
kunskap. I en globaliserad värld ställs även allt större krav på oss som medborgare att kunna
leva oss in i andra gruppers situation och andra kulturer (Nussbaum, 2002). Inte minst kan
humaniora vara avgörande för den självkritik och förmåga att sätta sig in i andra människors
situation som utgör generella kompetenser i dagens samhälle.

6. Slutsatser
Vår slutsats är att kompetens handlar om förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt
utföra specifika arbetsuppgifter i konkreta situationer. Kompetens är mer än formell utbildning och kan förstås som en balans mellan teoretisk kunskap, praktisk kunskap och, vad vi
valt att kalla, omdömeskunskap. Var och en av dessa kunskapsformer förutsätter i sin tur
olika former av lärande. Det räcker inte med teoretisk utbildning, utan det krävs även

18

praktisk erfarenhet och kritisk reflektion över gjorda erfarenheter för att bli kompetent i de
flesta sammanhang.

Dessvärre är det därför fullt möjligt att ha lång utbildning, men ändå vara inkompetent.
Sannolikt har vi i Sverige, men kanske även i andra OECD-länder, överbetonat den teoretiska kunskapen, medan den praktiska har fått stå tillbaka. Därmed saknar många ungdomar idag den balans av teoretisk och praktisk kunskap som krävs för att möta arbetsmarknadens behov.

I dagens globala ekonomi behöver varje kunskaps- och lärandeform ges sin rättmätiga plats
i samhället. Detta är en förutsättning för att bryta det utanförskap som uppstår när en allt
större grupp människor står utanför arbetsmarknaden, men också för att skapa fler jobb i
växande företag.

Ett viktigt led i att bryta kompetensbristen och på sikt förbättra matchningen på arbetsmarknaden är att införa mer praktiska inslag i såväl grund- och gymnasieutbildning som på
universitet och högskola. Praktiktjänster och fler kontakter med arbetslivet skulle ge unga
människor en chans att få omsätta sina kunskaper i praktiken och utveckla ett praktiskt
kunnande, och därmed bli bättre rustade för att möta arbetslivets krav.

Ansvaret för detta åvilar utbildningsväsendet, men även arbetsgivare, parter, familjer och,
inte minst, individerna själva har ett stort ansvar för att utveckla de kompetenser som
behövs.
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