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IV 

Sammanfattning 

Vi tror att de flesta håller med om att det inte alltid är så lätt att sätta ord på och förklara för 
någon det vi ser som självklart. Många års erfarenhet inom ett yrke ger en gedigen erfarenhet 
och händerna (eller vad det nu är som är ditt verktyg) går liksom av sig självt och du behöver 
inte tänka på vad och hur du gör. Vi som har valt att ta steget vidare, att föra kunskaper vidare 
till nästa generation, brinner för vårt kunnande, vårt yrke. Den uppfattningen har vi iallafall fått 
genom alla intressanta möten med blivande yrkeslärare under två år på yrkeslärarprogrammet. Vi 
brinner för vårt kunnande och vi brinner för att våra elever ska förstå hur viktig kunskapen är 
och vad det innebär att ingå i en yrkespraxis. 
 
Den tysta kunskapen är nära kopplad med yrkeskunskapen, vilken på senare tid fått ett behov av 
att teoretiseras. Historiskt sett har yrkeskunskapen förts från generation till generation utan 
teoretiska hjälpmedel, ett “titta och lär”- system.  
 
I yrkeslärarrollen, som skiljer sig från handledarollen på arbetsplatsen, har man uppgiften att 
teoretisk kunna förklara hur begrepp hänger ihop och samtidigt vara medveten om den tysta 
kunskapen. Vi vill med vår rapport göra oss medvetna och lyfta fram hur vi förmedlar kunskap 
som vi inte riktigt kan sätta ord på. 
 
Vi tyckte att det skulle vara en bra idé att visa detta i en film för att exemplifiera förmedlande av 
tyst kunskap, efter att vi gjort en bred litteraturstudie och intervjuat kollegor i detta ämne. Ingen 
av oss hade gjort film förut så detta var en utmaning!  
 
Tanken med filmen ändrades något under resans gång. Vi ville visa hur man förmedlar tyst 
kunskap och det gör den förvisso, men vad vi kanske inte riktigt hade räknat med var att lära oss 
så pass mycket av att filma och filmen. Dels vad vi skulle ha med och hur vi skulle filma och när 
vi sen tittade på filmen vad vi skulle välja att ha med av materialet vi hade filmat och i vilken 
ordning. Det som verkligen blev tydligt var hur många små moment det finns i momentet. Detta 
upplever vi har utvecklat våra roller som lärare.  
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Abstract 

Vår rapports syfte är att försöka göra oss medvetna och lyfta fram hur vi förmedlar kunskap 
som vi inte riktigt kan sätta ord på, alltså den tysta kunskapen. Vi vill även belysa eventuella 
likheter och skillnader som finns i våra respektive yrke vad gäller förmedlandet av tyst kunskap. 
Metoder som vi använt är intervjuer och film. 
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Förord 

Vårt examensarbete handlar om förmedlandet av tyst kunskap. Detta ämne rör sig i gränslandet 
mellan akademi och yrkespraktik. Många och långa diskussioner samt gedigna litteraturstudier 
(inte alltid på dygnets ljusa timmar), har fört vårt projektarbete framåt.  
 
Vi är väl medvetna om att vi har tagit upp andras dyrbara tid och är Er evigt tacksamma för 
detta. Utan inbördes rangordning och istället i alfabetisk, speciellt tack till: examinator, 

handledare, mentorer, respondenter, skådespelare, statister, våra familjer.  
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Petra Allsten & Ulrica Clarin 

1. Introduktion 

Begreppet ”Tyst kunskap” var för oss helt obekant, när vi för första gången, för 1,5 år 
sedan fick höra talas om detta i början av vår utbildning på yrkeslärarprogrammet. 
Innebörden, att man som yrkesman(kvinna), besitter en personlig, erfarenhetsbaserad 
”känsla” för sitt yrke som inte alltid är så lätt att klä i ord kändes väl igen. Vem har inte 
ställts inför frågan: ”Varför gör du så?”, och inte riktigt kunnat svara: ”Vet inte, det 
känns liksom rätt”. Man känner det i kroppen, hur det ska vara. 
 
Vi, en frisör och en trafiklärare, bestämde oss för att tillsammans, beröra detta vida, 
intressanta ämne som all yrkeskunskap grundar sig på. 
 
Frisören, Petra Allsten, 35 år, blivande hantverkslärare i frisörämnen, har arbetat som 
lärare i 3 år. “I början var det hur lätt som helst att vara lärare, när man efter ett års arbete började 
läsa på yrkeslärarprogrammet, märkte man hur mycket man egentligen måste tänka på”. Gick ut 
frisörprogrammet 1996. Har arbetat som anställd frisör på Sveriges femte största 
salong och jobbade där med visningar och utbildning. Har hyrt stol och drivit egen 
mindre salong. “Tankarna på att jobba som lärare har funnits sedan länge då handledarrollen var 
något jag brann för under hela min frisöryrkestid.”  
 
Ulrica Clarin, 45 år, trafiklärare och blivande lärare på transportprogrammet har 
arbetat på gymnasieskolan i 2,5 år. Avslutade min trafiklärarutbildning 1989 och har 
arbetat på trafikskolor i Östersund och Malmö. ”Ville bli trafiklärare när jag var 18 år och 
precis hade tagit körkort, för jag tyckte att de som jag mötte i trafiken inte höll sig till reglerna och 
inte använde sig av sunt förnuft heller, jag ville förändra världen!” Nu blev det kanske inte riktigt 
så... “Läraryrket har jag varit i hela min karriär, det som mest skiljer arbetena åt är att på 
gymnasieskolan arbetar man med helheten på ett annat sätt, inte bara körkortsutbildning.” 
 
Den teoretiska kunskapen ger oss ord och terminologier, strukturerar upp fakta och 
leder oss in i en förståelse för det som ska utföras praktiskt. Genom att delta i en 
praxis utvecklar vi färdighet och förtrogenhet, (Göranzon, 1990, s. 118), vi “känner det 
i kroppen”. Det är då vi kan frångå den teoretiska grunden och göra det som 
situationen kräver utan tänka efter. Detta förmedlar vi utan tvekan till eleverna, vi 
sänder ständigt signaler, medvetna och omedvetna. Om man kan medvetandegöra hur 
vi förmedlar den tysta kunskapen och hitta nya, kreativa sätt skulle man kunna 
underlätta lärandet in i ett yrke.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Vi har med hjälp av vetenskapen och teorin kunnat sätta ord och göra det praktiska 
teoretisk förklarbart i stort sett i alla praktiska yrken. Yrken som förr lärdes ut enbart 
genom efterapning och imitation genom år av observationer och successivt klivande 
på den yrkesmässiga stegen på arbetsplatsen, har numera fått sin egen teoretiska 
fackterminologi. Denna är givetvis den viktiga grunden att bygga ett yrkeslärande ifrån. 
Däremot lär vi ut saker vi inte själva är medvetna om. Och om man vänder på steken; 
vi har inte alltid en terminologi eller fackord att luta oss tillbaka på när vi vill förklara 
en del i ett visst moment. 
 
Vår uppgift är inte att reda ut begreppet “kunskap” men det verkar vara omöjligt att 
inte hamna på detta sidospår. Vår tysta kunskap kan vi ha fått oss tillgodo på många 
olika sätt och vi behöver inte förmedla den på samma sätt som vi fått den till oss. Det 
kanske finns bättre sätt? Målet med vårt arbete är att utveckla vårt sätt att tänka när det 
gäller förmedlande av den tysta kunskapen.  
 
Som yrkeslärare får man ofta höra att eleverna kan för lite. Eleverna är missnöjda för 
att de inte får göra något på sin APU- plats. Alla vill att eleverna ska kunna mer. 
Processen måste ta tid. Men vi är nyfikna. Skulle man kunna tydliggöra den tysta 
kunskapen. Finns det sätt, pedagogiska - didaktiska, som underlättar och ger ett 
tydligare lärande av den tysta kunskapen. Vi är intresserade av att hitta sätt att utveckla 
förmedlande av den tysta kunskapen, skulle detta vara möjligt? Vår frågeställning för 
examensarbetet är därför: 

 

2.1 Hur förmedlar vi tyst kunskap? 

Tyst kunskap förmedlas förmodligen på flera sätt. Vi vill ringa in hur vi gör. 
Exemplifiera och peka på olika sätt att lära ut det du har svårt att sätta ord på. 

 

2.2 Vilka likheter finns det i förmedlandet av den tysta 

kunskapen i våra respektive yrken? 

Vi har förvisso olika yrken, frisör och trafiklärare, men de är båda praktiska. Finns det 
likheter i sättet att föra vidare kunskapen vi inte kan sätta ord på? Vi vill jämföra och 
se hur vi gör och vad vi gör likadant. 
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2.3 Vilka skillnader finns det i förmedlande av den tysta 

kunskapen i våra respektive yrken? 

Hur skiljer sig tillvägagångssätten åt i vårt sätt att lära ut de tysta delarna i våra olika 
yrkesprofessioner? Finns det skillnader? 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudier 

För att underbygga vårt arbete har vi tagit del av litteratur i ämnet ”Tyst kunskap”. 
Tillgången är stor och det är inte svårt att hitta böcker, rapporter eller 
doktorsavhandlingar där man diskuterar detta ämnet från olika synvinklar. Vår 
handledare uppmanade oss att utgå mycket från oss själva och våra erfarenheter som 
yrkesmänniskor, så en del exempel är helt enkelt tagna från “verkligheten”. Egentligen 
var föreläsningarna vi fick i ämnet “Tyst kunskap” under yrkeslärarprogrammets gång, 
det som satte igång intresset och aha-upplevelsen och gav oss “kött på benen” samt 
intresse för ämnet.  
 
Att läsa andras rapporter i ämnet har gett oss ovärderliga tips och idéer. Det var från 
ett annat examensarbete gjort av en elektriker och en kock, där idén till att göra film 
kom. För att påvisa skillnaden mellan en nybörjare och en expert hade de fotograferat 
en kyckling styckad av en nybörjare och dito, gjort av en expert. Skillnaden var 
slående! Eftersom vårt arbete handlar om processen och tillgodogörandet av tyst 
kunskap funderade vi vidare och kom fram till att vi ville visa processen där emellan, 
med en film.  

 

3.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har gjorts med respondenter med lång erfarenhet inom både 
första - yrket och som yrkeslärare. Inledningsvis lämnades ett följebrev till 
respondenterna (se bilaga 1), där de etiska övervägandena följts i form av: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Intervjuerna gjordes semi- strukturerade, (Carlström & Hagman, 2006, s.189). 
Frågorna vi använde var från början planerade, men beroende på svaren vi fick, gavs 
utrymme till fria följdfrågor. Vi sammanställde svaren i en löpande text.  
 
Fördelar med semi - strukturerade kvalitativa intervjuer är att man utgår från 
respondentens svar och spinner vidare på dessa. På detta sätt kan vi få ut mer under 
förutsättning att man som intervjuare är lyhörd för respondentens svar. Detta sätt, till 
skillnad från en mer strukturerad intervju är att det kräver mer av den som utför 
intervjun. 

Eftersom avståndet mellan oss är c:a tio mil har Skype varit ett fantastiskt redskap för 
kommunikation. Två gånger i veckan har vi checkat av och diskuterat kring arbetet. Vi 
har också träffats fysiskt för skrivande, filmande och redigering av film. I Googledocs 
har vi gjort upp en mall för vad som ska vara med och sen har vi enskilt och 
gemensamt bearbetat och fyllt på utifrån detta. Vår handledare har under arbetets gång 
gett oss reflektion, hjälpt oss föra arbetet framåt och ibland att hitta nya vägar. 
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3.3 Tillverkande av film 

Ganska tidigt kom vi på idén att göra en film som ett resultat av vårt projektarbete. 
Inte för att vi på något sätt trodde att detta skulle bli enklare eller att någon av oss har 
gjort film förut eller att det var en väldigt genomtänkt idé. Inspirationen till filmen fick 
vi delvis genom Bo Göranzons föreläsning om tyst kunskap där han poängterade 
vikten av att exemplifiera tyst kunskap för att kunna påvisa det generella. På en av våra 
skolor har it - enheten gjort en egen reklamfilm för att marknadsföra skolan och denna 
har visats som reklam på biografer. En väldigt kreativ och välgjord film. Så vårt första 
drag var att förankra idén hos dessa “datorkillar” och efter en positiv respons var det 
ingen återvändo. Filmidén kändes mer och mer rätt ju djupare vi sökte i 
litteraturdjungeln om tyst kunskap och där mycket handlar om att förmedla en känsla. 
Problemställningen, “Hur förmedlar man tyst kunskap”, faller ju lite på sitt eget målsnöre 
om man blir tvungen att formulera den språkligt fullt ut, när den nu är just tyst. Här 
måste ju filmen vara ett solklart verktyg att visa hur vi kommit fram till vårt resultat. 
 
Den tekniska delen känner vi oss fullständigt trygga med tack vare våra kontakter. 
Frågan var nu; Vad skulle vi filma? Hur skulle vi filma? Hur lång skulle filmen vara? 
Vad ville vi få fram?  Ja. mycket frågor helt enkelt! Genom att söka på nätet kunde vi 
hitta en hel del information och allmänna tips om hur vi skulle gå tillväga från idé till 
färdig produkt och om vad som gäller rent lagligt sett.  

För att veta hur vi skulle filma, vilka moment och vad som skulle vara med skrev vi ett 
manus. Manuset beskrev i stora drag vad filmen skulle innehålla. Däremot skrev vi 
inga repliker, eftersom vi lät manus vara öppet för spontana idéer. 
 
Vi bestämde datum och tid med en av it - killarna som var villig att hjälpa oss filma vår 
idé. Sen var det “skådespelarna”, kan ju inte vara så svårt? Så här i slutet av terminen 
har man inte någon ren nybörjare kvar, det är minsann svårt att “spela” nybörjare. It -
killen är en klippa, han erbjöd sig att vara den nybörjare i permanentrullning som han 
faktiskt genuint är, (var!) . Eftersom vi skulle vara på Petras skola fick hon order att 
fixa en “skådespelare” som hade körkortstillstånd och hade kört ett par gånger OCH 
som kunde den tiden vi bestämt! Vi använde frisörlokalen på Petras skola. Med hjälp 
av datakillen som också var skådespelare, filmade vi från nybörjare till expertis. Vi 
använde en förstaårselev för att visa ytterligare kunskaper i permanentrullning.  
 
Ulrica använde sig av en bil från arbetsplatsen med dubbelkommando. En elev som 
bara kört ett par gånger fick bli nybörjaren här. Ulrica som inte visste hennes 
kunskaper tog en liten testtur och fick sedan ändra sina planer något.  
 
Efter att vi filmat råmaterialet till vår film var det dags att sitta ner och titta på två 
timmars film, som sedan skulle klippas ner till ungefär tio – femton minuters kvalitativ 
film. Vi delade upp det så att vi tittade och funderade enskilt i vårt respektive ämne på 
hur materialet skulle klippas ihop och den röda tråden skulle hållas. När det var gjort 
träffades vi tillsammans med data killen som hjälpte oss med den tekniska biten, för att 
få ihop filmmaterialet till en film på c:a femton minuter. Även om vi innan klippningen 
tittat enskilt på filmen och i stora drag hade klart för oss vad som skulle vara med, dök 
nya tankar upp när vi satt tillsammans. Man blir lätt “hemmablind” och då är det en 
stor fördel med varandras kritiska ögon. Tanken att visa i de olika stegen visade sig 
vara svårt. Det blev inte så teoretiskt uppdelat, utan filmen, precis som ämnet vi 
skriver om, går mer efter en känsla. En känsla av hur man förmedlar tyst kunskap. 
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Analysen som vi sedan gör ska ju beskriva HUR, utvecklas kunskapen? HUR 
förmedlas denna känsla, den tysta kunskapen? Vad ser vi i filmen angående hur tyst 
kunskap förmedlas som vi inte tänkt på förut? 

Det tog ungefär en förmiddag att klippa ihop filmen. Datakillen hjälpte oss och han 
använde sig av ett fantastiskt program som heter iMovie. När vi var nöjda åkte vi hem 
och funderade på hur vi skulle lägga på ljud och röster. Detta delade vi upp så att var 
och en jobbade med sin del. Efter 5 dagar träffades vi igen och lade på röster och 
musik på de ställen vi tyckte det behövdes. På vissa ställen behöll vi originalröster, 
men detta funkade inte överallt så vi pratar och berättar varvat med musik. 
 
Sabelström (Film Stockholm,) har på sin webbsida enkelt gjort upp en arbetsordning 
med förklaringar hur man går till väga för att göra en film. Vi har använt delar av 
denna arbetsordning för att strukturera upp vårt arbete med filmen. 

1. Idé, synopsis: 

Idén är att göra en film som resultat av vårt examensarbete. Tanken är att i filmen visa 
hur man förmedlar tyst kunskap, svaret på vår problemformulering i denna uppsats. Vi 
vill också i filmen jämföra och påvisa eventuella skillnader och likheter i det tysta 
kunskapsförmedlandet i våra olika yrken. 

2. Research: 

Vi har gjort ett gediget bakgrundsarbete när det gäller ämnet, då vi använt oss av både 
böcker, artiklar, intervjuer och egen erfarenhet som vi analyserat fram och tillbaka i 
otaliga samtal med varandra och andra. På nätet har vi hittat information i 
tillvägagångssättet att göra film. Vi har hjälp med den tekniska biten av it - enheten på 
en av våra skolor. 

3. Pitch:  

Här gäller det att argumentera och sälja in just den här filmen (Sabelström). Vi har som 
mål att filmen ska kunna vara en inspiration och källa till reflektion över vår egen 
didaktik och tankesätt när det gäller tyst kunskap, men även för andra lärare och 
elever. Tanken är den ska synligöra och exemplifiera den tysta kunskapen. Vi tror man 
kan hämta inspiration över ämnesgränserna. 

4. Manus:  

(Frisör) 
Det visas bilder på när experten rullar en permanent. Läraren rullar och förklarar hur 
det går till. Nästa scen är när nybörjaren ska rulla permanent för första gången och hur 
läraren handleder eleven i detta. Nybörjaren provar sig fram, får hjälp och provar sig 
fram igen. Nästa gång är det en avancerad novis. Eleven kan börja själv, men får 
fortfarande hjälp och man behöver kanske förklara vissa saker igen. Övar och rullar 
igen. Kompetens är nästa steg. Här börjar eleven kunna men upptäcker att allt inte är 
precis som teorin säger, möter vissa hinder och behöver därmed viss hjälp. Skicklig är 
detta steg och eleven klarar sig på egen hand. Man behöver tänka och det händer 
fortfarande misstag men man tar sig vidare och lär sig av dem. Här kan läraren titta 
efteråt och eleven berätta vad den gjorde för fel men själv rättade till. 
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Vad händer? Vart? För vilka? Varför? är frågor man ska ställa sig vid manusskrivande 
enligt Sabelström.  
 
(Trafiklärare) 
Läraren demonstrerar momenten dragläge - krypkörning - växling. Visar hur man gör , 
och varför man gör det och förklarar hur det helt tekniskt fungerar. Sen är det elevens 
tur att sitta vid ratten och läraren berättar hur eleven ska utföra uppgiften under 
momentets gång, med mycket gestikulerande händer som ibland ska symbolisera 
fötternas arbete och ibland förklara någon teknisk funktion. Poängterar även att man 
kan lyssna till motorljudet för att lättare kunna “veta” att man hittat dragläget. I nästa 
steg får eleven själv försöka och gärna förklara för läraren undertiden (berättande 
körning). Vi stannar och eleven får själv tycka till om momentet och läraren ger sen sin 
feedback. Nu börjar eleven få in rätt känsla och då är vi framme vid självständig 
körning. Här kanske det blir till att handleda eleven igen när han/hon inser att 
fotarbetet måste vara lite snabbare för att lyckas med uppgiften. Feedback är viktigt 
här också, oavsett resultatet. När det fungerar ger vi oss ut i trafiken för att kolla att 
det fungerar även i mer trafikerade miljöer. Om eleven löser uppgiften självständigt 
och på ett tillfredställande sätt är det dags att gå vidare till nästa moment. 

5. Inspelningsplan:  

Vi bestämde tid och plats med alla inblandade: skådespelare, filmare och 
undertecknade. Inspelningen gjordes på frisörens arbetsplats samt med bil med 
dubbelkommando. 

6. Inspelning:  

Vi följde vårt manus i stora drag. Små detaljer fick justeras under inspelningens gång. 
Allt som allt fick vi ihop två timmars material.  

7. Grov- klippning:  

Vi träffades för att klippa ihop vårt material till en film. Med oss hade vi idéer om hur 
det skulle se ut och använde varandra som bollplank. 

8. Finklippning:  

Efter enskilda idéer och tankar träffades vi åter igen för att ta bort och lägga till ljud. 
Vissa kommentarer kunde vi spara, vissa fick vi ta bort. Musik och röster lades till efter 
gemensamt övervägande. 

9. Exportering: 

Jimmy hjälpte oss att föra över filmen till visningsbar DVD.  
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4. Bakgrund 

En av de saker man fick höra som nybliven student på yrkeslärarprogrammet var hur 
mycket man kommer att utvecklas som människa under studietiden. Att man skulle 
utvecklas som lärare verkade inte lika självklart, men är absolut det vi först och främst 
tänker på. Att tänka som en lärare. Att känna på sig hur man ska gå tillväga vid olika 
tillfällen, att “veta” vid just det ögonblicket, vad som ska sägas eller göras vid det 
enskilda tillfället med just den eleven.  
 
Nu stod man här, som lärare, och visst en del erfarenhet av livet, men inte förtrogenheten 
med läraryrket. Hur tillskansar man sig den? Jo, på olika sätt, har vi fått lära oss nu, på 
vår utbildning. Genom faktakunskap, förståelse för, färdighetsträning och slutligen 
förtrogenhetskunskapen. Förtrogenhetskunskapen som visar sig i att du “vet” vad som 
ska göras vid just det specifika tillfället. Förtrogenhetskunskapen som förknippas med 
den “tysta kunskapen”. Detta ämne som vi finner väldigt intressant och gärna ville lära 
oss mer om. För det är kanske inte så enkelt, att vi bara hämtar kunskap och sen kan vi 
det. Det finns oändligt många sätt att lära sig saker. Och allt vi kan i ett yrke, kan vi 
inte säga i ord och kan inte heller förklara hur vi gör och framförallt inte hur vi ska lära 
ut det. 
 
“Vanligtvis ser vi lärandet som den process som resulterar i kunskap”. (Selghed 2011, 
s. 41). 
 
 
“Medan fakta, färdigheter och förståelse är kunskapsformer som utgör 
kunskapsbergets synliga topp är förtrogenhetskunskap den kunskapsform, som närmast 
svarar mot den osynliga delen, vad som ovan kallats bakgrundskunskap eller 
kunskapens tysta dimension. Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. 
Vi ser, luktar, känner och "vet", när något är på gång eller något skall avbrytas eller 
påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. bedömningar. Genom att 
delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa verksamheter. 
Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa regler (för t.ex. hur begrepp 
kan användas) på olika sätt beroende på det unika i situationen. Genom erfarenhet av 
många unika situationer lär vi oss att se likheter i olikheterna, liksom att vara 
uppmärksam på olikheter. Med utgångspunkt från en repertoar av exempel, kan vi 
använda tidigare erfarenheter i nya situationer.” (SOU 1992:94) 

 

Man skulle kunna kalla tyst kunskap, ordlös kunskap. Kunskapen finns men det är 
svårt att verbalt förklara innebörden. Vidare kan man göra en jämförelse med 
kroppsspråket eller ett konstnärligt språk. (Gustavsson 2000, s. 109). Detta får oss att 
tänka på teckenspråket, som har väldigt många nyanser och är mycket känslosamt. Här 
använder man sig mycket av att imitera/ praktisera när man ska lära sig något nytt, 
nästan likt ett lärlingssystem, med otroligt mycket fokus på känslan. Vår fråga handlar 
just om hur man ska kunna förmedla tyst kunskap, känslan. Om det känns så här är 
det förmodligen rätt, men om det känns så här så gör du förmodligen fel, eller du 
kommer att få ett annat resultat än väntat. 
 
 
“Typexemplen på tyst kunskap är att kunna simma eller cykla. Det som kännetecknar 
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den typen av färdigheter, är att vi kan dem utan att exakt kunna förklara hur vi gör”. 
(Gustavsson 2000, s. 122). 
 
Hur förklarar man för en person hur man flyter på vattnet? De allra flesta kan men 
inte alla, går det att förmedla denna kunskap?  
 

 “En av den tysta kunskapens centrala aspekter är, som tidigare sagts, 
bakgrundskunskapen. Tyst bakgrundskunskap är en förutsättning för ny, eller för fokal 
kunskap” (Gustavsson 2000, s. 123).  
Vidare står det:  
“ Stora delar av denna bakgrundskunskap bärs av traditioner och överförs från en 
generation till en annan. Urmodellen för att förstå hur denna överföring sker är 
hantverkets mästare och gesäll. Tänker vi på hur mycket av kunskapsförmedlingen 
som sker på det sättet, ser vi tydligare vilken bärkraft en sådan tradition har. 
Skolväsendet har till stora delar hämtat sina modeller för undervisning från hantverket. 
Läraren är skolmästaren och eleverna är lärlingarna”. 
 

Vi tänker att Gustavsson med detta menar att färdighetsträningen är en förutsättning 
för att tillgodogöra sig tyst kunskap. Att just träning i ett visst moment ger 
förtrogenhet och att man inte på något annat sätt kan bli förtrogen med en praktisk 
kunskap. Men i skolans sätt att undervisa, finns faktakunskapen även där som en 
bakgrund. För att skapa en förståelse för ditt kunnande behöver du veta varför, då kan 
du också snabbare väga in olika möjligheter och aspekter för ditt agerande i den 
specifika situationen. Med detta inte sagt att man måste börja med den teoretiska 
kunskapen, detta beror på moment, situation och på elever. I skolan varvas teori med 
färdighetsträning för att skapa förståelse för varför något ska göras på ett visst sätt. 
 
“Knowing How and Knowing That “ är ett uttryck som den brittiske filosofen Gilbert 
Ryle har satt på kartan. Ryle (2009, s. 28-29) menar att vi bland annat lär oss genom 
träning/praktik. Ett exempel som han tar upp i sin bok är schackspel. En pojke lär sig 
reglerna för schackspel innan han börjar spela, om han sen gör ett tillåtet drag innebär 
det inte automatiskt att han känner till reglerna för just det här draget, det kan vara en 
ren tillfällighet. I början får han gå igenom reglerna i huvudet innan han gör sina drag 
för att så småningom kunna göra dragen utan att tänka på om det är tillåtna eller inte. 
Om nu pojken ska instruera en annan nybörjare kanske han “glömmer” att gå igenom 
reglerna (som han nu känner till) och istället bara visar tillåtna drag. Om nybörjaren 
gör ett feldrag, avstyr han bara detta. Alltså är det fullt möjligt att lära sig spela schack 
utan att varken ha läst eller hört reglerna, genom att iaktta andra spelare samt att se 
vilka av ens egna drag som tillåts respektive nekas, och på detta sätt lära sig spela 
schack. Detta fenomen visar att det finns både likheter och skillnader mellan 
koncepten - veta hur och - veta att. (Ryle 2009, s. 17).  
 
Vi har ett verkligt exempel på en svensk flicka som bodde utomlands i tre år (4,5 - 7,5 
års ålder), som både kan skriva och tala engelska bra grammatiskt, men har inte lärt sig 
de grammatiska reglerna korrekt. Hon kan inte förklara varför hon böjer ord och 
använder olika ändelser, men det blir rätt. Skulle man kunna säga att grammatiken i 
detta fall är hennes verktyg och tysta kunskap? Hon vet hur det ska låta, hon hör när 
det är rätt, men hon kan inte förklara varför det är just så. Alltså kan hon grammatiken 
- HUR, men inte grammatiken - ATT. Hon använder sig av den när hon pratar och 
skriver, men kan inte sätta ord på den.  
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“Endast den som fäster tillit till redskapet, kan integrera det helt i sin aktivitet”. (Rolf 
1995, s. 62) 

Detta kan vi också relatera till Polanyi,( 1958, s. 55) som talar om olika medvetenheter 
i en handling, det “fokala” och det “subsidiära”. Det fokala är den huvudsakliga 
kunskapen medan det subsidiära är det man lär sig på köpet, som blir en förlängning 
av kroppen. Han menar att den fokala medvetenheten, det huvudsakliga syftet med 
handlingen, är det vi fokuserar på. Det vi inte är lika medvetna om, det subsidiära, är 
hur vi får det som ska bli gjort att bli gjort. Han menar också att risken för att 
resultatet av det huvudsakliga kan bli lidande om det subsidiära blir fokalt. 
 
Redskapet/ verktyget beskrivs här bl.a. med en blindkäpp, som om den används av en 
seende person i mörker inte kan nyttjas på ett tillitsfullt sätt. Rolf (1995, s. 62), menar 
att tyst kunskap kommer till uttryck när man använder sig av verktyg som en 
förlängning av kroppen, då man inte tänker på att det finns där. 
 
Hanteringen av saxen är ett moment, så självklart för frisören, att man inte tänker på 
hur den hanteras. Detta var ett “moment i momentet” som i början av 
frisörlärarkarriären kunde komma i skymundan. Efterhand, med erfarenhet, blir man 
bättre på att vara tydlig med hur viktiga dessa små moment är och att det huvudsakliga 
målet (att klippa), annars kan bli lidande. Saxen, andra verktyg också för den delen, blir 
som Rolf menar, en del av kroppen. Hanteringen av verktygen behöver tränas in för 
att så småningom bli en del av kroppen, en förlängning av handen du inte tänker på, 
en tyst kunskap. Själva användningen av saxen blir här det subsidiära, den inte lika 
medvetna handlingen, det man “lär sig på köpet”. Medan klippningen är det fokala, det 
medvetna, alltså handlingens syfte. Därför är t.ex. träningen av sax-hantering viktig 
innan eleven börjar klippa. Ska fokus läggas på sax-hanteringen, vilket ska vara en 
subsidiär medvetenhet, blir klippningen, där den fokala medevetenheten ska vara, 
lidande. 
 
 
“I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know more 
than we can tell. This fact seems obvious enough; but it is not easy to say exactly what it 
means. Take an example. We know a person`s face, and can recognize it among a 
thousand, indeed among a million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face 
we know. So most of this knowledge cannot be put into words.” (Polanyi 1966, s. 4).  
 
Här tycker vi oss kunna tolka det som om Polanyi anser att vi inte måste kunna 
verbalisera kunskapen för att veta hur. Vi kan förmedla på andra sätt vad vi vet, alltså 
utan att berätta med ord.  
 
Polanyi (1966, s. 4-5) ger exempel på hur man i polisarbetet använder sig av bilder, när 
ett vittne ska förklara hur ett ansikte ser ut. Med ord blir det svårt att beskriva, men 
när olika delar av ansiktets sätts ihop bildas ansiktets helhet. Han menar att den tysta 
kunskapen består av två delar; det distala är kunskapen vi är ute efter, alltså helheten 
och för att få helheten måste vi veta det proximala, d.v.s. delarna av helheten. (Polanyi 
1966, s. 18). 
 
Haldin - Herrgård (2005, s. 1-3) menar att tyst kunskap även innefattas av sådant som 
är underförstått eller sådant som vi inte “låtsas om”, men hon föredrar begreppet “tyst 
kunnande”. Hon gör skillnad på tyst kunskap som hon tycker syftar på ett resultat, 
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medan tyst kunnande är själva kunskapsprocessen, alltså HUR vi använder det tysta 
kunnandet.  
 
I så fall borde detta vara vad vi frågar oss här; Hur förmedlar vi tyst kunnande? Men är 
inte resultatet en del av själva processen? 
 
Vidare liknar Haldin - Herrgård kunskap som ett isberg, det lilla vi ser är explicit, alltså 
uttryckt kunskap som vi kan få oss tillgodo genom fakta, läsning osv. Medan den stora 
delen av isberget, den som vi inte ser, är det vi har svårt att sätta ord på och veta 
omfattningen av, (den tysta delen). 

Däremot menar Nonaka & Takeuchi (1995, s. 62-70) att den tysta kunskapen 
externaliseras till explicit (medveten kunskap) och sedan internaliseras, återgår till tyst 
kunskap. Detta sker genom socialisation in till ett yrke t.ex. Om vi relaterar till våra 
professioner tänker vi på eleven som kommer ut på praktikplatsen för att få en 
“känsla” för hur det fungerar på en salong/ åkeri. På arbetsplatsen finns tyst kunskap 
eller kunnande som i stunder som dessa blir explicita. Det är ju inte alltid en yrkesvan 
kan svara på eller veta varför den agerar som den gör i ett visst ögonblick. Men på 
något sätt förmedlas här en kunskap och blir därmed explicit.  
 
För att läsa av nyanser och förstå och “känna av” hur allt fungerar, från 
kundbemötande till känsla för hårkvalité och hur färgen ska blandas till just den 
kunden, är socialisationen in i ett yrke ovärderlig. Vi tolkar det som att Nonaka och 
Takeuchi menar att kunskapen som är tyst blir explicit när den överförs, den kanske 
inte går att förklara med ord, men på andra sätt. När eleven väl är förtrogen, inte 
behöver tänka på vad som ska göras just i den situationen är kunskapen åter tyst.  
 
För att förklara processen av tillägnelse av en färdighet, det kan ju vara vad som helst, 
t.ex. cykla, men vi tänker oss här tillägnelsen av ett yrke. Dreyfus och Dreyfus (1999, s. 
68-73), förklarar här utvecklingen av personlig kunskap i dessa stadier:  
 
1. Nybörjare: Detta är det första stadiet. Här har man ingen kunskap i det specifika 
området och man får relatera till sådant man känner igen utanför ämnet. Man försöker 
hålla reda på eventuella regler men måste hela tiden påminnas och saker tar långt tid 
att utföra. 
 
2. Avancerad novis: Här börjar nybörjaren få en egen erfarenhet och därmed 
successivt kunna känna igen olika aspekter i en viss situation.  Den avancerade novisen 
använder sig fortfarande av reglerna den lärt sig men även av nya erfarenheten den 
skapat sig. 
 
3. Kompetens: Nu börjar erfarenheterna bli så många att det blir svårt att sålla mellan 
vad som är viktigt och inte. Detta kan vara en svår tröskel att ta sig över. Har 
kunskapen delvis inhämtats teoretiskt och man märker att faktakunskaperna inte alltid 
stämmer och att det finns oändligt många fler nyanser av en sanning, måste man lita på 
sig själv. 

4. Skicklighet: När man nått detta stadium måste man fortfarande göra medvetna val. 
Erfarenhet har man ganska gott om och man ser vad som ska göras efter att man 
räknat ut hur. För att utvecklas görs både lyckade och mindre lyckade val, men båda 
för en framåt. 
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5. Expertis: “Det som ska göras blir helt enkelt gjort”. Vid denna grad behöver man 
inte göra beräkningar, man bara vet. Och detta tack vare en stor portion erfarenhet.  
 
“Att använda sig av uttryck som intuition och människokännedom är inte ovanligt, 
men det vi inte är medvetna om är att just detta är ett sätt att kommunicera tyst 
kunnande.” (Haldin - Herrgård, 2005, s. 6). 
 
Här kommer vi in på yrkespraxisen som är så viktigt i ett yrkeskunnande. Vi tolkar 
Haldin - Herrgårds citat på detta vis att intuition och människokännedom är både 
något man lär sig, alltså en kunskap som överförs och är tyst. Det är också något som 
är oumbärligt för att man ska kunna ta del av den tysta kunskapen. 
 
Andersson Gustafsson, (2002, s. 155-156), menar att: 
 
…”den verkligt svåråtkomliga dimensionen av kunskap är när handling sker.” 
 
Bergendal, (1996, s. 89) uttryckte det: 
 
“Praxis kan inte simuleras, eller rättare: om praxis simuleras slutar den vara praxis, 
ansvarig handling och övergår till att vara något annat. Detta hindrar inte att 
simulering kan vara ett värdefullt inslag”. 
 
Är man krass i slutlig analys av dessa författares citat skulle man kunna påstå att i 
skolan simulerar vi verkligheten. Detta är på intet sätt obetydligt, man samlar på sig 
erfarenhet för att kunna göra relevanta bedömningar när man väl kommer till 
situationen för den verkliga händelsen. Yrkespraxisen lär du dig i samband med andra 
och i situationen. Man skulle väl kunna säga att man på skolan också har en 
yrkespraxis, men att den förhåller sig till de förutsättningar som finns där. D.v.s., man 
har inget egentligt uppdrag till kund. Eleven på transportprogrammet kanske inte ska 
transportera produkten från A till B, men måste ändå stå på gårdsplanen och lära sig 
lastsäkring. Frisöreleven har förvisso kund på skolan också, men under andra 
förutsättningar. Det är inget företag med vinstintresse, tiden måste inte hållas p.g.a. att 
du har fullbokat hela dagen, kunden är medveten om detta och sätter andra krav. 
 
På varje arbetsplats finns en yrkespraxis även om det finns gemensam praxis för yrket. 
Men praxisen skapas i relationer mellan människorna som befinner sig där. 

Andersson Gustavsson, (2002, s. 156), menar att man behöver reflektera kritiskt över 
den tysta kunskapen och då tillsammans med andra. Problemet menar hon kan vara 
när språkpraxisen inte är densamma.  
 
Denna erfarenhet har vi båda av våra respektive yrken. Som exempel från frisöryrket 
är den explicita kunskapen i klippterminologi som ofta glömts av den erfarne frisören. 
Detta är en tyst kunskap hos yrkeskvinnan, men för eleven är den fortfarande explicit 
och steget är för långt för båda parter. Här måste den vana yrkesutövaren ta ett steg 
tillbaka och leta i sina “gömmor” av explicit kunskap för att möta eleven. För en del 
kan detta kännas påfrestande, men sedan finner man ofta det lärorikt. Man kan se att 
man glömt av vissa kunskaper för att de helt enkelt inte används och kan för den 
erfarne frisören tillföra en annan dimension.  
 
Andersson Gustavsson, (2002, s. 154) beskriver den tysta kunskapen som tydlig för de 
yrkesmän som ingår i en praxis. Först när denna praxis är borta blir det synligt för de 
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som är utanför. Hon menar vidare att ett med kvalité utfört arbete tas för givet. Det är 
först när ett arbete visar på extrem skicklighet utanför “praxisnivån” som den ger 
upphov till förvåning.  
 
Detta är intressant och en del i det man som yrkeslärare får brottas med dagligen. 
Elevers praktikplatsers praxis skiljer sig enormt åt och det gäller att hela tiden förhålla 
sig till dessa olika praxiser och försöka upprätthålla den gemensamma praxisen på vår 
arbetsplats “skolan”. 
 
Som en väsentlig del i kunskapsöverförandet i praktiska yrken finns imitationen. “Titta 
och lär”, är ett välmyntat begrepp. Här menar Andersson Gustavsson, (2002, s. 160), 
att även en del av påståendekunskapen är tyst, alltså, du har inget annat val än att visa 
det eleven ska lära sig. 
 
Sen är det bara för eleven att imitera. “Det ser ju så lätt ut när du gör det”. Ja, det gör 
ju det när man ser någon som kan sin sak utföra det. Så är det för alla. Det finns inga 
genvägar, idog träning är enda utvägen. 
 
Tunón använder sig av begreppet handens kunskap (taktil kunskap) när han pratar om 
hantverksyrken. Handen utför rörelser automatiskt utan att behöva tänka. Detta gäller 
vid många olika hantverk där de också omnämner “tyst kunskap” som kännetecknar 
att kunskapen enbart ska kunna förmedlas genom “titta och lär”, imitera. Samtidigt 
säger man att kanske detta beror på att dokumentationen är otydlig. Ingemar Stenmark 
lär ha sagt: “ Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip´ “ . Ett annat bra exempel 
som tas upp är hur man förklarar för någon hur man ska använda en lie på en stenig 
och tuvig mark? (Tunón 2012, s. 5-6). 
 
Har själv stått och tittat på när kunniga personer hur lätt som helst slagit hö med lie, 
för att sedan hässja det. Jag fick bra instruktioner, bra verktyg, sen var det bara att slå. 
Lien åkte rätt ner i jorden (med bra slagkraft) och jag trodde armen hade gått av. Jag 
fick glada hejarrop om att jag måste slå av gräset i rätt vinkel! Vinkel, hur menar ni då? 
Du måste se hur gräset växer och följa marken i rätt vinkel, och naturligtvis vinkla lien 
rätt... Helt enkelt få in rätt känsla, rätt svung och rätt rytm. Man kan säga att jag inte 
hade något rätt alls. Min “lärare” Herbert slog och hässjade hö som om han aldrig 
gjort annat, men det framgick aldrig hur många somrar han praktiserat detta hantverk, 
för det är sannerligen ett hantverk där rätt känsla måste infinna sig.  
 
Vi blir hela tiden påminda om att bakgrundskunskap och intresse underlättar. Om två 
frisörer diskuterar olika klipptekniker eller något annat moment, är det en omöjlighet 
för en oinvigd att ta till sig och förstå innebörden av denna terminologi och 
resonemang. 
 
I början på 1800-talet anlades ett fjälljordbruk som är Sveriges sista ännu levande och 
fortfarande i drift. Sedan 2002 är det ett naturreservat. Gården drivs av två kvinnor 
(systrar) som sitter inne med den tysta kunskapen som de “ärvt “av sin mor, som i sin 
tur “ärvt“ kunskapen från sin mor. De driver kor och odlar spannmål. 
Uppskattningsvis finns det ca 200 gamla namn på betesmarker, vägar, stigar, 
byggnader, höjder, vattendrag osv. där namnen bara finns kvar i huvudet på systrarna 
och inte används i dagsläget (förutom av dessa två). Deras mor hade en önskan om att 
dokumentera alla dessa gamla namn och dessutom göra en karta över området, vilket 
hon också gjorde. Detta gigantiska arbete påbörjades 2007 och är nu i hamn. (Karlsson 
2012, s. 16-17). 
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Sedan kan vi bara spekulera i vad kartan och all dokumentation fyller för funktion för 
personer som inte är insatta i ämnet, gårdens historia? Kan vi lära oss att sköta gården, 
hitta stigarna och vattendragen, driva korna till betesmarkerna osv. bara genom att läsa 
dokumenten och titta på kartan? Svaret på frågan är: Troligtvis inte! Det framgår inte 
om det finns nya förmågor (efterträdare) på gården, om så inte är fallet kommer 
kunskapen förmodligen inte att kunna förmedlas vidare.  
 
Sitter och skrattar åt min hund som visst också bär på tyst kunskap. Vi pratade om 
detta när vi skulle börja skriva om tyst kunskap; relationen mellan människan och 
hennes häst eller hund. Eftersom vi båda är, sedan barnsben, inbitna djurmänniskor är 
detta ännu en dimension och en välbekant del av djur ägandet: den tysta kunskapen i 
kommunikationen mellan människa och djur. Det är ofta man inte kan sätta ord på 
hur man går tillväga för att förstå varandra. Låter man någon annan utföra ett moment 
med din hund, funkar det inte riktigt på samma sätt, det är små nyanser som gör 
skillnad för ett mottagarkänsligt djur, och man kan själv inte exakt sätta ord på vad det 
är du gör. Ja, min hund vill inte gå ut när det regnar. Intressant att tänka på hur han 
kan veta att det regnar när han inte varit ute. Husse fick ut honom till slut. 
 
Bedömning av yrkeskunnande och därmed även den tysta delen är ju givetvis en 
oundviklig del, nödvändig för utveckling. Bedömning gör vi hela tiden, medvetet och 
omedvetet. Eftersom frågan vi ställer oss är HUR man förmedlar tyst kunskap borde 
rimligen bedömning av tyst kunskap innefattas och vara en del av förmedlingen. Om 
man tror att man gör ett moment på rätt sätt och fortsätter öva på detta moment utan 
att någon ger feedback, så kommer man fortsätta göra fel. Frågan man skulle kunna 
ställa sig då är förvisso; “vad är rätt och fel”? men det är inte rapportens syfte. 
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5. Resultat 

5.1 Intervjuer 

Själva begreppet “tyst kunskap” används inte så flitigt, utan det blev lite ihopdragna 
ögonbryn och rynkad panna (vilket på teckenspråk antyder till en frågande attityd). 
Men trots begrepps förvirring verkar det som om våra respondenter är ganska överens 
om att det finns specifika moment som är svåra att förmedla, ja i princip omöjliga att 
lära ut utan att använda kroppen/händerna (demonstrera) för att förtydliga sitt 
budskap. Rätt känsla måste infinna sig och eleven måste få känna hur det känns både 
när det känns fel och när det känns rätt, för att kunna särskilja känslan. Beroende på 
vilka moment som ska förmedlas behövs olika mycket bakgrundskunskap. Naturligtvis 
finns det en inbyggd strategisk ordningsföljd för att kunna lära sig något nytt, så att 
rätt bakgrundskunskap redan finns med i bilden. Om man ska inleda med det 
teoretiska eller det praktiska beror till stor del på vilket moment som ska läras ut. 

 

5.2 Film 

När vi körde igång det här projektet om tyst kunskap såg vi framför oss en film som 
exemplifierar tyst kunskap inom våra bägge områden. Kanske kunde man också hitta 
likheter, kanske en del skillnader? Väldigt vetenskapligt och teoretiskt uppdelat. Som 
om yrkeskunskap och tyst kunskap, eller för all del, delar av den går att dela upp, ta ut 
och sätta in i fack... Det visade sig när vi hade filmat och tittade på filmen om och om 
igen att ja, man ser skillnad på en nybörjare och en expert. Man ser en enorm skillnad 
t.o.m.!  Men där emellan... Vår tanke var att kategorisera 1, Nybörjare 2, Avancerad 
nybörjare 3, Kompetens 4, Skicklighet 5, Expertis. Vi ville på det sättet kunna visa hur 
kunskapen förmedlades och hur den gradvis ökade, precis som Dreyfus menar. Det 
där är inte helt enkelt att fånga. Lärarens tysta kunskap kommer till pass en aning: att 
“känna” hur mycket en elev kan o.s.v. Men att försöka dela upp och kategorisera detta! 
Var går gränsen? Vilket är vad? Vem bestämmer det?  
 
Det som verkligen slog oss genom filmen var alla dessa små moment i ett till synes 
litet moment. Vi fick koncentrera oss på att i den färdigklippta avkortade versionen 
koncentrera oss på att visa tydliga och kvalitativa exempel. Men vår ursprungliga fråga, 
hur förmedlas tyst kunskap besvaras kanske egentligen bäst av filmen i kombination av 
en analys och reflektion. Vi filmade och fick ett två timmar långt material. Detta 
material är information och källa till vår analys. Det slutliga resultatet, den femton 
minuter långa filmen är de delar vi fann intressantast och viktigast att visa. 

 

Moment 1: Permanentrullning 

 
För att verkligen få känslan  av en nybörjare går det inte att simulera detta. 
Ettårseleverna har rullat permanent i närmare två terminer vid tiden för filmning, så 
detta var uteslutet. “Datakillen” erbjöd sig frivilligt att ställa upp som skådespelare och 
han hade garanterat inte rullat permanent förut! 
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Jag valde att göra en praktisk genomgång, där jag visade med rörelser och berättade 
hur han skulle gå tillväga. Sättet påminner mer om hur det fungerar på salong med 
lärlingssystem (Andersson Gustafsson, 2009, s. 38), då man kanske kommer närmare 
den tysta kunskapen. 
 
En nybörjare har svårt att ta till sig alla delar från början. Han uppfattar det 
huvudsakliga men glömmer bort detaljer och även om han påminns om detaljer är det 
att få upp håret på spolen som är det väsentliga. I permanentrullning, som är ett av de 
första momenten man går igenom som frisörelev, tränas koordinationen. Han ska 
kunna hålla håret, kammen, i det här fallet spolen och toppappret samtidigt i handen. 
Känslan för håret är också en viktig del, vilken eleven övar upp. Att ta raka benor, 
kamma rent håret i passén, sträcka håret och i rätt vinkel blir moment i momentet. 
Men som sagt, den fullständiga koncentrationen har eleven på det fokala, att rulla upp 
håret på permanentspolen. Det subsidiära, delmomenten, är svårare att ta in 
omedelbart. Att det var så många moment i momentet, påmindes jag om återigen, när 
jag tittade på filmen. Därför skulle jag vilja påstå att det är den tysta delen av 
kunskapen. Den påminns man om varje gång ett moment ska läras in av en elev. Vissa 
moment är för vissa elever självklara och förblir tysta genom hela processen, alltså 
sätts inte ord på allt som lärs ut/in. Olika elever behöver ord på olika detaljer och olika 
mycket förklarat. Därför kan “ny” tyst kunskap upptäckas vid varje 
undervisningstillfälle. “Varför gör du så?”, är en BRA fråga som får en 
lärare/handledare att tvingas tänka efter. Och det handlar om små, små detaljer som 
eleven uppfattar. Att tvingas tänka efter gör att undervisaren blir tydligare i sitt sätt 
eftersom medvetenheten om detaljen skapas. Det vi gör omedvetet, den tysta 
kunskapen, externaliseras, den blir medveten, explicit. Men långt ifrån all kunskap 
genomgår denna “förvandling”. Det finns tyst kunskap som förblir tyst. Det finns 
kunskap som läraren inte är medveten om att denne överför, eleven är inte heller 
medveten om denna kunskap tas in. Andersson Gustavsson (2009), menar ju att man 
“apar” efter, imiterar. Det gör man, men samtidigt gör man efter en tid kunskapen till 
sin egen. Det är kanske ingen annan som ser skillnad och likheterna är fler. Med 
influenser från andra och en egen erfarenhet skapas en egen personlig tyst kunskap. 
 
Vår nybörjare har svårt att hålla kam, toppapper, hår och spole samtidigt i handen. 
Han får påminnas och vi har lite kul åt att han råkar ha en spole i handen där kammen 
skulle varit. Att kamma rent hårpassèn är ganska svårt för honom, förmodligen 
eftersom det inte är helt enkelt att hålla i håret, som dessutom behöver vara sträckt 
hela tiden. Precis som Dreyfus och Dreyfus menar tar det väldigt långt tid, även för 
denna nybörjare, att utföra momentet. Han har ju som sagt aldrig rullat upp hår på en 
spole förut, kanske inte arbetat med hår förutom sitt eget speciellt mycket och har 
därför heller inget att relatera till. Eleven är väldigt motiverad, koncentrerad och 
positiv i sitt arbete, därför blir resultatet när han rullat en rad uppe på hjässan bra. 
 
Nästa elev som ska rulla är en förstaårselev, som alltså började rulla vid höstterminens 
början. Resultatet för den färdigrullade raden vid hennes första rullning var inte långt 
ifrån nybörjarens. Antagligen för att det var ett tag sen hon gjorde en 
permanentrullning. Däremot såg man stor skillnad vid själva utförandet. Hon hade 
lättare för att hålla flera verktyg och hår i handen samtidigt. När hon gör momentet ser 
det enklare ut och det är bättre flyt. Även om hon är lite ringrostig i början ser man 
väldigt snabbt att hon gjort detta förut. För att använda Dreyfus (1999, sid 68-73), 
begrepp med de olika stegen, skulle jag vilja säga att i detta läget ligger hon och pendlar 
mellan avancerad nybörjare och skicklig. Tiden är en viktig faktor. Man kan lätt se att 
hon gjort detta förut, hon är ingen nybörjare. Däremot är hon en avancerad novis. 
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Ganska snabbt, när hon står och rullar c:a en halv timme når hon upp till expert, där 
hon förmodligen befann sig sist hon rullade. Därför gör tiden skillnad både för hur 
länge sedan man utförde ett moment och för hur länge man tränar. Så klart “tappar” en 
mer ovan elev fortare sin kunskap än en Expert. Även om tiden gör skillnad även för 
en expert. Det tar lite tid att komma in i rutinen igen, men det går mycket snabbare.  

 
Denna elev behöver hjälp att synligöra vissa detaljer i sitt utförande. Exempelvis 
behöver hon påminnas om att kamma passèerna helt rena, att sträcka håret och hålla 
rätt vinkel när hon rullar upp. Jag lade märke till att en elev som kommit längre faktiskt 
får mer påpekande. Orsaken till detta antas vara att kraven stiger i takt med kunnandet, 
samtidigt som eleven kan ha lite svårt att veta vad som är viktigt. Känslan har inte 
infunnit sig ännu, men hon har kommit så pass långt att egna erfarenheter påverkar. 
”Det gick ju så bra innan!”, är en vanlig kommentar. Det är en liten tröskel att komma 
över nu. Som lärare förväntar man sig och begär mer av en mer van elev och nu 
behövs mer pushning. Gränsen är hårfin här och det är viktigt att eleven får tid och 
plats att själv driva sig framåt.  
 
När eleven rättar sig själv när hon känner att det inte blev som det skulle är hon på 
god väg att skapa känslan för hur det ska vara. Hon skapar sig erfarenhet och blir mer 
och mer självständig. Resultatet av rullningen ser man stor skillnad på, bara på den 
halvtimmen hon fick stå och rulla.  
 
Precis som Andersson Gustavsson, (2009, s. 156), menar är reflektionen över sitt 
arbete viktig, att man diskuterar och medvetandegör sin handling. Oftast vet eleven 
själv, vad som gick bra och mindre bra och vad som behövs förbättras.  

 
 

Moment 2: Krypkörning-dragläget 
 

Tänkte egentligen ta ett annat moment men eleven som ställde upp passade bättre in 
på det här momentet. Jag är av den uppfattningen att om man vet varför man gör 
saker och ting och hur det fungerar, så är det lättare att genomföra och få en 
förståelse. Att köra bil är ju inget exceptionellt men att köra bil bra och att utnyttja 
bilens resurser är det långt ifrån alla som behärskar. Polanyi säger att den tysta 
kunskapen är indelad i två delar, den distala dvs. helheten (att kunna framföra fordonet 
på ett trafiksäkert sätt), men för att kunna genomföra detta måste vi kunna det 
proximala, delarna av helheten (förstå hur bilen fungerar helt tekniskt). Tjejen har 
provat köra lite förut och blir väldigt förvånad över att hon inte ska använda gasen för 
att komma iväg, det har ingen berättat för henne förut. Jag både demonstrerar och 
förklarar med hjälp av bilder vad som egentligen händer när bilen driver iväg. Vid 
något tillfälle säger jag att hon kommer att “känna” när kopplingen är i dragläget varpå 
hon frågar - Hur känner jag det? Tack gode gud för elever som vågar ställa frågor. Det 
är väldigt lätt att missa små men viktiga detaljer som vi experter bara tar för givet. När 
eleven sitter med foten på kopplingen är det ganska lätt för henne att “känna” vad jag 
menar, sen när fläkten stängs av så hon “hör” hur motorljudet förändras så lär hon sig 
ganska snabbt hur det ska kännas och låta. När sedan novis stadiet passerats kommer 
hon att “ta sig igenom“ detta stadiet omedvetet. Jag pratar även om hur “hårt” hon ska 
trycka på bromspedalen, hur hårt är hårt och om man “lättar” på bromsen, hur mycket 
lättar man då? Det har lätt en tendens att bli allt eller inget. Eleven brukar få en rätt bra 
känsla för detta när man trycker på deras arm för att visa skillnaden på hårt och lätt 
tryck i just det här sammanhanget, nästan som att trycka någons hand vid en hälsning. 
Men om jag tar i hand kommer eleven att trycka tillbaka och då känner de inte 
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nyanserna i mitt tryck vilket är själva poängen. Här är även en poäng med att göra 
enkla jämförelser där eleven känner igen sig, t.ex. hur man använder handbromsen när 
man cyklar.  
 
Så småningom genomför hon momenten ganska självständigt och kommer på sig själv 
när hon ska rätta sig, men ofta arbetar hennes tanke och ord snabbare än fötterna som 
inte riktigt hänger med. Hon vet hur hon ska göra men kroppen är lite långsammare än 
tanken på att genomföra uppgifterna, men trägen kommer att vinna alltså kommer 
fötter och händer så småningom att arbeta av sig själv (automatisering), utan att tanken 
behöver hjälpa till, detta kallade Tunón taktil kunskap (Tunón, 2012, s. 5).  Tanken 
behövs på annat håll när det gäller bilkörning.  
 
Tyst kunskap handlar mycket om att få in rätt känsla, men som lärare även om att 
nästan veta vad eleven kommer att göra härnäst, utan att eleven vet det själv. Jag vet 
inte ”hur” jag vet det man bara vet. Ibland på deras blick, deras sätt att vinkla foten, 
handfattningen på växelspaken och detta bygger naturligtvis på år av erfarenhet. Ibland 
kan man säga till eleven: gör nu precis det du satt och tänkte att du skulle göra! Varpå 
eleven frågar hur jag kan veta vad de tänkte på? Jag bara vet... nu blev det djupt... 
 
Vissa delar av den tysta kunskapen kommer aldrig upp till ytan därför att eleven gör 
den omedvetet, den behöver då inte synliggöras. 
 

5.3 Likheter i förmedlandet  

Likheterna när tyst kunskap ska föras vidare från mästare till elev, har fler likheter än 
skillnader, när vi jämför yrkena frisör och yrkeschaufför. Att kunna diskutera och 
jämföra samt att vara en hjälp för varandra har funnits, konstigt nog, yrkena skiljer ju 
sig väsentligt åt. Men har man körkort kan man relatera till moment i bilkörning (tack 
o lov!). De flesta har ju varit hos frisören och i det här fallet har yrkeschauffören ett 
avsevärt hårsvall, (inte helt ovan att hantera hår, med andra ord!) 
 
Likheter är att vi ibland börjar med teoretiska genomgångar, ibland passar det bättre 
med “learning by doing”. Ofta är det så att det är till fördel att ha en enkel muntlig 
genomgång och praktisk demonstration sen får eleven prova på. Efter detta har man 
en teoretisk genomgång och då har eleven något att relatera till och uppfattar teorin 
lättare. 
 
Vi kunde se att vi båda flitigt gestikulerar med händerna. Detta för att förstärka 
intrycket av det vi vill förmedla. T.ex. när Ulrica ska visa sin elev hur hon ska använda 
pedalerna, är det lättare att visa med händerna. För Petra är det självklart, eftersom 
händerna är en del av verktyget. 
 
Vi använder oss av bildspråk. Ulrica visar hur motorn överför kraften till drivhjulen, 
detta för att skapa en förståelse för momentet. Petra visar det färdiga resultatet, för att 
skapa en målbild för eleven.  
 
Tiden är en gemensam faktor. Alla behöver tid för att kunna lära sig något. Självklart 
behöver man träna under tiden men tiden gör också att kunskapen mognar. Tiden kan 
tvärtom vara en nackdel, om du inte får kontinuitet i din träning tappar du kunskap.  
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Båda använder feedback, positiv och negativ, för att föra eleven framåt i sin 
utveckling. 
 

5. 4 Skillnader i förmedlandet 

Det är inte helt lätt att hitta skillnader, faktiskt... Men man kan tänka sig att en skillnad 
är att som fordonslärare sitter man med en elev åt gången och har full uppmärksamhet 
över dennes agerande. Som frisörlärare har man ofta minst 10 elever åt gången, då kan 
misslyckande ske som inte går att rätta till efteråt. Att förmedla tyst kunskap i grupp 
eller för enskild elev har både positiva och negativa delar. Att kunna ingripa innan ett 
“misslyckande” händer har sina för- och nackdelar. Ibland kan man tänka sig att ett 
s.k. misslyckande gör att en utveckling sker. Det är ju en risk i båda yrkena om det är 
så att håret sitter på en verklig människa eller om du är ute i trafiken...  
 
Man kan också som frisörelev lära sig av varandra på ett annat sätt eftersom arbetet 
sker i grupp. Idéer hämtas från varandra och misstag som görs av en 
klasskamrat/kollega behöver inte upprepas p.g.a. en indirekt erfarenhet. 
 
Ulrica använder sig i sin undervisning av motorljudet för att eleven ska veta när det 
låter rätt. En typisk tyst kunskap som externaliseras. 
 
Att dra paralleller till vardagliga situationer underlättar för att förklara en specifik 
situation. När vi analyserar filmen kan vi se att Ulrica i större utsträckning gör detta i 
det tysta kunskapsöverförandet. Även om frisörelever är tacksamma när det gäller 
relaterandet till sitt eget hår! 
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6. Diskussion 

Att få eleven förstå vad vi menar är frågan många diskussioner kretsar kring för 
yrkeslärare. Få dem att förstå hantverket och yrkespraxisen. Hur vi gör för att 
förmedla och hur de ska få in känslan är för varje lärare och elev individuellt. Det är 
vår uppgift som lärare att utveckla våra förmågor i att förmedla kunskap. Den tysta 
kunskapen behöver göras medveten för både lärare och elev. I vårt intervjuresultat 
visade det sig att man som lärare inte är medveten om begreppet. När de får tänka 
efter och vi förklarar förstår de mycket väl vad vi syftar på. Men som vi tolkar det 
reflekterar de inte över att det är tyst kunskap de förmedlar. Samtidigt berättar de att 
gestikulerande är något de använder mycket för att förstärka vad de menar. Detta är 
ett sätt som även vi gärna använder oss av. Man kan fråga sig om det är för vår egen 
skull och/eller om det hjälper till i själva förmedlandet?  
 
Känslan är också något de tar upp. Vårdläraren pratar om att känna skillnad på ven 
och sena, att man får känna på sig själv och andra samtidigt som läraren förklarar. Man 
använder sig av flera sinnen för att förmedla och ta till sig kunskap. Att denna kunskap 
här görs explicit, alltså medveten, i och med att den förklaras verbalt och att eleven får 
känna sig fram. Detta är en typisk tyst kunskap som externaliseras och sedan 
internaliseras, blir tyst, när eleven väl är förtrogen med den. Ett annat exempel på 
externaliserande och internaliserande av tyst kunskap, är när Ulrica som trafiklärare 
använde sig av händerna och tryckte på elevens arm för att demonstrera hur hårt 
eleven skulle bromsa. En tyst kunskap där hon använder känsel som hjälp för 
överförandet. 
 
Beroende på vad den tysta kunskapen innefattar, det kan ju vara så mycket, tänker vi 
att tyst kunskap kan vara explicit, som Nonaka och Takeuchi (1995, sid. 62-70), menar. 
Dock kan inte en tyst kunskap förbehållslöst överföras från en till annan. Den tysta 
kunskapen är personlig och aldrig beständig, utan förnyas ständigt. Samtidigt skulle vi 
vilja påstå att det finns kunskap som förblir tyst även om den förmedlas. Precis som 
Haldin- Herrgård vill mena, att det finns ett isberg av kunskap vi inte ser, tror vi att 
denna kunskap kan överföras trots det. Tyst kunskap, vad vi inte vet att vi förmedlar 
och tyst kunskap eleven inte vet blir förmedlad. 
 
Respondenterna är överens om att de skapat sitt sätt att förmedla tyst kunskap, genom 
erfarenhet och många års beprövande. Influenser från andra kollegor och utbildning är 
viktiga ingredienser. Som vi ser det är en del av den tysta kunskapen i att vara lärare, 
känslan för att läsa av eleven, när denne behöver feedback eller när eleven själv ska få 
göra misstag, t.ex. Frågan ställdes på det sättet att vi fokuserar på moment och själva 
yrkeskunskapen som ska förmedlas. Som intervjuare skulle kanske mer utrymme givits 
åt läraryrkets tysta kunskap och vilka erfarenheter som gjort att de kommit fram till sitt 
arbetssätt.  
 
Bakgrundskunskaper är olika viktigt beroende på vilken tyst kunskap som ska 
förmedlas. Lärarna på fordonsprogrammet menar att vid just grundläggande moment 
kan man börja med det praktiska och behöver ingen direkt bakgrundskunskap, medan 
andra moment bygger på att man har en bakgrundskunskap. Respondenten som tar 
momentet uppfång som exempel påpekar att här är det viktigt att eleven har 
bakgrundskunskap, förståelse och känsla för kopplingens funktion. 

När den definitiva nybörjaren i permanentrullning i vår film börjar har han ingen 
egentlig bakgrundkunskap. Läraren visar samtidigt som hon förklarar med ord hur han 
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ska gå till väga och vad han bör tänka på. Precis som Ryle (2009, s. 28-29) påpekar, är 
det fullt möjligt att lära sig något utan teoretisk bakgrundskunskap. I 
permanentrullning måste nybörjaren inte veta att hårtussen han ska rulla upp heter 
passé och att han rullar på bas, i normal dirigering i 90 grader. Flertalet av eleverna som 
söker sig till hantverksprogram har lättare att ta till sig den teoretiska kunskapen om 
varför, först när de fått en känsla och praktiskt provat på momentet. I intervjun med 
en transportlärare menar denna att vid just ett grundläggande moment som dragläge 
behövs ingen specifik bakgrundskunskap och i filmen får Ulricas elev prova sig fram i 
just det momentet. Hon får prova och misslyckas. Vilket tar henne fram i 
utvecklingen. Nästa gång hittar hon rätt i dragläget. 
 
Det är inte alltid möjligt att börja med det praktiska. Vårdlärarrespondenten påpekar 
vikten av att teoretisk gå igenom inför momentet att sticka: 
 
“Förkunskaper som materialkännedom, hygien, patientpsykologi, anatomi och 
arbetsmiljö, är mycket viktiga.”  
 
Inom frisöryrket är det t.ex. inte möjligt att börja med kemiska behandlingar, 
permanentvätskor och färgning, innan en teoretisk kunskap finns.  
 
Börjar man i den “teoretiska änden” kan det vara så att strukturen är mer översiktlig. 
Man har kontroll på vad man har gått igenom. (Därmed inte sagt att alla har uppfattat, 
eller förstått). Att börja i den “praktiska änden” ger mer utrymme till flexibilitet, 
samtidigt som det kan vara svårare att ha koll på vad som egentligen tagits upp och 
gåtts igenom.  
 
När vi tittade på materialet vi filmat och skulle klippa ner och välja ut scener, slog det 
oss, mer än förut, hur många moment det finns i momentet. Vi fick tänka igenom och 
diskutera länge vad vi skulle välja att ta med. P.g.a. ämnet vi valt att skriva om, att vi 
läst mycket om tyst kunskap och även lagt ner många timmars diskuterande, tyckte vi 
oss vara väl medvetna. Därför blev vi förvånade när vi tittade på filmen och hade 
bekymmer med var vi skulle lägga fokus. Vid t.ex. permanentrullning är det fokala att 
rulla upp håret på spolen. Det subsidiära, är användningen av redskapet, i det här fallet 
kammen. Det skulle ju kunna vara toppappret också, för det är väl också ett redskap? 
 
Att rulla upp håret på spolen kan göras på så oändligt många sätt. Hur förmedlas tyst 
kunskap i att rulla upp hår på en spole? Filmen skulle vara c:a femton min, vi hade två 
timmars råmaterial. Två moment, alltså c:a 7,5 minuter var. Det som inte visas i filmen 
och som kanske är en av de viktigaste ingredienserna i förmedlandet av tyst kunskap är 
tiden. Det tar tid att skapa sig färdighet och förtrogenhet. Att titta på när någon som är 
förtrogen sitt yrke är också en viktig del av överförandet av tyst kunskap. Detta är 
något frisöreleven får mer på sin praktikplats och som är en naturlig del i det gamla 
lärlingssystemet. Kanske ett sätt att ta ansvar för sin utbildning.!? I skolan simuleras 
praxis och man kommer nära verkligheten. Elever lär från varandra på ett sätt som 
liknar salongens verklighet, även om samma erfarenheter inte ryms på en skola, en av 
de positiva effekterna med större undervisningsgrupper. Det negativa kan vara att det 
är svårare att hinna med alla och då kan inte alla få samma “tysta kunskap”. Därför 
kan det ibland vara nödvändigt att som elev dela med sig av både lyckade och mindre 
lyckade arbeten. 
 
När eleven gör sitt moment är det väldigt viktigt med feedback. Vi upplevde båda att 
detta är en stor gemensam punkt. Feedback, både positiv och negativ för eleven 
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framåt i sitt arbete. Detta är viktigt att göra tillsammans med eleven precis som 
Andersson Gustafsson påpekar, att man för en diskussion och reflekterar kring 
arbetet. 

Men för att återgå till vilka moment vi skulle välja ut, de små momenten i momentet, 
är det där som den tysta kunskapen sitter. Indelningen av passén fick vi korta ner 
avsevärt, i råmaterialet tog det ungefär tio min för nybörjaren att göra en rak bena. 
Detta moment i momentet valde vi att endast visa slutet, där han lyckas. En del i 
helheten som är viktigt för att rullningen ska bli bra.  

Enligt Polanyi är den tysta kunskapsprocessen indelad i två delar, den distala dvs. 
helheten (att kunna framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt), men för att kunna 
genomföra detta måste vi kunna det proximala, delarna av helheten (förstå hur bilen 
fungerar helt tekniskt). Med vår erfarenhet vill vi påstå att beroende på var i 
kunskapsstegen man befinner sig får det distala och det proximala olika innebörd. 
Ovan nämnda exempel passar in på en expert men för novisen i filmen blir det 
proximala att förstå och lära sig kopplingens funktion och det distala blir att fordonet 
rör sig framåt (eller bakåt).  
 
Även om våra yrken är så olika, insåg vi att det fanns fler likheter än skillnader i vårt 
sätt att förmedla tyst kunskap. 
 
Skillnaderna mellan våra yrken i hur vi förmedlar tyst kunskap är marginella. I stort 
sett använder vi oss av samma “språk”, självklart beroende på vad det specifika 
momentet är eller vilken detalj det är vi ska förmedla. Det vi reflekterade över när vi 
såg filmen var att ljudet används i överförandet av tyst kunskap. Ulrica 
uppmärksammar eleven på detta när hon ska komma iväg och senare växla genom att 
lyssna på motorljudet. I filmen relaterar Ulrica även mer till erfarenheter som eleven 
kan känna till sedan tidigare. Detta fanns inte med i filmmaterialet i frisördelen, men 
Petra använder ofta elevers hår som en referens vid undervisning.  
 
Även undervisningsgruppens storlek varierar. I filmen har vi en elev var, vilket är 
något missvisande för frisörundervisningen, då detta i princip aldrig inträffar på 
skolan. Vilket det förstås kan göra ute på praktikplatsen men då är det andra faktorer 
som stör och tar upp tid. För trafikundervisningens del händer det också att man 
använder sig av Folkvagnsbussar med flera elever i och då får man effekten att lära av 
varandra.  
 
Det som slog oss vid intervjutillfällena var att gemeneman inte använder/ känner till 
begreppet “ tyst kunskap”, det kanske inte heller vi kände till innan vi påbörjade vår 
lärarutbildning? Alla vet att det finns, men få vet att det finns ett speciellt uttryck 
(benämning) för fenomenet. Vi är medvetna om ämnets abstrakta karaktär vilket i och 
för sig är en av anledningarna till av vi valt just detta ämne. Vi är fascinerade av 
komplexiteten av att arbeta med det abstrakta och icke mätbara. Ord och uttryck som 
vi ideligen stöter på är: känsla, man bara vet, intuition, magkänsla, känner det på sig, 
erfarenhet, sunt förnuft. 

Alla sitter inne med kunskap men det är kanske inte så att alla har förmågan att 
förmedla den vidare, oavsett om kunskapen är tyst eller inte. Hur motparten tar till sig 
budskapet beror mycket på om det finns gammal kunskap att koppla ihop med den 
nya kunskapen, helt enkelt något att hänga upp kunskapen på för att få en förståelse 
eller för att kunna se ett samband. Hela ämnet är så abstrakt och svårt att sätta ord på, 
och många vet säkert inte att de sitter inne med en så stor mängd kunskap som de gör. 
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Att producera filmen var för oss en stor utmaning, vi hade ingen aning om hur man 
går tillväga. Vi fick ovärderlig hjälp med filmning, tips, klippning och exporterande av 
filmen från en kollega. 
 
Från början hade vi tänkt exemplifiera de olika stadierna som Dreyfus och Dreyfus 
(1999, s. 68-73), pratar om, från nybörjare till expert. Detta visade sig vara svårt och 
inte riktigt ge svaret på vår fråga. Dels är nyanserna otaliga i processen av tillägnelse av 
en färdighet eller förtrogenhet, det är alltså svårt att sära på t.ex. en avancerad novis 
och en kompetent. Även om man lätt ser skillnad på en nybörjare och en expert. I 
manuset vi skrev skulle vi filma korta, regisserade scener, men istället blev det långa 
sekvenser som vi sen klippte ihop till färdigt material. På detta sätt fick vi fram de 
spontana små detaljerna i överförandet av tyst kunskap. Vi kunde se, både i vårt eget 
och på varandras arbete, nya dimensioner av hur vi förmedlar tyst kunskap. Det var 
svårare och mer tidskrävande än vi trodde, samtidigt roligt och mer lärorikt än vi 
förväntat oss.  
 

Vi känner att vi lärt oss otroligt mycket om ämnet och utvecklat vårt sätt att tänka när 
det gäller tyst kunskap och dess förmedlande. Filmen och arbetet har gjort oss 
medvetna och detta är något som kommer hjälpa oss i vår fortsatta utveckling som 
yrkesämnespedagoger. Våra diskussioner har varit många och långa och det som har 
förundrat oss är ämnets komplexitet. Precis som det är svårt att sätta ord på kunskap 
är det svårt att sätta ord på vad som egentligen är tyst kunskap. När är den tyst och när 
är den inte tyst. Är den tyst om man kan förklara, åtminstone delar av den i ord. Eller, 
är det tyst kunskap om man är medveten att man överför en kunskap, som man skulle 
kunna förklara i ord, men inte gör det, utan överför den på andra sätt? Är kunskap 
bara tyst om den inte går att förklara med ord. Om mottagaren av kunskapen kan 
förklara vad den lär sig, är den tyst då eller är den bara tyst om ingen kan klä 
kunskapen i ord? Även om detta inte är frågan vi ställt oss, så har dessa diskussioner 
varit oumbärliga för att föra arbetet framåt. 

Vi har förmodligen inte hittat alla vägar till full förståelse. Men denna medvetenhet om 
det omedvetna gör oss aningens ”på vakt”. Att vi tar hjälp av våra olika sinnen har vi 
sett. Känsel, hörsel och syn använder vi flitigt. Men oftast är det inte ett sätt eller ett 
sinne eller ett tillfälle där överföring av tyst kunskap sker. Kombinationen med att 
förklara med ord tillsammans med att visa eller känna är oftast sätten vilken överföring 
av tyst kunskap sker på. Men viktigast av allt är nog att överföringen av tyst kunskap är 
en process, vilken tar tid. Processen består av erfarenheter man skapar sig genom 
färdighetsträning, influenser från andra och reflekterande. Att ”bara vara” i en praxis 
ger förmodligen den största förmedlingen av tyst kunskap och den kan man bara 
tillskansa sig genom att vara på plats där det händer, när det händer. 

  



 

 

 

24 

Petra Allsten & Ulrica Clarin 

7. Referenslista 

 

Andersson Gustafsson, Gunilla. (2002). Den inre teatern i lärandet. En studie om 
kunskapsväxandet inom hantverk. Stockholm: Industriell ekonomi och organisation. 
Yrkeskunnande och teknologi. 
 
Dreyfus, Hubert & Stuart, (1999). Mästarlära och experters lärande. Nielsen, Klaus & 
Kvale, Steinar, (red), Mästarlära, lärande som social praxis. Köpenhamn: Hans Reitzels 
Förlag A/S, s.68-73. 
 
Gustavsson, Bernt. (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Göranzon, B. (1990). Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande. 
Stockholm: Santérus Förlag, Sverige.  
 
Karlsson, Eva. (2012). Tyst kunskap på en gård i väglöst land i sydvästra Härjedalen. Tunón, 
Håkan (red), Lokal och traditionell kunskap: Goda exempel på tillämpning. CBM:s skriftserie 
nr. 59. Uppsala: Naptek, centrum för biologisk mångfald.  
 
Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka. (1995). The Knowledge-Creating Company. New 
York: Oxford University Press. 
 

Polanyi, Michael. (1958). Personal knowledge. The University of Chicago Press, Chicago 
60637. 

Polanyi, Michael. (1966). The tacit dimension. Library of congress, catalog card number 
66 - 21015. 
 
Rolf, Bertil. (1995). Profession tradition och tyst kunskap. Nora: Bokförlaget Nya Doxa. 
 
Ryle, Gilbert. (2009). The concept of mind. New York: Routledge. 
 
Selghed, Bengt. (2011). Betygen i skolan. Stockholm: Liber AB. 
 
Statens offentliga utredningar, SOU 1992: 94 a.a. ,s. 66. (Elektronisk). Tillgänglig:  
http://66.206.7.141/reformpedagogik/SOU%201992%2094%20Kap%202.htm 
2012-04-16 kl. 16.52 
 
Tunón, Håkan (2012). Vad är egentligen lokal och traditionell kunskap? Tunón, Håkan 
(red), Lokal och traditionell kunskap: Goda exempel på tillämpning. CBM:s skriftserie nr. 
59. Uppsala: Naptek, centrum för biologisk mångfald. (Elektronisk). 
Tillgänglig:http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-
projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-
skriftserie/skrift59.pdf 2012-04-09 kl. 09.30. 

 

http://66.206.7.141/reformpedagogik/SOU%201992%2094%20Kap%202.htm
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf


 

 

 

25 

Petra Allsten & Ulrica Clarin 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/116/144-951-555-878-
6.pdf?sequence=2 2012-03-01 kl. 19.00. 
 
http://www.sll.se/upload/Kultur_och_utbildning/Film_Stockholm/Handledningar/
Arbetsordning_film.pdf 2012-05-06 kl.18.40 
 
 
 
 
 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/116/144-951-555-878-6.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/116/144-951-555-878-6.pdf?sequence=2
http://www.sll.se/upload/Kultur_och_utbildning/Film_Stockholm/Handledningar/Arbetsordning_film.pdf
http://www.sll.se/upload/Kultur_och_utbildning/Film_Stockholm/Handledningar/Arbetsordning_film.pdf


 

 

 

26 

Petra Allsten & Ulrica Clarin 

8. Bilagor 

Bilaga 1 (antal sidor 1): Följebrev 

Bilaga 2 (antal sidor 1): Intervjufrågor 

Bilaga 3 (antal sidor 1): Intervju trafiklärare 

Bilaga 4 (antal sidor 1): Intervju transportlärare 

Bilaga 5 (antal sidor 1): Intervju vårdlärare 
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Bilaga 1 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som i vårt examensarbete valt att undersöka 
hur man på bästa sätt förmedlar det vi kallar “tyst kunskap”. När vi pratar om tyst 
kunskap menar vi den personliga erfarenhetsbaserade kunskap som ska föras vidare i 
praktiska yrken, men som är svår att sätta ord på. Vid bearbetningen av intervjuerna 
avidentifieras respondenterna och materialet används i vårt examensarbete. Det är 
frivilligt att medverka vid intervjun och att när som helst avbryta. Vid kompletteringar 
eller eventuella frågor går det bra att kontakta studenterna. 
 
Namn... 
Tel... 
Mail...                                                                                                                 
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Bilaga 2 

1. Har du någon gång känt att du har svårt för att förklara och inte kan sätta ord på det 
du vill förmedla/lära ut?  
 

2. Kan du ge ett exempel på ett moment i din profession som är svår/inte går att 
förklara? 
 

3. Hur förmedlar du detta moment? 
 

4. Hur har du kommit fram till detta sätt? 
 

5. Behöver eleverna någon bakgrundskunskap i detta specifika moment? 
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Bilaga 3 

1. Har du någon gång känt att du har svårt för att förklara och inte kan sätta ord 
på det du vill förmedla/lära ut? 
 
Ja, jo ibland är det väl så... Hur menar du? 
 
Jag menar att orden inte räcker till utan att du behöver förklara på ett annat 
sätt? 
 
Aha, du menar med händerna eller med kroppsspråket? 
 
Ja, typ. 
 
Ja, självklart är det så... 

2. Kan du ge ett exempel på ett moment i din profession som är svår/inte går att 
förklara? 
 
Moment 4 uppfång, (eleven ska komma på en hög växel i uppförsbacke, ta ner farten 
helst utan att använda fotbromsen, lägga i 1:ans växel och möta med gas - dragläge och 
bilen ska då stå still i backen på ett lämpligt ställe så att eleven visar att han/hon har 
kontroll över bilen och inte tvärtom).  

3. Hur förmedlar du detta moment? 
 
Ritar och berättar vad ett “lämpligt” ställe är, använder händerna för att försöka visa 
hur man arbetar med kopplingen med små, små justeringar, samt demonstrerar (jag 
sitter vid ratten) och visar både vad som händer med bilen om jag gör rätt respektive 
fel samt hur jag räddar situationen.  

4. Hur har du kommit fram till detta sätt?  
 
Dels genom min utbildning, men framförallt har jag lärt mig av erfarenhet. 

5. Behöver eleverna någon bakgrundskunskap i detta specifika moment? 
 
Ja, absolut. De måste ha kunskap, förståelse och känsla för kopplingens funktion. 
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Bilaga 4 

1. Har du någon gång känt att du har svårt för att förklara och inte kan sätta ord 
på det du vill förmedla/lära ut? 
 
Ja, kanske. Beroende på elever får man ibland  hitta synonymer och vända ut och in på 
sig själv för att hitta rätt pedagogik och rätt sätt att lära ut. 

2. Kan du ge ett exempel på ett moment i din profession som är svår/inte går att 
förklara? 
 
I fordonet - dragläget och i teorin - tekniska termer. 

3. Hur förmedlar du detta moment? 
 
Demonstrerar och gestikulerar mycket med händerna.  

4. Hur har du kommit fram till detta sätt?  
 
Sett hur andra lärare lär ut, fått tips av handledare samt vis av erfarenhet. 

5. Behöver eleverna någon bakgrundskunskap i detta specifika moment? 
 
Nej, inte till just detta moment eftersom det är grunden. Men om man hastar sig 
igenom detta grundläggande moment så blir det STORA bekymmer längre fram i 
utbildningen... 



 

 

 

1 

 

Bilaga 5 
 

1. Har du någon gång känt att du haft svårt att förklara och inte kan sätta ord på 
det du vill förmedla/lära ut? 
 
Svar: Ja, det har jag. Ibland måste man använda andra sinnen än syn och hörsel för att 
jag som lärare ska kunna förmedla och eleven ska förstå och få en känsla av vad jag 
menar. 
 

2. Kan du ge ett exempel på ett moment i din profession som är svår/inte går att 
förklara? 
 
Svar: I vårdyrket är ett tydligt exempel när man ska sticka en patient. Givetvis förklarar 
man först, men här kommer känslan tydligt in för att förstå skillnaden på en ven och 
t.ex. en sena. 
 

3. Hur förmedlar du detta moment? 
 
Svar: Jag visar med händerna, ja, du ser det gör nu när jag visar dig också. Det här med 
känslan är ju så viktigt. Jag pratar, visar. De lyssnar och får känna, på sig själva och 
varandra. Man måste förklara skillnader samtidigt som man visar och de får känna. 
 

4. Hur har du kommit fram till detta arbetssätt? 
 
Svar: Givetvis har jag provat mig fram under årens lopp och jag varierar och utvecklar 
min pedagogik, men i stora drag är det så här jag lär ut detta moment. Ibland visar jag 
en film också men då måste jag komplettera med att de får känna själva. 
 

5. Behöver eleverna någon bakgrundskunskap i detta specifika moment? 
 
Svar: Innan vi sticker har vi haft teoretiska genomgångar. Förkunskaper är mycket 
viktiga. Materialkännedom, hur används nålen mm, hygien, patientpsykologi, 
anatomin, arbetsmiljö. Anatomin är ju väldigt viktig. Även om du kan känna dig till 
vener i de flesta fall så är det väldigt olika från patient till patient. Killars vener är oftast 
tydligare. Personer med mycket underhudsfett har kanske inga tydliga vener alls och då 
är det väldigt viktigt att du känner till anatomin så du vet var de ska gå. Det är mycket 
man måste ha kunskap om innan man börjar, den grundläggande teoretiska kunskapen 
är väldigt viktig. Då är det bra att de får känna på sig själva och andra för att lära sig 
känna skillnad. 
 
Händer det att du börjar i den praktiska änden, med din undervisning? 
 
Svar: Nej, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Nej, man måste ha de grundläggande 
kunskaperna för säkerhet och hygien. Jag tror att jag kan säga att jag nästan alltid 
börjar i den teoretiska änden. 
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