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Sammanfattning 
Arbetet visar hur systemet för traditionell förarutbildning ser ut och att den formaliserade 

utbildningsstrukturen starkt strider mot min och andra lärares erfarenheter och pedagogiska grundsyn. Att 

den traditionella förarutbildningen genom exempelvis trafikskolor är som den är, kan jag säkerligen inte 

påverka. Det var heller inte min avsikt med arbetet. Min önskan är däremot att via mina exempel och 

resonemang få till stånd en diskussion bland de berörda förarprövarna inom yrkesförarutbildningarna. I och 

med att grundförutsättningarna när det gäller tid till förfogande per elev är så olika, borde 

yrkesförarutbildningarna utnyttja det till att bättre använda utbildningstiden till frågorna: hur, vad och 

varför? Genom att exempelvis öka tiden för den reflekterande dialogen inom arbetsgruppen omkring lärande 

och lärarens/förarprövarens yrkeskunnande och minska tiden för slaviskt regelföljande samt öka 

förståelsen för bedömning av tyst kunnande och minska tiden för fixerad momentutbildning och 

momentdokumentation. En förarprövare som utfärdat ett körkort borde vara bevis nog för en elevs 

kunskapsnivå och utveckling över tid. Detta är inte lätt att ensam hävda vid en inspektion från 

Transportstyrelsens enhet Tillsyn. Men om vi är flera som verkligen slagkraftigt kan hävda en 

förarprövares genuina yrkeskunnande att under utbildningstiden avläsa rätt saker, finns det en möjlighet 

att i alla fall få till stånd en diskussion om värdet av den formaliserade utbildningen kontra en förarprövares 

yrkeskunnande. 

Summary 
The work will show how the system of traditional driver education looks like and that the formalized 

structure strongly contrary to my and other teachers' experiences and educational ethos. To the traditional 

driver education through such traffic schools is as it is, I certainly will not affect. It was not my intention 

with the work. My wish is, however, that through my example and reasoning to establish a dialogue 

among the interested driving examiners in professional driver training. With the fundamentals in terms of 

time available per student is so different, should professional driver training use it to make better use of 

training time to the questions: how, what and why? For example, by increasing the time of the reflective 

dialogue in the Working Group about learning and teacher / driver investigator's professionalism and 

reduce the time of slavishly following a rule, and to increase understanding of the assessment of tacit 

knowledge and reduce the time fixed torque training and operations documentation. An examiner who 

issued a driver's license should be proof enough for a student's level of knowledge and development over 

time. This is not easy to single claim during an inspection by Transport Agency Supervision Unit. But if 

we are more like really powerful to assert a driving examiners genuine professionalism that during training 

read the right things, there is a possibility that in any case bring about a discussion on the value of formal 

education versus a driving examiners professionalism. 
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Abstract  

Den formaliserade utbildningsstrukturen inom förarutbildningen strider starkt mot min och andra 

lärares erfarenheter och pedagogiska grundsyn. I och med att grundförutsättningarna när det gäller tid till 

förfogande per elev är så olika inom traditionell förarutbildning inom trafikskola och 

yrkesförarutbildning inom gymnasie-, vuxen- och uppdragsutbildning, borde yrkesförarutbildningarna 

utnyttja det till att bättre använda utbildningstiden till frågorna: hur, vad och varför? Genom att 

exempelvis öka tiden för den reflekterande dialogen inom arbetsgruppen omkring lärande och 

lärarens/förarprövarens yrkeskunnande och minska tiden för slaviskt regelföljande samt öka 

förståelsen för bedömning av tyst kunnande och minska tiden för fixerad momentutbildning och 

momentdokumentation. En förarprövare som utfärdat ett körkort borde vara bevis nog för en elevs 

kunskapsnivå och utveckling över tid. Detta är inte lätt att ensam hävda vid en inspektion från 

Transportstyrelsens enhet Tillsyn. Men om vi är flera som verkligen slagkraftigt kan hävda en 

förarprövares genuina yrkeskunnande att under utbildningstiden avläsa rätt saker, finns det en 

möjlighet att i alla fall få till stånd en diskussion om värdet av den formaliserade utbildningen kontra en 

förarprövares yrkeskunnande. 

Förarutbildning 1, körkortsutbildning 2, yrkesförarutbildning 3, förarprövare 4, trafikskolor 5, körkunnig 6, 
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1. Inledning 
”Jag blev inblandad i ett fall här precis i början på året (2012). Det var en man med arabisk 

härkomst som i februari 2011 beställde ett kunskapsprov hos Trafikverket, på engelska. Detta 

klarade han inte, utan fick 29 rätt. I september samma år beställer han ett nytt kunskapsprov 

på engelska. Denna gång fick han 32 rätt. Tydligen hade han inte utnyttjat tiden nämnvärt för 

studier av trafikteori. Han byter dock taktik. Nu beställer han ett nytt prov varje vecka. 

Kunskapsproven på andra språk byts, av resursbrist, inte alls ut lika ofta som det svenska 

kunskapsprovet. I detta fall fick det till följd att mannen fick precis samma prov sex gånger i 

rad. Poängen ökade för varje prov. Plötsligt fick han gång nr sju ett annat prov. Då gick 

poängen ner. Därpå fick han tillbaks sitt ”invanda” prov igen och lyckades ”nöta” sig fram till 

54 poäng, d.v.s. det absoluta minimumet för godkänt. 

Den andra januari 2012 erhåller han sitt körkort och den tredje köper mannen en liten 

”skruttig” bil med dåliga åretruntdäck på. I snöyra, någonstans i Sverige, kör mannen med hela 

sin familj och frontalkrockar med en långtradare. Alla dog… 

Det var så jag kom in i bilden. För utredarna uppmärksammade att mannen bara hade haft 

körkortet i sju dagar, vilket de fann besynnerligt med tanke på omständigheterna. Man vände 

sig alltså till mig, varpå jag gick igenom all historik och kunde konstatera att de områden han 

ständigt hade flest fel inom var just fordon och personliga förutsättningar, d.v.s. de områden 

som talar om vikten av bra däck och val utifrån väder och sin egen förmåga…” 

Berättelsen är återgiven i ett samtal med chefen för Avd. frågekonstruktion inom Transportstyrelsen, 

Michael Stenberg1 som ansvarar för det teoretiska körkortsprovets innehåll, det så kallade 

kunskapsprovet. Genom berättelsen vill Stenberg exemplifiera fenomenet att elever kan ”nöta sig” 

fram till godkänt resultat efter ca 10 gångers försök, utan att läsa någon trafikteori alls. Detta trots 

att frågorna är väl förankrade i såväl styrdokument som hos frågekonstruktörernas erfarenhet.2 

Det godkända körprovet, den praktiska delen av körkortsprovet, uppvisar heller inga brister i sin 

helhet när det gäller kontroll av uppställda mål3. Dessvärre finns ändå exempel på motsatsen: 

Trafikskolläraren: ”Jag hade en elev som frågade ifall jag inte kunde boka tid för uppkörning. 
”Nej, du”, sa jag. ”Vi har ju inte ens kört landsväg ännu!” Då blev eleven sur och bokade tid för 
uppkörning som privatist. Efteråt kommer hon till mig och visar triumferande upp sitt körkort. 
”Ha, där ser du!” Eleven hade inte kört landsväg under sin utbildningskontroll (uppkörning)…” 

                                                        
1 Telefonsamtal/-intervju 2012-11-20 
2 Se under rubriken 3.3 Körprov (s. 15) 
3 Se under rubriken 3.4 Kunskapsprov (s. 16) 
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Personligen kan jag inte se dessa autentiska exempel på annat sätt än tecken på att 

utbildningssystemet misslyckats i sina intentioner att kontrollera körkortstagarnas kunskaper i att 

framföra ett fordon trafiksäkert och med omdöme, vilket torde vara målet för systemhållaren4, 

Trafikverket. Själv kan jag istället utläsa att det är ett resultat av den formalisering av kunskap som 

sker då målen för en färdighet och förtrogenhet nedtecknas till styrdokument, som i sin tur ligger till 

grund för utbildning (utbildningskort/momentdokumentation, se Bil 1) och en hårt styrd 

utbildningskontroll (momentprotokoll, Bil 2). Det är inte unikt för förarutbildningen, utan kan spåras 

inom en mängd områden där kunskaps- eller erfarenhetsöverföring är i fokus5. När det gäller 

utbildning inom gymnasieskolan har jag vid ett tidigare tillfälle skrivit: 

Det jag kallar för momentdokumentation bygger på att verkligheten har gjorts om till 
styrdokument, som läraren i sin tur ofta gjort om till moment i en utbildning. Ett antal 
övningar, delprov och slutprov. Läraren bockar av att eleven utfört samtliga moment. Det 
lustiga blir här med vilket allvar man betraktar momenten. Vissa översätter 
momentdokumentationen som kunskapsutveckling. När läraren kontrollerar 
momentdokumentationen tror sig läraren även kontrollera verkligheten. En elev som inte gjort 
alla moment får i denna logik heller inget betyg, p.g.a. att ”eleven har ju inte gjort kursen!”6. 
Det blir stelbent om man sätter för stor tilltro till modeller

7(…) 

För en erfaren förarprövare inom gymnasieskolan, det vill säga en av Transportstyrelsen utbildad 

samt behörig lärare som inom gymnasieskolan och på uppdrag av Transportstyrelsen får utfärda 

körkort för personbil (B), lastbil (C), tungt släp (E) och buss (D), är ovanstående exempel 

mardrömsscenarion. Det vill säga att genom formaliserade dokument tro sig kontrollera kunskaper 

som egentligen inte finns. Därför har det i min egen yrkesroll som 

både gymnasielärare och förarprövare blivit oerhört viktigt att 

reflektera över utbildningsmål, utbildningsväg och 

utbildningskontroll (eller bedömning som jag hellre vill kalla det för) 

med det bakomliggande och något ifrågasättande ackordet: man ska 

kanske inte alltid tro på vad ens ögon ser. För mitt inre ser jag 

förarutbildningen som en trehörning där alla tre hörn är i 

samverkan: 

                                                        
4 Henriksson, W., Sundström, A., & Wiberg, M. (2004). The Swedish driving-license test: A summary of studies 
from the department of educational measurement, Umeå University (EM No. 45). Umeå: Department of 
Educational measurement 
5 Berglund, Johan (2013) Den nya taylorismen. Stockholm: Dialoger Avhandlingen berör kärnkraftsindustrin 
men har så universella drag i sin problemformulering att den med lätthet går att applicera på annan 
verksamhet, som exempelvis förarutbildningssystemet. 
6 Citat från en numer pensionerad lärarkollega i en Utvecklingsgrupp inom bedömning, Ljungby, 2011 
7 Gårding, L, Modell och verklighet i Tillberg (red) (2000)  Dialoger-om yrkeskunnande. Stockholm: Dialoger 



9 
 

Det jag som yrkesman däremot avläser av den 

traditionella förarutbildningen
8 är något annat, nämligen 

att utbildningskontrollen (uppkörningen) är det viktigaste, 

medan utbildningsvägen bör vara kortast möjlig och där 

målen någonstans förväntas vara uppfyllda såvida de fastställda kontrollverktygen används till punkt 

och pricka9. 

Alla i Sverige är i stort sett bekanta med hur förarutbildningen är uppbyggd. Men för att rama in 

arbetet anser jag det ändå vara värt att ge en bakgrundsbild, såväl för körkortet som för min egen 

inblandning inom förarutbildningen. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historisk tillbakablick 

I samband med den stora Industriutställningen i Göteborg i augusti 1891, kom den första 

bensindrivna bilen till Sverige. Företagen Boye & Thoresen hade låtit importera en Daimler från 

Frankrike och ställde ut den på mässan. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skrev i en 

utställningsartikel 12 augusti 1891:  

”Firman (Boye & Thoresen) utställer äfven ett par mindre petroleummaskiner samt håller 
vidare, utanför utställningsområdet, igång ett par mindre båtar, drifna med 
petroleummotorer, samt ett fyrhjuligt fordon, det första i sitt slag, där en dylik motor ersätter 
dragare”

10 

Gustav Eriksson i Surahammar byggde den första bensindrivna bilen i Sverige år 1898, med en inköpt 

tvåcylindrig bensinmotor från firma C.A. Carlssons Söner i Stockholm. 

1902-1906 

Det var alltså inte så biltätt. År 1900 fanns det endast 25 bilar i hela Sverige11. Trots det infördes 

”körkort” relativt snabbt i Sverige. Redan 1902 utfärdades det första: 

"Utdrag ur protokollet, hållet hos Magistraten i Örebro, å Rådhuset, den 26 Maj 1902. 
§ 40 
S.D. Fabrikören Alfred Hahn ingaf denna ansökning: 
'Hos Magistraten i Örebro Anhåller undertecknad höfligast om tillstånd att inom staden och 
omnejd få för egen räkning använda en mindre så kallad Automobilvagn.  
Örebro den 12 Maj 1902 
Wördsamt Alfred Hahn'. 
 

                                                        
8 Förarutbildning utanför Yrkesförarutbildningen som avslutas med kunskaps- och körprov hos Trafikverket 
9 Se Bil 2 Protokoll vi uppkörning 
10 Lignell, Harald red. (1952). Göteborgsbilder 1850-1950.  Göteborg: Bokförlaget Nordisk Litteratur (s. 257) 
11 Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet. Vägverket: Publikationsservice (s. 9) 
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Efter föredragning af ansökningen och sedan sökande upplyst, att maskinen som framdrifva 
vagnen, eldades med bensin, fann Magistraten skäligt att tillsvidare till ansökningen lemna 
bifall, under villkor att sökande vid åkningen, (som ej finge ega rum å torgdagar), [tillagd bisats] 
iakttaga största försigtighet, att sökanden ställde sig till efterrättelser gällande föreskrifter 
angående veloicipedåkning i staden och att sökanden uppvisade för stadsfiskalen detta 
protokollsutdrag;  
Hvilket afsades 
In fidem 
G Hagberg

12
 Lösen 3 kr" 

 

Det första ”körkortet” var alltså inte på något sätt kopplat till om man kunde framföra fordonet eller 

inte. Det var snarare ett tillstånd för att få vara ”störande” på allmän väg. Detta förfarande fortgick 

till och med 1906. 

1907-1916 

Den 21 september 1906 utfärdades dock en förordning: ”Kungl. Maj:ts nådiga förordning om 

automobiltrafik (SFS 1906:90)”, som trädde ikraft den 1 januari 1907: 

”12 § Automobil må allenast föras af den, som fyllt 18 år och med 
bevis, utfärdadt af besiktningsman, styrkt sig vara fullt förtrogen 
med automobils konstruktion, skötsel och manövrering.  

Förare vare skyldig att på anmodan af krono- eller polisbetjänst 
utan onödigt dröjsmål styrka sin behörighet.” 

Körkortet motsvarades av ett ”Kompetensbevis för automobilförare” mellan 1907-1916. Under den 

tiden fanns inget fastställt formulär för körkortet eller kompetensbeviset, utan det kunde se olika ut i 

olika delar av Sverige. Men i lagtexten kan nu utläsas att det ställdes ett kunskapskrav på föraren, 

med tyngdpunkt på det tekniska. 

1917-1923 

Vid denna tids lagändring görs ytterligare justeringar vad det gäller vad 

den sökandes ”förtrogenhet” skall gälla. Förutom, som tidigare 

konstruktion, skötsel och manövrering lägger man nu till ”kännedom om 

gällande författningsföreskrifter rörande automobiltrafik.” Förutom ett 

fotokrav på körkortet (även om ingen plats var anvisad på körkortet) dyker nu dessutom laglig rätt till 

övningskörning13 upp i lagtexten för första gången. 

1924-1936 

Inför 1924 års formulering av lagtexten14 hade en viss utveckling skett i 

det mobila samhället. Biltrafiken hade ökat markant till drygt 20 000 

                                                        
12Montelius, J-O (2007) PKörkortets historia – en översikt. Vägverkets museum. (s. 1) Tillgänglig: 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/43322/Korkortets%20historia%5B1%5D.pdf  
13 Kungl. Maj:ts förordning om automobiltrafik Runeberg: Tillgänglig: http://runeberg.org/automob/0009.html  
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fordon. Nu omnämns uttryckligen körskolor för första gången och att körskolans ansvarige skall vara 

godkänd av Länsstyrelsen. Övningskörningsregler som i princip ännu är de samma fastställdes nu. 

Regler gällande körkortets utfärdande, som kan liknas vid det vi har idag kommer också, genom 

uppdelningen av ett teoretiskt (muntligt) och ett praktiskt prov: 

”14 §. Mom. 2. Elev som erhållit utbildningen till förare och önskar erhålla körkort, skall 
undergå prövning rörande sin kännedom om automobil och körning (…)” 

Mom. 3. Befinnes elev, som fyllt 18 år, efter förhör och prov under olika trafikförhållanden, 
vara väl förtrogna med konstruktionen, skötseln och manövreringen av automobil samt äga 
nödig kännedom om gällande allmänna föreskrifter rörande trafik med motorfordon och om 
bestämmelserna i vägtrafikstadgan.” 

Fortfarande släpps inte kravet på att den sökande ska ha teknisk kännedom, kunna sköta sitt fordon 

samt manövrera det. Nu läggs däremot utförande (körning) enligt gällande lagstiftning till. 

1937- 

Fram till 1973 sker bara smärre justeringar av själva körkortets utseende. 

Mellan 1973-1976 byts körkorten ut mot plastade. Det skriftliga provet 

kom 1958 och har allt sedan dess varit det sätt man avläste de så kallade 

teoretiska kunskaperna på. De datorbaserade körkortstesterna startade 

1999. 

Besiktningsmannen som omnämns i lagtexten redan 1907 är fram till 

1960-talet densamma för såväl körkortets utfärdande som fordonets 

godkännande. Arbetsförhållandena var inte de bästa. På bildens ses 

en automobilbesiktningsman besiktiga ett fordon på Storgatan i 

Stockholm 1955. Besiktningshallar började byggas under 1960-talet. 

 

Idag utfärdas drygt 110 000 körkort i Sverige per år. Endast ca 4000 av dessa utfärdas efter en 

yrkesförarutbildning inom gymnasieskola, vuxenutbildning eller uppdragsutbildning. Det stora antalet 

erhåller alltså sina körkort genom trafikskola, privat övningskörning eller en kombination av både 

och. Antalet kunskapsprov (teoretiskt körkortsprov) vid Trafikverket är ca 250 000 per år... 

1.2.2 Historisk sammanfattning 

Myndigheternas tidiga intresse för att reglera körkortsinnehav genom bland annat 

kravspecifikationer angående erfoderligt kunskapsinnehåll, får här utgöra exempel på den 

kunskapssyn som rådde (och fortfarand råder) samt den säkerhetskultur som präglar 

                                                                                                                                                                             
14 Kungl. Maj:ts förordning om motorfordon 15.6 1923 (SFS 1923:281) 
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trafiklagsstiftningen. Redan på 1920-talet skildes de teoretiska och de praktiska kunskaperna åt, 

genom att de kontrolleras på olika sätt och vid olika tillfällen. Något som vi nu ca 90-100 år senare 

fortfarande gör… 

1.3 Mitt inträde inom förarutbildningen 

När jag började som lärare inom gymnasieskolans transportinriktning15 kastade jag mig in i uppgiften 

utan att vare sig vara utbildad lärare eller förarprövare. Som anställd lärare med behörighet för 

fordonet är man enligt regelverken behörig att övningsköra med elever inskrivna på det nationella 

programmet Fordons- och Transportprogrammet, med inriktning transport. Sagt och gjort! Jag såg 

hur den äldre kollegan gjorde och tog efter.  

Ganska fort insåg jag att utbildningsupplägget, både teoretiskt och praktiskt var direkt hämtat från 

STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund). Inte så konstigt, eftersom de dels har lång erfarenhet16 av 

förarutbildning men också är de som har nästan allt undervisningsmaterial omkring förarutbildning. 

STR har i någon mening en slags monopolliknande ställning17 inom den traditionella 

förarutbildningen
18

 och är en aktiv lobbyist19 i frågor gällandes trafik och trafiksäkerhet. 

Det är alltså inte konstigt att man som lärare och förarprövare med ansvar för utbildningsplanering 

lutar sig mot hur STR utbildar och med vad STR utbildar. Det blir någon slags kvalitetssäkring även av 

Transportutbildningen. 

I denna miljö trädde jag således in för ett antal år sedan och deltog aktivt i både teoriundervisning 

och praktisk övningskörning. Jag var (och är) alltså en del av ett utbildningssystem som mer eller 

mindre byggts upp av STR, som i sin tur byggt upp sin utbildningsväg utifrån Trafikverkets system 

med utbildningskontroll. Det vill säga ett system som delar på teori och praktik genom ett 

kunskapsprov som utförs i dator samt ett körprov som utförs praktiskt under ca 40 minuter. Ur detta 

synsätt kommer således en utbildning som även den delar på teori och praktik. Utbildningsmaterialet 

består av lärobok, övningshäfte, datakörkortsprogram och lärarledd teoriundervisning samt praktisk 

övningskörning med ev. handledningsböcker och utbildningskort.20 

                                                        
15 Fordons- och Transportprogrammet 
16 STR startade år 1937 
17 STR står bakom ca 90 % av landets trafikskolor och utbildar ca 110 000 förare varje år (STR årsredovisning 
2011 s. 4 Tillgänglig: http://www.str.se/PageFiles/1216/str_verksamhetsberattelse_2011.pdf ) 
18 Som alltså avslutas med förarprov hos Trafikverket. 
19 Uttalanden vid olika tillfällen av Mikke Roslund, TYA (som jag har arbetat ihop med i olika projekt) och 
Bength Erikson, Transportstyrelsen/VUC (lärare förarprövarutbildningen) 
20 Momentdokumentation över körningens olika moment: Bilaga 2 
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Efter något år utbildade jag mig till behörig lärare men fortsatte inom akademin inom ämnet 

Yrkeskunnande och Teknologi. Som ett resultat av att befinna mig i den forskningsmiljön, växte sig 

sakta en känsla av motsättningar allt starkare inom mig angående skolsystemet i allmänhet men 

förarutbildningen i synnerhet. Kan man verkligen skilja på teori och praktik på det sätt som görs idag 

(och sedan länge21)? Kan en elevs kunskap i ett så praktiskt ämne som att framföra ett fordon 

verkligen kontrolleras praktiskt OCH teoretiskt vid olika tillfällen? Fler och fler blev mina exempel 

ifrån min vardag som tände ett visst tvivel:  

I åk 2 påbörjas körkortsutbildningen för B (personbil) såväl praktiskt som teoretiskt. Karl hade 
övningskört ganska mycket hemma under sommaren och hanterade fordonet tämligen bra 
redan vid höstterminens början. Som förarprövare är jag målmedveten vid övningskörningen, 
d.v.s. att jag försätter eleven i så många situationer som möjligt under så kort tid som möjligt 
för att på så sätt testa och kontrollera kunskapsnivån hos varje elev utifrån var den befinner 
sig. Det visade sig att Karl blir godkänd att praktiskt framföra personbil redan till höstlovet 
(V.44), vilket i min utbildningsplanering - d.v.s. valet av trafikmiljöer - också pekar på att Karl 
hanterade all förekommande trafikteori som krävs för att framföra fordonet: väjningsregler, 
skyltars betydelse och innebörd, rättigheter, skyldigheter, samspel, avsökning, riskbedömning, 
m.m. Trots parallell trafikteoriundervisning med läsning, problemlösning, prov och tester – där 
Karl inte uppvisade några avvikelser jämfört med övriga i klassen – klarade han inte det 
datoriserade körkortsprovet förrän efter jullovet (V4) året efter. Då med riktat stöd… Karl är 
tyvärr inte ensam. År efter år visar det sig att ungefär en tredjedels klass uppvisar samma 
tendens – även i åk 3 med behörigheterna C och CE…22 

Micke och Sven är elever på Vuxenutbildningen. De har kört godstransporter med lastbil i 10 
respektive 15 år, men behöver nu E (behörigheten för tungt släp) p.g.a. att det medför en ökad 
anställningstrygghet. De har dagligen kört ut och hämtat in varor dels på kända platser, men 
också på helt okända som kräver hög närvaro att läsa av skyltar, väjningsplikter, avsökning, 
riskbedömning, samspel och omdöme. Ingen av dem har under sina år som yrkesförare råkat 
ut för några trafikolyckor. Micke och Sven är således skickliga yrkesförare och synnerligen 
erfarna elever inom vår utbildning. Vid första kontakten med körkortsprogrammet klarar de - 
trots sin erfarenhet - inte körkortsprogrammet med mer än ca 30 % rätt vid första försöket…23 

1.4 Sammanfattning 

Som lärare och förarprövare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen24 på Transportinriktningen, 

har jag under flera år befunnit mig mitt i förarutbildningen av unga människor som inom ramen för 

gymnasieskolan grundutbildas för körkortet B (personbil), varefter förarutbildningen för de tunga 

behörigheterna tar vid. 

                                                        
21 Redan 1924 omnämndes delade tester i regelverket. 
22 Egna noteringar från mina år som förarprövare 
23 Egna noteringar från mina år som förarprövare 
24 Som förarprövare inom gymnasieskolan har jag på uppdrag av Transportstyrelsen rätten att utfärda 
körkorten B, C, CE, D och DE för elever som är inskrivna på Transportutbildningen inom Fordons- och 
Transportprogrammet. 
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Jag har varit, och är fortfarande, en del av det utbildningssystem som byggts upp rörandes 

förarutbildning. Trafikverket är den myndighet som idag ytterst är systemhållare25 i den traditionella 

förarutbildningen, d.v.s. förarutbildningen som avslutas med förarprov hos Trafikverket
26. Inom 

gymnasieskolan får körkort utfärdas med stöd av Transportstyrelsens och Skolverkets regelverk utan 

förarprov (så kallad uppkörning) hos Trafikverket. Som förarprövare inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen gör vi istället delprovsgodkännanden
27 kontinuerligt under utbildningens gång. 

Körkorten är de samma och utfärdade på samma grunder, men vägen dit borde kunna te sig olika. 

Alltså, i det ena fallet finns ingen given tid för utbildningen, utan tvärt om försöker varje elev p.g.a. 

ekonomiska skäl minimera den – vilket är förståeligt. Inom ramen för Transportutbildningarna, 

däremot, har vi en given tid för utbildningen (3 år!), varför utbildningsinnehållet och 

utbildningsupplägget skulle kunna vara ett annat. Men är det så, generellt sätt? 

Själv upplever jag att allt för många yrkesförarutbildningar kopierar den traditionella 

förarutbildningen och lägger omedvetet fokus på målet istället för på vägen. Oreflekterat följs 

mallarna för kontrollen att ligga till grund även för utbildningen. 

2. Metod 
Arbetet är indelat i sex områden: Inledning, arbetets uppbyggnad, 

utbildningskontroll, utbildningsmål, utbildningsväg och sammanfattning. De 

mest centrala delarna är utbildningskontroll/bedömning, utbildningsmål 

och utbildningsväg, som har sin grund i tankebilden bredvid. I Inledningen 

ges ett par fall som utgör exempel på det jag i arbetet vill lyfta fram. Här ges 

också en historisk tillbakablick omkring kravet för körkort samt min egen roll inom förarutbildningen. 

I Arbetets uppbyggnad beskrivs arbetsmetoderna jag valt, metodkritik samt beskrivning av 

Dialogseminariemetoden. I avsnittet Utbildningskontroll redovisas dagens förarutbildningssystem, 

vilken avslutas med förarprov hos Trafikverket. Under rubriken Utbildningsmål diskuteras vad det 

betyder att vara körkunnig. Det vill säga, vilka kunskaper jag som förarprövare avläser hos en elev 

som känns redo för ett körkort. I avsnittet Utbildningsväg belyser jag svårigheten att särskilja rollen 

som lärare och förarprövare, undervisare och undervisningskontrollant samt vikten av reflektion i ett 

                                                        
25 Henriksson, W., Sundström, A., & Wiberg, M. (2004). The Swedish driving-license test: A summary of studies 
from the department of educational measurement, Umeå University (EM No. 45). Umeå: Department of 
Educational measurement 
26 Så kallade ”uppkörningen”. 
27 Som förarprövare inom gymnasieskola och vuxenutbildning gör vi kontinuerliga godkännanden efter hand 
under utbildningstiden. Eleverna skall inte prövas genom en summativ utbildningskontroll efter avslutad 
utbildning. Detta är fastslaget i lagtexten. 



15 
 

pedagogiskt arbete. Här närmar jag mig mitt eget yrkeskunnande vid den punkt jag befinner mig vid 

idag. 

2.1. Arbetsmetod 

Den empiriska delen i arbetet består till stor del av erfarenhet. Dels är det min egen erfarenhet som 

lärare och förarprövare. Men en stor del utgörs dock av andras erfarenhet som genom mina egna 

Dialogseminarier blandats med mina egna. I denna skärningspunkt, i detta möte av erfarenhet har 

ibland helt ny erfarenhet uppstått. 

Inför detta arbete (magisteruppsatsen) arrangerade jag således tre Dialogseminarier i en serie, 

hösten 2012, med fyra personer som på olika sätt arbetar med förarutbildning sedan flera år plus mig 

själv som dialogseminarieledare: 3 förarprövare inom gymnasie-, vuxen- och uppdragsutbildningar, 

en trafikskollärare och en yrkesverksam handledare från transportbranschen. Åldern på 

respondenterna var mellan 35-55 år och den sammanlagda, för ämnet relevanta, erfarenheten ca 65 

år. Dialogerna varade ca 4 timmar per gång och spelades in (ca 12 timmar), transkriberades och 

sammanfattades i tre idéprotokoll som ligger till grund för och kommer till uttryck här och var i detta 

arbete. 

Mellan nov-12 till jun-13 har jag parallellt ingått i en Dialogseminarieserie Säkerhetskulturer över 

organisationsgränser som arrangeras av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) och Kungliga 

tekniska högskolan (KTH) med Professor, Emeritus Bo Göranzon, med syfte att hitta skärningspunkter 

mellan olika säkerhetskritiska branscher och i dialog dela erfarenhet om exempelvis 

kunskapsöverföring och erfarenhetsutveckling från erfaren personal till nyanställd. Deltagarna är ca 

12 till antalet med bakgrund inom kärnkraft, vattenkraft, sjukvård, arbetsmiljö, sjöfart och trafik med 

gästspel från kraftindustrin, projektledning, flygtrafiken och Kungliga Musikhögskolan, som träffades 

en gång i månaden, heldagar. Många frågor var/är universella och erfarenhet går att applicera på 

verksamheter oavsett bransch. Idéprotokoll, dialoger och till seminarierna egna producerade texter 

kommer även dem att presenteras i arbetet. 

Till det empiriska materialet skall också läggas ett antal intervjuer/samtal och exempel samlade ifrån 

min egen praktik som lärare och förarprövare under flera år. 

2.2. Metodkritik 

Arbetet är inte objektivt hållen i den meningen att jag som naturvetenskaperna har tittat på 

förarutbildningen med ett yttre ”öga”28. Tvärt om är det ett subjektivt arbete där ”ögat” är med i 

verksamheten, vilket betyder att det jag skriver i detta arbete bygger på min och mina respondenters 

                                                        
28 Mouwitz, Lars. Föreläsning Linnéuniversitetet mars 2013 
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egna erfarenheter. Ändå anser jag arbetet vara representativt i meningen att exemplen är samlade 

genom mångårigt, sammanlagt, yrkeskunnande genom mina noga utvalda respondenter och min 

egen tid som lärare och förarprövare. Den samlade erfarenheten påvisar fenomen inom utbildningen 

som har en grund i analyser av praktisk erfarenhet i stället för teorier, vilket ger en viss 

allmängiltighet och ett ”allmänintresse framför det enskilda fallet (…) Teorin följer ur praktiken 

istället för tvärt om”29. 

2.3 Dialogseminariemetoden 

Grunden i mitt arbete utgörs alltså av dialogseminariemetoden30, vilket kan sägas vara en 

reflekterande dialog mellan max 8-10 deltagare. Metoden har relativt strikta former som arbetades 

fram av professor Bo Göranzon och forskaren Maria Hammarén och utgörs lite förenklat av fyra 

moment31: läsning, skrivning, dialog och idéprotokoll. Till deltagarna skall läggas en 

dialogseminarieledare samt en idéprotokollförare, ifall de inte utgörs av samma person. 

2.3.1 Läsning 

Inför varje seminarium delas texter ut till deltagarna, en eller flera bakgrunds- och impulstexter. 

Bakgrundstexten syftar ofta till att ge en kunskapsfilosofisk inblick på yrkeskunnandets problematik, 

emedan impulstexten mer är tänkt att väcka deltagarnas egna erfarenheter till liv. Texterna rör sig 

från berättelser, skönlitteratur och drama, filosofi och yrkesvetenskap. Läsningen utförs sakta och 

”med pennan i hand”32, där deltagaren i marginalen hela tiden antecknar de minnensbilder som 

dyker upp under läsningen. 

2.3.2 Skrivning 

Med anteckningarnas hjälp har starten till en berättelse fötts. Inte sällan är det ett dilemma i 

yrkeslivet som plötsligt i kontakt med litteraturen frigjorts som därefter kan ses i ljuset genom 

diskussion i seminariet. Även om texten inte bör vara längre än 1-2 A4 sidor är den sällan färdig då de 

första raderna skrivs. När metoden fungerar som allra bäst, vilket kräver en del träning, föds tankar 

under tiden man skriver. Själv brukar jag tänka att om jag dagen efter undrar vem som skrivit texten, 

är det en bra text. Då har den lockat fram det jag inte visste att jag visste. Får jag under läsning 

däremot en tröttsam igenkänning till texten, har inga nya tankar tänkts. Då har jag bara ältat det jag 

redan visste.  

                                                        
29 Pehrson, Clas (2012). Musikhögskolelärarens yrkeskunnande – Anteckningar av en autodidakt. Stockholm: 
Dialoger (s. 125) 
30 Ratkić, Adrian (2006). Dialogseminariets forskningsmiljö. Stockholm: Dialoger (s. 41) 
31 Sjunnesson, Jan (2007). Erfarenhet och processer. Stockholm: Dialoger (s. 19) 
32 Ratkić, Adrian (2006). Dialogseminariets forskningsmiljö. Stockholm: Dialoger (s. 42) 
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2.3.3 Dialogen 

Till själva dialogseminariet har alla med sig sina texter. Var och en får i tur och ordning sakta läsa upp 

sin text. Under tiden sitter de övriga deltagarna och lyssnar ”med pennan i handen”. Efter läsning får 

var och en kommentera det just upplästa. Här är det inte fråga om kritik, utan nu ska associationer 

lyftas. Andras erfarenheter och minnesbilder tänds av texten, vars författare får ytterligare impulser 

och ytterligare erfarenhetsutbyten. Kritiken utövas indirekt i den meningen att författaren kan se sin 

egen erfarenhet genom andra deltagares perspektiv och i perspektiv av litteraturen som lösts under 

förberedelserna för seminariet. 

2.3.4 Idéprotokoll 

Under hela dialogseminariet fångas dialogen upp. Här är det inte meningen att allt ska fångas, utan 

teman, riktningar, ämnen som varit uppe i dialogen. Ett idéprotokoll är alltså inte en objektiv 

redogörelse för allt som sagt. Protokollföraren gör istället en aktiv tolkning av det sagda utifrån sin 

egen erfarenhet och kunskap. Hit kan också tillföras litteratur, filosofi, skönlitteratur eller annat som 

protokollföraren känner tillföra dialogen ytterligare substans. De teman som dialogen innehåll utgör 

ofta den grund för vilka texter som väljs till kommande seminarier. Idéprotokollet diskuteras 

inledningsvis på det efterföljande seminariet, varpå alla får en viss återkoppling till föregående 

dialog. 

2.4 Arbetsformen 

Varandes som student, under ett antal år, inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi har 

jag själv medverkat i många och även hållit egna dialogseminarier. Antackningar, idéprotokoll och 

transkriberade ljudupptagningar från dessa har jag gått genom noggrant ”med pennan i hand”. Nytt 

ljus faller in33. Nya analogier föds. Tillsammans med litteraturen kommer ytterligare tankar liksom vid 

själva skrivandet. Jag hade god hjälp av de många doktorsavhandlingar jag har läst den sista tiden, 

inte minst Nils Fribergs: Det ovägbaras tyngd
34. Jag fick nöjet av att höra Nils Friberg själv berätta om 

det bakomliggande arbetet till avhandlingen. Det fick mig att lättare sortera arbetet och få en inre 

struktur. En god hjälp var också såväl den formella handledningen som den informella som spontant 

växte fram mellan vissa av oss studerande. Själva arbetet runt omkring stannade aldrig upp. I varje 

utbildningssituation, dialogseminarium eller föreläsning tillförs hela tiden något nytt. Ibland 

fördjupades redan tänkta tankar och ibland uppstod helt nya. 

                                                        
33 Maj-Lisa Perby citerar Ivar Lo Johansson: ”Ljuset faller in från annat håll” i boken: Konsten att bemästra en 

process. ( 1995) Gidlunds förlag. (s. 225) 
34 Friberg, Nils (2012) Det ovägbaras tyngd. Stockholm: Dialoger 
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3. Utbildningskontroll 

3.1 Uppdelade prov 

Traditionen med det uppdelade förarprovet i en teoretisk del och en praktisk del går alltså långt 

tillbaks i tiden. Hur tankarna gick hos lagstiftarna på 1920-talet då formuleringen: ”efter förhör och 

prov” gjordes, kan vi ju idag inte veta, men skildrar synen på kunskap som varandes det ena eller 

andra. Och vid en första anblick kan det väl te sig så. Manöverprovet utgjordes säkerligen av 

slalomkörning, backning och parkering, medan det muntliga provet handlade om trafikförfattningen, 

d.v.s. lagtexten. Det ena gör man och det andra läser man. Allt gott, kan tyckas. Men är det verkligen 

så? Är det ens nödvändigt att prova något så kallat teoretiskt i ett förarprov? Vad skulle det i så fall 

vara? Körkortstagarens kunskap om lagtexternas innebörd framgår tydligt i praktisk körning, utan att 

behöva upprepa något skrivet. Hur kunskaperna har utvecklats är ju underordnat: 

En kollega som utbildar på C35 kom lite anklagande och frågade om vi på B inte utbildade 
eleverna i ”start i backe”? ”Jo, sa jag. Det gör vi dels inledningsvis på övningsgården, 
men också ute i trafik. ”Ja, men Anders sa att han aldrig har gjort det!” ”Kan ha det inte 
då”, sa jag. ”Jo, det kan han, men han har aldrig gjort det!” ”Jo, sa jag. Jag vet att han har 
gjort det många, många gånger. Men inte som ett moment i sig, utan i vanligt 
förekommande körning där förmågan att starta i backe har ingått. Vi har alltså inte gjort 
någon grej av uttrycket ”Start i backe”… 

Denna konversation belyser något av vad jag menar inledningsvis, nämligen vad är det för kunskaper 

som ska mätas? I exemplet blir förmågan överordnad begreppets betydelse, i meningen att 

kunskapen består av ett antal moment som analytiskt kan skiljas från varandra. Är eleven mindre 

kunnig på start i backe för att han inte är bekant med själva begreppet? Är han en sämre förare? Nej, 

är svaren i båda frågorna. 

3.2 Förarprov 

Eftersom det inte finns något ytterligare utbildningskrav än Risk 1 och 2 utbildningarna36 är det 

genom förarproven den enda möjligheten ges för systemägaren, d.v.s. Trafikverket, att kontrollera 

elevernas kunskaper och färdigheter37. 

Förarprovet är alltså uppdelat i ett praktiskt- och ett teoretiskt körkortsprov, benämnt körprov och 

kunskapsprov. Effekten av denna uppdelning är att även utbildningen får i någon mening två separata 

spår38. Av den anledningen är det av vikt att titta närmare på de båda proven. 

                                                        
35 Tung lastbil, totalvikt över 7,5 ton 
36 Risk 1 utbildningen handlar om droger, alkohol, grupptryck m.m. och Risk 2 utbildningen är den så kallade 
halkbanan. 
37 Sundström, A. (2003). Den svenska förarprövningen. Sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet, 
provens struktur samt körkortsutbildningens betydelse (PM No. 183). Umeå: Enheten för pedagogiska 
mätningar, Umeå Universitet (s. 1). 
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3.3 Körprov 

Enligt Christer Wiberg39, som är kvalitetsansvarig för de praktiska förarproven på Trafikverket, har 

man under flera år arbetet med samsyn. Det vill säga att bedömningsgrunderna ska tolkas lika i hela 

landet liksom den faktiska bedömningen. I en förarprövares tjänst ligger att schemalagt följa med 

andra kollegor i verkliga bedömningssituationer. ” Att ta ett körkort i Kiruna ska vara det samma som 

att ta det i Ystad”. Detta har man som sagt arbetat med under många år, och Christer Wiberg menar 

att detta är idag inte längre ett problem, ” även om tidningarna, lika säkert som ett vårtecken, brukar 

skriva stora rubriker om skillnader i bedömning mellan olika orter – i sommarens nyhetstorka…”. 

En annan fråga som Christer Wiberg däremot lyfte för ca fyra år sedan var varför det på samma 

förarprovskontor, i samma trafikmiljö kan skilja mellan olika förarprövares godkännandegrad? Alltså 

att vissa förarprövare konsekvent godkänner fler eller färre än sina kollegor. Till sin hjälp tog han 

Umeå Universitet som gjorde en studie i ärendet40. Det visade sig att skillnaderna mellan 

förarprövares godkännandegrad hade till övervägande stor del med mötet att göra, d.v.s. mötet 

mellan förarprövaren och den prövande, men även upplägget av körningen hade betydelse. Den 

förarprövare som lyckades etablera en god kontakt (där den prövande bland annat upplevde en 

trygghet) och som dessutom började rundan i lite enklare trafikmiljö för att under tiden öka 

svårighetsgraden, hade genomgående högre godkännandegrad än de förarprövare som inte kunde 

skapa det trygga mötet och/eller direkt försatte den prövande i svåra situationer. Studien blev en 

väckarklocka inom Trafikverket, som nu mer arbetar internt med förarprövarna och mötestekniken. 

Redan vid antagningen till förarprövarutbildningen försöker man titta på den sökandes förmåga att 

skapa det ”goda mötet”, ” graden av lämplighet”. 

Som förarprövare inom gymnasieskolan har vi en annan situation, nämligen att vi tillbringar mycket 

tid med eleverna i olika sammanhang. Både lärare och elever träffas i såväl bra som mindre bra 

dagsformer och körningen bedöms utifrån ett helhetsperspektiv som inrymmer ett stort tidsomfång. 

Samsynsproblematiken är dock något som vi inom förarutbildningar inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen troligtvis kunde arbeta mer med. Att ”praktisera” med Trafikverkets förarprövare 

minst en dag per år borde kanske ingå i lärartjänsten. 

3.4 Teoretiskt körkortsprov – kunskapsprov 

Det nuvarande kunskapsprovet är ett målrelaterat, datoriserat prov som infördes av dåvarande 

Vägverket i juni 1999 och reviderades efter kursplan B, 2006-09-04. Syftet med ett målrelaterat prov 

                                                                                                                                                                             
38 Se under kapitlet Utbildningsväg 
39 Christer Wiberg Kvalitetsansvarig förarprov Trafikverket. (Telefonintervju 2012-11-20) 
40 Susanne Alger, Anna Sundström. Rapport: Beskrivning av data om det praktiska förarprovet 2007-2008 och 

analys av tillförlitligheten, BVM No 51, 2011, ISSN 1652-7313 
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är att ge ”information om vilka kunskaper och färdigheter en provtagare har i förhållande till en 

tydlig och väl definierad beskrivning av det kriterium man avser att mäta”41
.  

Provet består av 65 frågor med två till sex svarsalternativ där endast ett svar är rätt. Ett rätt svar ger 

en poäng medan ett felaktigt ger noll. Förutom de 65 poänggivande frågorna finns ytterligare fem 

testfrågor som inte ger några poäng alls. Det är frågor som i sitt slutskede är under konstruktion och 

som på detta vis kontrolleras. Den som avlägger ett kunskapsprov vet inte vilka dessa fem frågor är, 

men hur svaren ges är av intresse för frågekonstruktörerna.  

3.4.1 Frågekonstruktion 

Hur går då tankarna vid en frågas tillkomst? Vilka aspekter vägs in? Frågorna ställde jag till chefen för 

Avd. Frågekonstruktion, Mikael Stenberg, Transportstyrelsen42. Samtalet inleds med frågornas 

uppkomst. De allra flesta frågor kommer från förarprövare/trafikinspektörer runt om i landet som i 

sin tjänst även har frågekonstruktion till uppgift. Mikael Stenberg menade att många av idéerna till 

frågeställningarna hämtas ur de praktiska körproven (som är trafikinspektörens/frågekonstruktörens 

huvudsakliga arbetsuppgift) där de ser återkommande misstag hos eleverna.  

Förarprövaren skickar den till Borlänge och Avd. Frågekonstruktion vid Transportstyrelsen. Här får 

frågan en första granskning. Går den vidare skickas den till faktagranskning. Handlar det exempelvis 

om en fordonsfråga kontrollerar fordonsavdelningen frågans saklighet. Därefter skickas den till 

Borlänge igen. Nästa instans blir språkgranskningen. Klarar sig frågan fortfarande – om än något 

justerad, går den vidare till att juridiskt granskas. Väl tillbaks till Borlänge igen, lägger avdelningen till 

ev. bilder och ljud samt anpassar frågan till det muntliga kunskapsprovet. 

När frågan kommit till denna fas är den färdig att testas av prövande. Frågan dyker alltså upp som en 

av de fem testfrågorna i det skarpa kunskapsprovet vid Trafikverket. Frågekonstruktörerna 

analyserar hur svaren runt frågan ges. Analyserna är många. Är det exempelvis prövande med högt 

antal rätt på provet i övrigt, men där ett stort antal prövande anger fel svar på testfrågan, är det en 

signal om att frågan måste förändras. Det tar ca tre månader från frågeidé till färdig fråga, eller i 

arbetstid ca 8 timmar totalt. 

Mikael Stenberg är noga med att understryka hur väl frågorna mäter kunskap och framhåller provens 

höga korrelationsvärde. Frågorna tillhör olika svårighetsgraderingar och de prov som sätts ihop får 

sinsemellan inte uppvisa högre differens i svårighetsgrad än 3 %, eftersom tre skarpa prov är i 

                                                        
41 Sundström, A. (2003). Den svenska förarprövningen. Sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet, 
provens struktur samt körkortsutbildningens betydelse (PM No. 183). Umeå: Enheten för pedagogiska 
mätningar, Umeå Universitet (s. 2). 
42 Telefonintervju 2012-11-20 
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omlopp parallellt hela tiden. Utseendet på varje prov förändras kontinuerligt för att det inte ska gå 

att sprida ut frågeinnehållet i förväg. 

3.4 Summering av utbildningskontrollen 

3.4.1 Första paradoxen 

Vid en första anblick kan utbildningskotrollen förefalla helt klanderfri. Alla körmoment är kopplade 

till målen för körkortet B, liksom frågorna i kunskapsprovet, det teoretiska provet. Paradoxen ligger 

dock i att verkligheten inte tycks fångas av den formaliserade utbildningskontrollen helt och hållet. Vi 

har i arbetets inledning sett två exempel som visar just att verktygen är för osäkra. 

 Visst fångas många upp och visst kanske det teoretiska kunskapsprovet mäter vissas kunskap. Men i 

och med att verktyget långt ifrån mäter allas kunskaper i ämnet (i och med att det bland annat går 

att nöta sig till godkänt på ca 10 försök) är det i mina ögon alldeles för osäkert för att tillmätas den 

betydelse kunskapsprovet får i utbildningen. 

Detsamma gäller, som vi tidigare sett, även körprovet. Visst ska en förarprövare inom Trafikverket ha 

genomfört utbildningskontroller inom i princip samtliga områden under en arbetsdag. En 

förarprövare utför 9 utbildningskontroller (B-personbil) under en arbetsdag där alla körkortstagare 

får göra några av alla moment. Vissa moment utförs av alla elever, men flera moment fördelas under 

dagen. Det innebär alltså att samtliga elever inte provas på samtliga moment! Det är orsaken till 

varför en elev som i exemplet tidigare kanske inte testas på just det som eleven inte har övat på. 

Detta är skälen till varför jag menar att det är viktigt att hela tiden reflektera över vad det egentligen 

vi kontrollerar. Är det exempelvis elevers trafikkunskap vi mäter med de datoriserade 

kunskapsproven/körkortsproven, eller är det rent av någon slags systemkunskap vi mäter? Alltså en 

kunskap som mer riktar sig mot att som elev leverera vad som efterfrågas av systemet, oavsett 

ämne. Jag har vid ett tidigare tillfälle skrivit: 

Datorn har sin självskrivna roll i dagens utbildning för att den bland annat är så bra på att hålla 
ordning på resultat. Den underlättar för läraren med rättning och uppföljning och minskar 
arbetsbördan. Lätt att sälja in till verksamheter som vill ”effektivisera”. Men vad effektiviseras? 
Ja, det behöver per automatik inte vara en elevs kunskapsutveckling. För effektiviseringen sker 
ju på bekostnad av den mänskliga gråzonen, ungefärligheten

43, i vilken varje individ kan fångas 
upp. Om den större delen av tiden går åt för att forma varje elev in i en mall för att förstå 
läromedlets form och innehåll, det som jag kallar för systemkunskap, har ju mycket tid gått 
förlorad från den egentliga kunskapsutvecklingen i ämnet. 

                                                        
43 Backlund, G (2010) Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet. Stockholm: Dialoger (s. 55) 
Det ungefärliga, berör de svåra situationerna där matematiken inte har något svar, t ex att ha en känsla för hur 
ett system kommer att fungera i ett komplex situation, bedömning av projektrisker och bedömningen av 
människors handlande i organisationer – och kunskapen om att ”ett vackert flygplan flyger bra”. Det handlar 
om yrkeskunnande. 
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3.4.2 Andra paradoxen 

Min tidigare bild av hur förarutbildningen bör vara stämmer nu om möjligt ännu sämre in med den 

förarutbildning som tecknats ovan.  

 

Att dela upp kontrollen i två olika delar, pekar samtidigt ut kunskap varandes det ena eller andra. Vill 

man så kan man dessutom fråga sig om namnen på de olika proven avspeglar systemägarens 

kunskapssyn: kunskapsprov och körprov. Om det teoretiska kunskapsprovet har med kunskap att 

göra. Har då inte körprovet det? Som förarprövare anser jag ju att det är i körprovet som eleven visar 

praktisk kunskap där mycket av den s ka teoretiska kunskapen ingår. Återigen dyker frågan upp: Är 

det ens möjligt att skilja kunskaperna åt? Vad är det som pekas ut som teori men som inte används 

vid praktisk körning och tvärt om? 

Trafikskolläraren: ”Jag har en elev som har kört upp fyra gånger och klarat sig, men kuggar på 
teorin. Vid uppkörning på Trafikverket gäller ett godkänt prov i två månader. Alltså, klarar man 
det praktiska provet har man två månader på sig att göra och få det teoretiska provet godkänt 
– och tvärt om. Min elev körde upp och klarade sig på första försöket. Sedan gjorde han så 
många teoriprov han kunde under de två månaderna, utan att klara något. Eftersom 
uppkörningen nu hade brunnit inne bokade han en ny uppkörning, vilken han klarade galant. 
Därefter började samma cirkus igen med att försöka klara teoriprovet. Två månader gick utan 
att han klarade teoriprovet. Så har det fortsatt. Nu har han kört upp och klarat körningen fyra 
gånger, men fortfarande inte teorin. 

I förrgår ringde han gråtandes av ilska och frustration efter att återigen ha kuggat på 
teoriprovet och nästan skriker: Vad f...n mäter dataprogrammet egentligen!!?”  

3.4.3 Tredje paradoxen 

Av tidigare resonemang, visualiserat i den högra bilden (ovan), framgår det att effekten av uppdelade 

prov får effekten av skilda utbildningsspår, vilka helt är inriktade på att ”klara provet”. För mig som 

pedagog uppstår här en paradox. Å ena sidan är vi utbildare som vill leverera en gedigen och bred 

utbildning som förbereder eleven mot framtiden. Vi vill att eleven ska delta i en utbildning som 

integrerar teori och praktik där vägen, utbildningstiden, är viktigare än målet. Å andra sidan påverkas 

vi utbildare och elever av utbildningssystemet som särar på kunskapsformerna och där ett 

godkännande på proven, målet, blir utbildningens ändamål. 
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Förarprövare II: ”Hur många sådana finns det inte som monumentalt bara kollar på vad 
Trafikverket kontrollerar vid provet och därefter anpassar utbildningen efter det! Kollas inte 
fickparkering utbildas det inte heller. Då struntar man helt enkelt i elevens kunskap och riktar 
helt in sig på kontrollen/provet. Eller då jag varit med Trafikinspektörerna vid körkortsprov 
med tung bil och släp som har berättat att det finns trafikskollärare som innan lagt ut stenar 
som riktmärken åt den prövande eleven, så att eleven då lättare ska kunna styra in ekipaget 
backandes i de givna momenten. Alltså, eleven har lärts att om han går fram till det riktmärket 
och styr fullt höger, exempelvis, går rakt till nästa sten – fullt vänster o.s.v.” 

”Det här menar jag skildrar synen på kunskap, för byter man miljö, vad händer då? Jo, givetvis 
kan inte eleven…”44 

Det är inte ett unikt fenomen rörandes förarutbildning, utan det är allmänt förekommande. När det 

finns strikt utarbetade prov, likt nationella prov, styr proven i hög grad vad som ingår i utbildningen45. 

Inom förarutbildningen får det till följd att frågorna i det datoriserade körkortsprogrammet ska 

efterlikna Trafikverkets kunskapsprov i sådan hög utsträckning som möjligt. 

För en organisation som exempelvis Trafikskolornas Riksförbund (STR) ligger Trafikverkets 

kunskapsprov till grund för STR:s datorbaserade körkortstester, vilka idag utgör en stor del av den 

teoretiska grundutbildningen. Det finns idag fler aktörer som levererar datorstödda körkorsprov. 

Gemensamt är dock att det läggs stor vikt vid att efterlikna Trafikverkets kunskapsprov när det gäller 

frågornas innehåll, svar och svarsalternativ. Är språket i övningsprogrammen så likt språket i det 

slutgiltiga kunskapsprovet hos Trafikverket som möjligt, anses friktionen vara mindre: 

Trafikskolläraren: ”Jag hade en elev som ringde i fredags och undrade om teoriprovet jag har 
innehöll exakt samma frågor som Trafikverkets. Jag blev så matt! Jag ville bara ta telefonen och 
slänga ut den! Jag ville inte ens gå in i den diskussionen. Men samtidigt är han ju en kund, det 
är han som betalar min lön… Många efterfrågar minsta möjliga ansträngning, nämligen att 
frågorna ska vara identiska med Trafikverkets så de lättare kan ”trilla igenom”.” 

Trafikverkets prov blir därmed en slags mall för hur frågorna i utbildningen utformas…46 

4. Utbildningsmål 
Vi har sett hur utbildningsmål och utbildningskontroll går hand i hand i det formaliserade 

utbildningssystemet. Men fungerar kunskapsbildning i praktiken på detta sätt? Personligen har jag, 

som jag tidigare nämnt, svårt för ordet utbildningskontroll, då det så tydligt pekar mot en summativ 

bedömning, det vill säga en bedömning efter avslutad utbildning, utan chans till förändring eller 

förbättring. Men om vi ändå håller oss till ordet utbildningskontroll. Är det en kontroll av 

                                                        
44Egen dialogseminarieserie hösten 2012 inom ramen för magisteruppsatsen.  
45 Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg (red). Vad räknas som kunskap – Läroplansteoretiska utsikter 

och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber. (s. 196) 
46 Egen dialogseminarieserie med förarutbildare inom ramen för magisterarbetet ht-12 
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utbildningen eller en kontroll av körkortstagarens kunskapsnivå? Ja, det är faktiskt inte helt enkelt att 

svara på… 

Men hur det än är så anser jag hela synen på kunskap och uppbyggandet av förarutbildningssystemet 

varandes ett utslag av den nya tidens taylorism, det vill säga en slags fragmentering av något som 

utförs som en helhet i praktiken, men som görs om till ett antal separata moment. Johan Berglund 

talar om ”en effektivisering som detaljstyr eller på annat sätt reducerar yrkesutövarnas 

handlingsutrymme och möjlighet till reflektion”.47 Citatet är hämtat ifrån kärnkraftsindustrin, men 

kan med lätthet appliceras inom förarutbildningen. Alltså, håller vi förarprövare oss till den 

detaljstyrda momentdokumentationen, vilket skapar beteenden mer en sammanhängande 

körkunnighet, har vi gjort vad systemet förväntar sig och har då, så att säga, ”ryggen fri”. De 

datoriserade körkortsfrågorna lika så. Det är kostnadseffektivt att låta eleverna själva genom Internet 

logga in och själva plugga eller ”nöta” sig till godkända resultat. Allt lagras och presenteras för 

utbildaren i tydlig dokumentation. Allt utfört enligt systemets regelverk. Men handlingsutrymmet 

och utrymme för reflektion för mig som yrkesutövande förarprövare att möta varje elev individuellt 

för bästa möjliga resultat minskas drastiskt, eftersom momentdokumentationen lätt kan bli den mall 

man låter samtliga elever gå igenom. 

Paralleller kan här göras med såväl Maciej Zarembas artikelserie rörandes den svenska sjukvården 

och New Public Management (vilket även kan uttryckas som den nya taylorismen) i DN48, som med 

idéhistorikern Sven-Erik Liedmans begrepp ”pseudokvantiteter” i boken Hets, gällandes den svenska 

skolan och dess system. Inom sjukvården räknas patienter som antal ”pinnar” där flest antal ”pinnar” 

per dag ”vinner”49. ”Sjukhus kommer bli ännu effektivare om de uppför sig som om de vore 

entreprenörer på en marknad. När de lägger kejsarsnitt (…) skall det beskrivas i termer av 

”produkter”, prissättas och debiteras en ”beställare” ”50, och dagens skola, som Sven-Erik Liedman 

menar, ägnar sig åt ”att mäta meningslösheter och utreda sig själv i en ständigt pågående 

byråkratkarusell istället för att ge eleverna verklig kunskap.”51 

                                                        
47 Berglund, Johan (2013) Den nya taylorismen. Stockholm: Dialoger 
48 Artikelserie i DN av Maciej Zaremba. Patienten och prislappen (2013-01/02)  
   Tillgänglig: 2013-05-29 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/zarembas-artikelserie-blir-bok  
49 Seminarier inom Yrkeskunnande och professionsutveckling 2010-2013 Linnéuniversitetet, Växjö 
50 Artikelserie Maciej Zaremba Tillgänglig (2013-05-19): http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-
dodade-herr-b  
51 UR, En bok en författare. Tillgänglig (2013-05-19): http://www.ur.se/Produkter/162330-En-bok-en-forfattare-
Sven-Eric-Liedman  
Jmf även Pedagogiska Magasinet (12-10): När regelverken tar över. Egen artikel om pseudovärlden där 
blanketter styr verksamheten mer än pedagogiken… 
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4.1 Körkunnig 

Jag skulle i anslutning till bedömning vilja införa ordet körkunnig. Vad är det att vara körkunnig? Är 

det att utantill veta att alla släpvagnar med en totalvikt upp till 750 kg räknas som lätta släpfordon? 

Nej. Är det att veta att landtransporterna (bil-, buss- och lastbilskörningen) står för en tredjedel av 

Sveriges koldioxidutsläpp? Nej, inte heller den kunskapen gör att jag vill utfärda ett körkort. Nej, det 

är ju i praktiskt utförande, i körning, jag ser ifall eleven kan eller inte kan trafikreglerna, exempelvis. 

Det är i dialog och genom att försätta eleven i olika dilemman jag ser helheten och de olika 

kunskapsnivåerna: kompetent, skicklig eller mästare.52 Körkunnighet är en ”erfarenhetsbaserad 

kunskap som har en personlig prägel och en förankring i den lokala och sociala miljö inom vilken den 

en gång har förvärvats. Beteenden, däremot, bedöms i mångt och mycket utifrån en utstakad norm 

eller förebild.”53 

Vad är det då för kunskaper som behövs för att framföra ett fordon? Vilka förmågor bör en körkunnig 

person uppvisa? Som förarprövare är jag starkt medveten om styrdokumentens mål för att få utfärda 

ett körkort. Jag är här mer nyfiken att komma åt vilka förmågor jag som förarprövare avläser hos en 

person som känns mogen att få ett körkort. Denna känsla rör sig alltid i praktisk miljö, d.v.s. vid 

övningskörning. 

Om jag backar ett steg och tänker tillbaka på alla för mig nya elever i åk 2 som dyker upp varje höst. 

Vid vår första kontakt intervjuar jag var och en med frågor om huruvida de har övningskört eller inte 

och hur mycket i så fall m.m. Svaren på dessa frågor ligger sedan till grund för en viss gruppering: 

Kört mycket, kört lite och aldrig kört. Det är en grov, men effektiv sortering, som visar sig redan 

andra lektionstillfället då jag kör med alla. En efter en, får de utifrån var de befinner sig visa sina 

förmågor. Vissa gör det på körgården med inledande start och stopp och andra åker ut i trafik med 

en gång. 

Efter denna första övningskörning går det att förfina grupperingen ytterligare till fyra stycken. Det 

blir en ytterligare grupp som befinner sig i den övre delen av förmågestadier som kan kallas för 

nästan färdig och klämmer sig in mellan färdig och grundträning. På traditionellt 

förarutbildningsspråk kanske graderingen uppifrån hade lytt: Självständig tillämpning, stadstrafik, 

inledande körning, manövrering, om man nu med uppifrån menar den färdiga kunskapsutvecklingen 

till att vara förare. 

Det intressanta med denna första kontakt är att jag på ett fåtal meter kan placera in varje ny elev 

med mycket hög tillförlitlighet att tillhöra en viss grupp. I dessa situationer har det också växt fram en 

                                                        
52 Dreyfus stege, se Dreyfus & Dreyfus (1986) 
53 Berglund, Johan (2013) Den nya taylorismen. Stockholm: Dialoger (s. 100) 
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erfarenhet gällandes utrycken teoretiker och praktiker. Det framhålls ju ofta, inte minst på 

yrkesprogrammen, att människan kan vara teoretiskt eller praktiskt lagd. Personligen har jag en 

annan infallsvinkel på denna uppdelning. Det är inte alls säkert att en person som av föräldrar och 

omgivning tillskrivits egenskapen teoretiker eller praktiker verkligen är det i grunden. Ett intresse för 

något som barn behöver inte beteckna antingen eller. Det kan mycket väl vara så att barnet i 

grunden hade dubbelriktat intresse, men av föräldrars och omgivningens välvilja framtvingades ett 

val som ledde till självuppfyllese. Alltså resultatet blev som omgivningen förväntade sig. Men jag 

skulle vilja tillföra två grupper till: Gruppen med de som är riktigt bra på något är ofta bra på det 

mesta samt gruppen med de som är lite svaga i något är ofta svaga i mycket.  

4.1.1 Den första gruppen 

För den första gruppen, som är bra på det mesta, kan kunskapen även exemplifieras utifrån 

begreppet ”bonnapojkar och rid-tjejer”. Dessa elever är mycket lätta att utbilda. De är i någon 

mening självgående. Efter protokollet ifrån ett av mina egna dialogseminarier skrev jag följande text 

till dialogseminarieserien Säkerhetskulturer över organisationsgränser
54: 

4.1.1.1 Självverksamhet 

Jag träffade Larsson i helgen, som undrade: -”Har ni inget jobb åt mig på gymnasiet? Eller det 

är väl detsamma…” ” Vadå?” sa jag, ”Har du tröttnat på att driva Trafikskola?” ”Nja, 
ungdomarna har ju ingen glöd idag. Det finns ingen inre drivkraft! Inget go! Det spelar ingen 
roll idag hur lång tid utbildningen tar! Pappa betalar! Men att själv se hur ens egen 
ansträngning har betydelse för ens egen utbildning finns inte! Det ska på något sätt bara ramla 
in av sig själv, utan någon ansträngning! Det är någon annans ansvar! Men, det är väl inte 
bättre på gymnasiet..?” 

Nej, det kan jag inte säga. Eller kan jag det? Det finns elever som har ”den inre drivkraften” redan när 

de kommer till gymnasieskolan. Denna inre kraft tas (i bästa fall) inte ifrån eleverna, men utvecklas 

inte heller direkt hos de som ingen hade.  

En äldre, numer pensionerad lärarkollega hade ett talesätt under sin yrkesverksamma tid: ”är 
det många grabbar från R-by, blir det ett bra år. Blir det däremot många elever från L-by och 
sta´n blir det ett jobbigt år, fyllt av elevvårdskonferenser. De har tummen mitt i handen och 
ingen större ordning på något annat heller..!”55 

                                                        
54 Dialogseminarieserien Säkerhetskulturer över organisationsgränser anordnas av KSU (Kärnkraftsäkerhet och 
Utbildning och Professor Emeritus Bo Göranzon Yrkeskunnande och Teknologi på KTH (Kungliga Tekniska 
Högskolan) i Stockholm nov-12 till jun-13. De ca femton deltagarna kommer från olika säkerhetskritiska 
branscher, såsom kärnkrafts- och vattenkraftsindustrin, sjöfart, arbetsmiljö (bygg), sjukvård, trafik med 
inspel/föreläsningar av flyget, konsten och Combitec. Syftet är att belysa hur säkerhetsarbetet och 
erfarenhetsutvecklingen sker inom olika säkerhetskritiska organisationer samt vad man kan lära av varandras 
branschers arbete. 
55 Numer pensionerad Fordonslärare, åk 1. Uttalades då och då som jag hörde mellan 2006-2010 
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Från Fribergs avhandling lånar jag ordet självverksamhet
56

, som jag tycker är en träffande beskrivning 

på en förmåga som jag i tidigare texter kallat för något som ”rid-tjejer och bonnapojkar” har – en 

slags ”klokskap”. Ett förhållningssätt till arbete, pliktkänsla, empati, en nyfikenhet inför det nya och 

en positiv inställning till sin egen förmåga i förhållande till omvärlden. Eller, för att låna Aristoteles 

ord: ”känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom mängd – kort sagt, att känna det 

som situationen kräver för att kunna handla på ett klokt sätt genom känslans drivande kraft. Ett 

annat namn på detta är fronesis – praktisk visdom eller klokskap, där känslorna följaktligen spelar en 

central roll.”57 

4.1.1.2 Bonnapojkar och rid-tjejer 

Det växte fram en bild inom mig vid mina egna Dialogseminarier58. Bilden skall förstås så att 

det dels finns ett fält mellan det rent teoretiska och det rent praktiska59. I ett gemensamt 

område finns det som behärskas av 

den som bland annat är reflekterande 

och vill sätta teorier och benämningar 

på vad den i handling utför. Det kan 

vara en lärare eller handledare, men 

också den som vill utvecklas i sin 

yrkesroll eller elev under utbildning. 

Den övergripande (ljusgröna) förmågan är alltså något annat. Jag tänker mig att det är något 

man sedan många år tillskrivit ”bonnapojkar” och ”rid-tjejer”. Som f.d. avdelningschef med 

ansvar för att också anställa förare, minns jag att detta var en ”sanning” oavsett vilken 

arbetsuppgift det gällde. Det fanns ett talesätt: ”Söker en rid-tjej eller bonnapojk jobbet: 

anställ oavsett erfarenhet!” Det är en slags förmåga att angripa uppkomna händelser, problem 

eller skeenden. En ”klokskap” eller bildning
60? Ett slags förhållningssätt till omvärden. Vilken 

kunskap som behöver läras är här underornat. Det liksom löser sig genom den inställning till 

omvärden dessa besitter. De behärskar ”konsten att laga efter läge och kunna göra det bästa 

av det möjliga.”61 

Men varför har bara vissa denna förmåga? Kan anledningen vara den bristande insynen i olika 

generationers liv som de flesta familjer upplever? Alltså barnen ser bara föräldrarna i 

                                                        
56 Friberg, Nils (2012) Det ovägbaras tyngd. Stockholm: Dialoger (s. 98) 
57 Bornemark, J & Svenaeus, F. (2009) Vad är praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns Högskola (s. 95) 
58 Egen dialogseminarieserie med förarutbildare inom ramen för magisterarbetet ht-12 
59 Jfr Fribergs spänningsfält mellan regler och icke regler; system och icke system (s.112-113). 
60 Bergendahl. Gunnar. Bildning, yrke och teknik, I Göranzon. Bo red. (1988) Den inre bilden. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag (s. 58); Mouwitz, Lars (2006) Matematik och bildning. Stockholm: Dialoger (s. 104) 
61 Friberg, Nils (2012) Det ovägbaras tyngd. Stockholm: Dialoger (s. 99) 
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hemmiljö, utan insyn i föräldrarnas dagliga arbeten. En ”bonnapojk” däremot är dagligen 

inbegripen i föräldrarnas arbete, deras val och vånda. De ser tydligare hur föräldrar inte låter 

sig hindras av exempelvis dåligt väder eller bristande intresse och lust. Detsamma gäller ”rid-

tjejer”. Oavsett om det är roligt eller inte, finns arbeten att utföra så djuren mår bra.62 

Jag tror genom erfarenhet, att kommer man i ett lärandeperspektiv åt att utveckla denna 

självverksamhet eller klokskap hos eleven, betyder själva yrkeskunskaperna, som finns 

förtecknade i och läses utifrån styrdokumenten, mindre. Eller, de betyder ju inte mindre i en 

yrkesutbildning, men det skulle säkerligen behövts mindre tid i utbildningen för dessa 

kunskaper; eleverna hade på kortare tid nått utbildningens mål. Det blir i min tankevärld alltså 

mer intressant att först utveckla ”klokskapen” hos eleven än att via momentdokumentation se 

till att exempelvis varje elev har övat trafikljus åtta gånger var…63 

För att kunna utveckla något hos andra64 blir det ju intressant att försöka förstå vilka förmågor 

som ligger bakom begreppen självverksamhet, ”bonnapojkar/rid-tjejer” eller ”klokskap” och 

hur den kan utvecklas. Det är troligtvis något helt annat än yrkesämnena. Kanske hela åk 1 

skulle drivas som ett företag, förläggas till ett restaurangkök eller varför inte ett stall? Att lära 

sig samarbeta och utföra tvingande arbetsuppgifter trots att de må hända är tråkiga, p.g.a. att 

det annars händer något. Att helt enkelt få ansvar och känna på konsekvensen av såväl rätta 

som felaktiga beslut.65
  Yrkesämnena hade därefter lagts på i åk 2 och 3. Det hade man med 

lätthet hunnit med i så fall… 

4.1.2 Den andra gruppen 

Den andra gruppen, som är svaga i lite av varje oavsett om det är praktiskt eller teoretiskt, kan jag 

visa genom ett exempel: Genom att ha övningskört tillsammans med en elev ca 100 m kan jag säga 

om den har svårt för svenska, engelska och matematik. Det är farligt att generalisera, men det 

stämmer förvånansvärt ofta! Inom trafikspykologin talar man om fyra personligheter: A. 

Spänningssökaren B. Risktagaren C. Ansvarstagaren D. Trygghetssökaren. Och det är just kategorin D. 

trygghetssökare jag finner eleverna ovan. De har ofta lite motoriska problem, är lite ängsliga och vill 

vara till lags. Dessa upplevs som svaga när det gäller körning och blir oftast de ”svåraste” eleverna i 

en klass. Deras utvecklingskurva är tämligen flack under en lång tid. När det dock lossnar, kan det gå 

                                                        
62 Jfr Friberg (s. 104): ”En yngling, vars självverksamhetskänsla aldrig väcks, blir aldrig en rådig och driftig man, 

gåstolarna äro lika skadliga för själen som för kroppen.” 
63 Jfr Friberg (s. 104): ”Uppgifter som är strikt reglerade och på förhand bestämda kan knappast vara kreativa.” 
64 Jfr Friberg (s. 104): ”Läraren bör ha hjärta och förståelse för sina elevers förutsättningar och personliga 

utrustning” (…) ”Mot den bakgrunden kan läraren förstå sig på hur man tänder självverksamhetens låga hos 

sina elever.” 
65 Jfr Friberg (s. 104): ”Oupphörlig handledning förslöar, och bristande handledning nedslår”. 
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ganska kvickt. Då är det viktigt att man som lärare inte har låst fast bedömningen av elevens 

prestationer till en åsikt som har sitt ursprung i en ”stelnad erfarenhet” från tiden innan66. Enligt min 

erfarenhet är det tyvärr en inte så ovanlig företeelse i lärarlaget… 

4.1.3 Fantasi 

Efter att ha vinglat iväg något försöker jag dra mig tillbaks till förmågan att köra bil igen. Vad har de 

godkända eleverna som inte eleverna i mina tre övriga grupper ännu inte har? I ord kan man försöka 

klä det som en förmåga att läsa av omgivningen, dra slutsatser, handla. En erfarenhet av en mängd 

olika skeenden som skapar en slags fantasi
67 om det som kan hända i trafiken. 

4.1.4 Trafikreglernas innebörd 

Att behärska trafikreglerna är ju inte en oviktig del i att framföra ett fordon. Att eleven vet hur man 

exempelvis läser av en korsning för att identifiera väjningsplikter, skyltars innebörd och 

prioriteringsordningar m.m. är ju själva grunden. Men att rätt frångå reglerna är att ytterligare ta 

kunskapen ett steg vidare i sin körkunnighet. För det finns ju regler, likt högerregeln, som kan 

motverka sig själv, om ingen tar steget att frångå just högerregeln. Nämligen då fyra bilar samtidigt 

kommer fram i en korsning från alla fyra håll där högerregeln gäller… 

Det är för övrigt i detta man som lärare mer kan se hur trafikteorin behärskas eller inte. Med rätt val 

av körrunda kan därmed mycket trafikteori avläsas hos eleven. Att låta eleven utföra berättande 

körning är också en bra metod för att få se vad och hur eleven upplever trafiken, hur den samspelar, 

graden av omdöme och ödmjuket. Det går till så att eleven berättar allt den ser, vilka val han/hon gör 

och vilka prioriteringar som dyker upp. Man försöker alltså fått ett fritt flöde mellan ögon och mun 

utan censur. Detta är ett bra sätt att dels fånga en elevs avläsningsrutiner och synomfång. Eleven 

visar också upp sina trafikteoretiska kunskaper. Här vill jag dock påvisa en paradox, nämligen att det 

finns elever som verbalt i köringen redovisar all trafikteori klanderfritt, men ändå inte handla efter 

det. Personligen har jag haft ett sådant exempel hela hösten. Det paradoxala ligger alltså i att 

samtidigt som den verbala kontrollen uppvisar något värdefullt, kan det praktiskt och samtidigt visa 

upp det totalt omvända… 

4.1.5 Självständighet 

Självständig tillämpning är ett exempel på gruppnamn tidigare, d.v.s. på gruppen med färdiga elever. 

Plockar vi ut ordet självständighet, är det en förmåga som används inom många utbildningsmål. Inte 

                                                        
66 Göran Backlund refererar i sin avhandling, Om ungefärligheten i ingenjörsarbetet, till filosofen Gadamer som 
skriver: ”Platon visar oss på sitt oförglömliga vis vari svårigheten består, när det gäller att veta det man inte vet. 
Det är åsiktens makt, som gör ickevetandets insikt så svår att nå. Åsikten är det, som håller frågandet tillbaka. 
Åsikten har den speciella och inbyggda tendensen att vilja breda ut sig. Den vill alltid bli till allmän mening.” 
(s.129 + 284) I opposition av avhandlingen sammanfattade Agnetha Plejel: ”En åsikt är en stelnad erfarenhet” 
67 Berglund och Friberg. Kärnkraftsrapport 1. 2012 
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minst inom yrkeskunnande betyder självständighet något synnerligen centralt. Jag tänker: att vara 

självständig betyder i trafiksammanhang att kunna generalisera erfarenhet. Att göra tidigare gjord 

erfarenhet applicerbar på nya händelser. Alltså via övningar ha sett så många händelser att en 

förtrogenhet av att läsa av skeenden har utvecklat en idé om hur saker just sker. Läst av praxis i 

trafikmiljön. Att rätt kunna hantera det oväntade. Men hur kontrolleras det? 

4.2 Summering av utbildningsmål 

För att återgå till körkunnandet och göra en lite summering så har vi nämnt att kunna omvandla 

trafikregler i det praktiska, vara självständig, ha förmåga att hantera det oväntade, vara fantasirik 

samt vara trygg i sitt kunnande, ödmjuk och omdömesgill. Det påminner mycket om vad Maja-Lisa 

Perby upptäckte om processoperatörers arbete: ”en processkänsla i vilken det finns en närvaro av 

det oväntade.”68 Alltså trafiken som en tyst process för föraren att avläsa, redo att handla med det 

oväntade. Att avläsa det tysta språket som talas mellan fordonen: placeringen, blinkningen, 

bromsljuset, ögonkontakten. Naturens språk är ytterligare ett. Dessa språk som är så tydligt för den 

erfarne, men så obegripligt för den ovane. En ytterligare jämförelse går att göra med 

kärnkraftsoperatörerna69. Dessa är tränade att se och handla efter det oförutsedda, även om det 

inträffar sällan. Problemet kan vara att verkligen vara alert när det väl inträffar något. Därför tränas 

personalen regelbundet i exempelvis simulatorer. Här kan jämförelsen göras med en yrkesförare som 

dagligen kör sina 9-10 timmar på de större vägarna. Det är sällan det verkligen inträffar något 

oförutsett. Problemet är bara att alltför många trubbas av i sin riskmedvetenhet, varför många blir 

överrumplade då det verkligen sker något oförutsett likt olyckan på Tranarpsbron på E4:an norr om 

Helsingborg 2013. Säkerhetsmarginalerna minskar med den falska sannolikhetsinlärningen, för till 

skillnad mot kärnkraftsoperatörerna hålls inte regelbundna övningar att hantera det oväntade… 

Jag har under min tid som förarprövare utfärdat många körkort för olika klasser, men kommer 

särskilt ihåg två. Det gäller körkoret B, alltså behörigheten för personbil. Finns det en tveksamhet 

inför utfärdandet av ett körkort gäller det i stort sett alltid inför behörigheten B – grundutbildningen. 

Det är här som aspekterna på om eleven klarar trafiken eller ej, kommer in. Vid de tyngre 

behörigheterna är det oftast inte dessa grundläggande tvivel. Då är det mer ur någon slags 

anställningsbarhet och yrkeshantering av fordonet bedömningen görs, vilket aldrig känns lika 

allvarligt som skillnaden mellan liv och död. 

I det ena fallet var det en kombination av elev (kategori D: Trygghetssökare) och att det var det första 

körkortet jag i huvudtaget utfärdade. Det andra fallet dök upp flera år senare, närmare bestämt nu i 

                                                        
68 Maj-Lisa Perby (1995) Konsten att bemästra en process. Gidlunds förlag. (s.195-196) 
69 Dialogseminarieserien Säkerhetskulturer över organisationsgränser, KSU, Yrkeskunnande och Teknologi samt 
KTH. Johan Berglund (2013) Den nya taylorismen (2013) Stockholm: Dialoger 
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vår. Det var en elev som på alla sätt fick mig att spänna den pedagogiska bågen till det yttersta, vilket 

gav resultatet att jag kunde utfärda körkortet B. Helt utan oro var det dock inte. Jag utmanade min 

magkänsla och ville nästan dagligen (obemärkt) ha rapporter om hur det gick för eleven att köra på 

egen hand. Det gick, och i skrivande stund går fortfarande bra! Ingenting allvarligt har inträffat, vilket 

ger mig som yrkesman ett slags kvitto på att min utbildningsstrategi och bedömningsgrund är i fas 

med vad som krävs i att praktiskt framföra ett fordon. Efter den sista lektionen med eleven i 

samband med körkortets utfärdande, skrev jag följande anteckningar: 

4.2.1 Påverkan i bedömning och lärande 

Som lärare bedömer man en elevs prestationer utifrån ens egen erfarenhet. Alltså erfarenheten av 

hur andra elever har uppträtt i deras kunskapsutveckling. Ur den erfarenheten tolkar läraren orsak 

och verkan. Alltså vad som sker beror på att eleven inte kan det ena eller det andra. Detta stämmer 

kanske för de allra flesta elever, men inte alla… 

En elevs uppträdande vid övningskörning kan uppvisa ett beteende vars brister vi tolkar som att 

det beror på bristande avsökning, exempelvis. Men då en annan lärare testar eleven med 

”berättande körning”, d.v.s. körning där eleven talar om allt den ser och alla tankar och beslut 

som kommer i huvudet, visar det sig att eleven ser och uppfattar allt. Avsökningen är felfri! Det 

samma gäller när en lärare avbryter för tidigt. Läraren har bestämt sig för hur utfallet hade 

kunnat bli, medan eleven själv bara hade en liten annan lösning på samma göromål som 

visserligen 99.9 % av de andra eleverna uppvisar. Det kan till exempel röra sig om hur eleven 

närmar sig en starkt trafikerad väg som är huvudled. Eleven har givetvis väjningsplikt och 

väjningslinje, men kommer en aning fort fram in i korsningen. Vissa lärare tar här till 

dubbelkommandot och bromsar (det är det vanliga). En annan lärare låter med vaksamhet 

eleven få fullfölja sina tankar och upptäcker att just den eleven är en av de få som verkligen kör 

fram till väjningslinjen med bilens front och stannar. Erfarenheten hos körlärarna av att de flesta 

elever faktiskt stannar för tidigt skapar en norm, vilken de sedan utgår ifrån. 

Två lärare har i exemplen varit med om samma saker, men tolkat händelsen och därmed eleven 

helt olika. Jag skulle vilja – med dessa exempel – påvisa att lärarens påverkan i en elevs 

utförande i en till synes ”ren situation” är … stor. Läraren tror alltså att den objektivt testar en 

elevs kunskaper, emedan läraren själv genom sitt sätt att reflektera i frågan kan själv vara 

skillnaden mellan E och F (G och IG) för eleven. 

Idag märkte jag att det i en elevs fall, där eleven inte gör allt som vi lärare tänker oss att det ska 

göras, inte beror på att han inte kan något utan att han inte kan ett fåtal saker – något i många 

moment.  
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Jag hade en träff med skolsköterska och skolläkare. I samtalet berättade jag min och andras 

erfarenhet. Samtalet ledde formellt inte fram till något avgörande, men skapade efter några 

dagar den grund varpå jag träffade eleven igen för övningskörning. 

På något sätt hade jag fått bekräftelse på vad jag misstänkte. Nämligen att eleven troligtvis har 

någon slags inlärningsstörning. Bekräftelsen var inte i formen av en utredning och diagnos. 

Bekräftelsen kom i själva dialogen. Efter att ha fått mina farhågor bekräftade som teorier av 

läkare och sjuksköterska skapade det ett helt nytt förhållningssätt hos mig. Mina farhågor i 

isolation fick plötsligt en bäring i gemenskap, vilket på ett helt annat sätt förändrade min 

pedagogiska ingång till eleven.  

Det var här jag började med ”berättande körning” och identifierade problemen. Eleven såg allt 

omkring sig, men hade svårt att avgöra ”gråzoner”. Alltså avvägningssituationer. Var en gående 

PÅ övergängsstället var det självklart att stanna. Men var inte den gående ute på vägbanan, utan 

”i stånd att”, skapade det stora problem. Inte sällan fick jag känslan av att eleven tänkte: ”jag 

hinner före…”. Min tolkning var att eleven hade svårt att hantera ”gråzoner”, vilka vi då sökte 

upp och tränade på. 

Jag upptäckte också att eleven hade valt bort vissa saker i nästan varje förekommande 

händelsekedja. Om jag rent bildligt exemplifierar att körning i cirkulationsplats består av 5 

moment/åtgärder att utföra samtidigt (vilket naturligtvis inte går att exakt lista i punktform), 

hade eleven lärt sig fyra moment till den nivå som inom trafikutbildning kallas för 

automatiserad, det vill säga en slags skicklighetskunskap70. Det femte hade han inte ens försökt 

att ta in. Den hade han (kanske av inövad vana…) helt enkelt sorterat bort. Detta är en högst 

schematisk bild av händelseförloppet att hantera vänstersväng i rondell. Men som bild kan den 

fungera. Detsamma kan då gälla exempelvis vänstersväng i vägkorsning och landsväg. Eleven 

hade konsekvent lärt sig fyra moment av fem som visar sig i att eleven inte längre tänker på sin 

utförda handling, ens i kombination med andra handlingar. I detta fall hade eleven dock något 

kvar att lära inom nästan alla moment. Därför var eleven ansedd inom kollegiet som en 

”hopplös” elev utan ”rätt” till körkort. ”Alla moment var ju gjorda” - enligt utbildningskortet. 

”Ändå kan han inte köra!” var omdömet. 

När jag däremot såg elevens verkliga brister, insåg jag att det är tvärt om är högst möjligt att få 

eleven godkänd för körkortet B, p.g.a. att det nu endast är en sak per moment som ska tränas in. 

Mycket riktigt. Att lägga till en kunskap till redan erhållna fyra per moment, för att tala med 

                                                        
70 Dreyfus stege, se Dreyfus & Dreyfus (1986): Novis, nybörjare, kompetent, skicklig och mästare. 
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samma schematiska bild, var inte alls tidskrävande. Det handlade mest om att se, välja ut, 

presentera och presentera givande övningar.71 

____________________________ 

Texten och tankarna belyser tydligt min inställning att ett lärande sker i samklang med undervisning, 

undervisningsmål och bedömning, enligt min tidigare bild, vilket är något helt annat än vad systemet 

för förarutbildning medför. För mig går det inte att särskilja ens mina egna roller som lärare och 

förarprövare. De är så intimt förbundna och ett resultat av min pedagogiska grundsyn, vilket raskt 

leder fram till nästa avsnitt. 

5. Utbildningsvägen 

5.1 Litteratur och undervisning 

Hur tillägnar sig då eleven den kunskap som ska mätas av kunskapsprovet? Traditionellt brukar 

teoriboken Du & Jag i Trafiken, utgiven av STR72, användas. Det finns andra aktörer, men STR:s 

material är det i särklass mest använda. Med övningsuppgifter till, verkar det vara ett klassiskt 

upplägg för teoretisk kunskapsbildning, det vill säga lärobok, övningsuppgifter och teoretiska del- och 

slutprov – att den teoretiska kunskapen kommer före den praktiska73. Ett upplägg som inte skiljer 

traditionell skolgång åt, enligt min egen erfarenhet.  

Tyvärr kan jag tycka att den litteratur som är given mer liknar en manual, där läsaren egentligen 

borde haft vissa förkunskaper för att förstå den.  

När du ska lämna en motorväg via en avfartsväg gör du på följande sätt: 

1. När du är vid de sista av de förberedande avfartsvisarna ska du titta i backspeglarna och ge 
tecken med körriktningsvisaren, så att bakomvarande trafikanter ser att du ska svänga av. 

2. Släpp efter på gasen så att hastigheten minskar. För detta ändamål brukar det finnas en 
speciell fartminskningssträcka till höger om motorvägens huvudkörbanor. Utnyttja denna 
sträcka till att få ner farten ordentligt. Kasta en blick på hastighetsmätaren. Tänk på att du kan 
ha drabbats av fartblindhet. 

3. När du kommer in på själva avfartsvägen gör du den slutliga fartminskningen genom 
inbromsning. Då måste dock hastigheten redan vara så låg att du klara den skarpa kurva som 
ofta brukar finnas på avfartsvägar.74 

I det liknar litteraturen det som kärnkraftsindustrin kallar för manualparadoxen. Den som redan kan, 

behöver inte läsa dem, och den som inte kan, förstår dem inte…75 

                                                        
71 Nedtecknat efter en dag som lärare och förarprövare, hösten/vintern 2012/2013. 
72 Sveriges Trafikskolors Riksförbund 
73 Berglund, Johan (2013) Den nya taylorismen. Stockholm: Dialoger 
74 STR (2009) Du & Jag i Trafiken, nr 28. Landskrona: STR (s. 263) 
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Här skall också påminnas om den enorma betydelse de datorbaserade körkortsfrågorna har i 

undervisningen. Flera är de trafikskolor som idag ger en inloggning till ett körkortsprogram på 

Internet. Trafikskolan behöver inte hålla öppet som tidigare och på så vis kan ofta en kontorstjänst 

sparas in. Teorilektioner erbjuds, men intresset är något svalt. Kunderna föredrar körkortsfrågorna 

på Internet. 

Trafikskollärare: ”Man får ju formligen släpa in elever till teorilektionerna. Föräldrarna betalar 
ofta för teorin, men sedan dyker inte eleverna upp. Förut var standard att 10 lärarledda 
lektioner ingick i ett paket. Dessa sjönk sedan till sju. Nu är de nere i fyra…” 

”Föräldrar dikterar hur många lektioner eleven ska ha… Trafiksäkerheten är inte i fokus, utan 
ekonomin… Eleven har ingen som helst förståelse för sin egen kunskapsutveckling. Provet styr 
vad eleven vill kunna… Det är idag en rent provstyrd utbildning…” 

5.2 Tankar hos en förarprövare 

Efter att ha genomfört en dag med en trafikskollärare - och tillika ägare av en körskola - under 

sin vardag, inser jag på allvar problemet med dagens körkortsutbildning. Eftersom det inte 

finns något obligatorium när det gäller antalet lektioner, finns en förväntan och allmän 

uppfattning bland såväl elever som föräldrar att trafikskolorna ska minimera antalet 

körlektioner och maximera lektionernas innehåll. ”Eleven med minst lektioner vinner..!” 

Som lärare tvingas man välja ut ett antal moment som man instruerar om och låter eleven 

utföra ett fåtal gånger. Därefter går man raskt vidare till nästa moment. Att en elev övningskör 

mycket hemma är en förutsättning i systemet, för någon mängdträning på trafikskola ges 

ekonomiskt ingen möjlighet till - liksom att repetera förra lektionens innehåll - eftersom varje 

körlektion – för en elev och/eller dess föräldrar – anses vara kostsam. 

En trafikskollärare brottas dagligen med två inre röster. Den ena, Pedagogen, ser allvarligt på 

trafiksäkerhet, kunskapsbildning och en elevs kunskapsutveckling. Den andra rösten, 

Ekonomen, ser problemet med att vara för noggrann i såväl teori som praktik. Lektionerna blir 

för många och körkortet för dyrt, varför en körkortsutbildning enligt Pedagogens önskemål blir 

ratad. Flera är ortens körkortsutbildare… 

Det anses dessutom som någon slags rättighet att få ett körkort. Pedagogen blir ofta ifrågasatt 

av föräldrar som upprört menar att utbildaren bara vill ”suga ut” eleven, då utbildaren råder 

eleven att köra några lektioner till innan uppkörning. Helt utan personlig självinsikt bokar 

eleven då själv uppkörning via Trafikverket. Alltför många gånger klarar sig eleven ändå 

igenom provet – mer på tur – och återvänder triumferande till körskolan för att meddela 

                                                                                                                                                                             
75 Berglund och Friberg. Kärnkraftsrapport 1. 2012 
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resultatet. Elev och föräldrar får vatten på sin kvarn och sprider ut ett negativt ryckte om 

trafikskolan – med pedagogiska ambitioner - till alla som vill höra på.  

Vad blir det då med Pedagogen? Är det inte lätt att Ekonomen istället övertar rodret och 

menar att: ”eleven får väl chansa då!” I kassan kommer det ändå utbildaren till godo, som i ett 

godkännandeläge hyr ut bilen till eleven. ”Klarar eleven sig är ju allt frid och fröjd!” Men vad 

händer med Pedagogens professionalitet? Räcker känslan av ”flytläge” för att döva den inre 

konflikten? 

Nej, jag tror inte det. Utbildaren blir slav och aktivt medverkande i ett system som de inte 

själva tror på. Ekonomen får sitt, men vad händer i förlängningen med Pedagogen..? 

Ett system som uppmanar eleverna att bara klara teoriproven – utan något som helst krav på 

verklig kunskap - och praktiska prov som så slumpartat täcker delar av det verkliga kravet på 

helhetskunskap, gör att alla inblandade inriktar sig på resultat istället för vägen dit: på vad 

istället för hur.  

5.3 Yrkesförarutbildningarna 

Till skillnad mot trafikskolan ovan har en gymnasieal- eller vuxenutbildning istället en given tid för 

varje elev. Provfokuseringen skulle alltså bara behöva beröra den traditionella förarutbildningen 

(trafikskolorna) ifall det inte var för att lärare dels kopierar STR-utbildningsupplägg och att eleverna 

har kamrater som tar körkort utanför Yrkesförarutbildningen, vilket även det smittar av sig på 

yrkesförarutbildningen. När eleverna börjar åk 2 talar alla om delprovsgodkännande, men redan vid 

höstlovet talar alla elever om uppkörning och uppskrivning
76, trots att alla vi lärare fortfarande talar 

om delprovsgodkännande. Jag tror att det är en effekt av att systemet med datoriserade 

körkortsprov och körning. Systemet skapar och lever sitt eget liv. Genom hela sitt upplägg och väsen 

överför systemet en provhysteri på de intet ont anande eleverna (och lärarna). 

5.4 Alternativt upplägg 

Yrkesförarutbildning har alltså den stora fördelen av den givna utbildningstiden. Att vi har samma 

styrdokument att följa när det gäller körkortets utfärdande och utbildningens innehåll står helt klart, 

d.v.s. vad vi ska undervisa. Däremot står det ingenstans hur vi ska undervisa. Det är här 

yrkesförarutbildningen har sin stora chans att också ställa sig frågan varför? 

                                                        
76 Uppskrivning = kunskapsprov och uppkörning = körprov. Båda ingår i den summativa utbildningskontrollen 
hos Trafikverket. I gymnasieskolan och vuxenutbildningen utför förarprövare godkännanden under hela 
utbildningstiden, formativt, vilket kallas för delprovsgodkännanden. 
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Varför dela upp teori och praktik på det systematiska vis det görs idag bara för att det har gjorts så i 

många år? Och framför allt, måste vi verkligen helt oreflekterat ärva synen på vad kunskap är och hur 

den mäts? 

Jag är beredd att svara nej på dessa frågor. Vi är fast i vad, men inte hur. Där av följer en oerhörd 

frihet att faktiskt bestämma ett utbildningsinnehåll som mer bygger på en lärares yrkeskunnande och 

val av såväl utbilningsinnehåll som utbildningskontroll. Vi behöver inte vara ”offer” i ett 

utbildningssystem med en kunskapssyn som innebär att fokus ofta har en tendens att flyttas till det 

bokliga än det praktiska. Vi är alltså fast i vad vi ska utbilda, men hur vi gör det, vilka verktyg vi 

använder är det vi själva som avgör, inom ramen för vår pedagogiska grundsyn och dagliga reflektion 

– en lärares yrkeskunnande… 

5.5 Lärarens yrkeskunnande 

Följande texter har skrivits som inspirations- eller impulstexter och utgör ögonblicksbilder av min 

egen utveckling som förarprövare och pedagog. Det är inga objektiva eller universella ”sanningar” 

utan helt subjektiva erfarenheter och reflektioner jag gjort. I egenskap av min fleråriga erfarenhet 

som lärare och förarprövare tror jag ändå att de är relevanta för en diskussion om lärarens 

yrkeskunnande. 

Den första är en något kritiskt hållen inlämningsuppgift inom Magisterprogrammet Pedagogik, 

Linnéuniversitetet 2012-2013 i vilken jag ”gästspelade”. Det är en utbildning inom klassisk pedagogik 

som vetenskap där didaktik – min tolkning - är lärarens motsvarighet till yrkeskunnande. Varandes 

inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi blir jag dock en aning ifrågasättande till hur 

den pedagogiska forskningen behandlar yrkeskunnande: 

5.5.1 Den reflekterande dialogen 

(…) Jag satt en dag med ett antal kärnämneskollegor, vilka jag aldrig arbetat tillsamman med 

och heller aldrig direkt pratat med. Uppgiften vi av ledningen hade fått oss tilldelad var att 

komma på ett antal punkter som skulle göra vår skola till just ”en framgångsrik skola”
77

, skriva 

ned dem på ett plakat, vilka efter ca 30 minuter skulle redovisas inför ledningen och de andra 

arbetsgrupperna. Jag satt tyst och tänkte att nu kommer ”klokskaper”! Ingenting hände... I min 

enfald tänkte jag att den höga svansföring som finns i korridorerna skulle visa sig i ett 

akademiskt, didaktiskt och pedagogiskt resonemang om hur vi lärare skulle kunna ”vässa våra 

pedagogiska verktyg”78 i jakten på effektivisering i kombination med kvalitetshöjning. Istället 

pratades det om resurser, mer pengar och mindre elevgrupper – alltså precis det vanliga och 

                                                        
77 Projekt av Sveriges Kommuner och Landsting 2012 
78 Lundgren, David (2012) Artikel: När regelsystemen tar över. Pedagogiska magasinet, nov-12 
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fruktlösa ”snacket”. När jag tillslut sa att jag på mitt program har infört den reflekterande 

dialogen
79, blev det fullständigt tyst. Efter en anings för lång tystanad kände sig ändå någon 

manad att bryta den, och sa: ”Ja. Ska vi skriva mer pengar som första punkt på plakatet, då?” 

5.5.2 Forskande arbetsdag 

Det smyger sig in något elitistiskt inom den didaktiska litteraturen här och var, kan jag känna. 

Citatet nedan innehåller visserligen mycket användbart. Inte minst i relation till exemplet ovan. 

Men ändå…  

”Om vi uppfattar pedagogiken, och dess delområde didaktiken, som det upplysta samtalets 
vetenskap, då är de lärarna som är medvetna om sitt eget tänkande och som är vana att 
uttrycka sina erfarenheter på ett koherent och systematiskt sätt mer kapabla att styra den 
didaktiska kunskapsbildningen. Naturligtvis har en lärare inte tid att själv bedriva regelrätt 
forskning om sitt arbete, men om läraren kan formulera sig kring detta och har de 
nödvändigaste insikterna ökar hans möjligheter att synliggöra sina intressen på denna 
punkt.”80 

Att didaktisk forskning skulle vara något utanför en lärares vardag, har jag svårt att se. 

Reflektion är väl en del av forskning om något! Alltså att reflektera före, under och efter en 

undervisningssituation är ju att kritiskt ställa sig utanför en själv, se sina insatser och utvärdera 

sina resultat. Att hela tiden delta och forska för att försöka påverka/förändra/förbättra sitt 

forskningsobjekt är väl vad aktionsforskning innebär?81 

Personligen har jag i min egen ”forskning i praktiken” (förarutbildning i detta fall) hittat vissa 

företeelser som jag – vad jag vet – satt egna ord på eller innebörd av. Med det exakta 

berömmet, exempelvis, menar jag att i tystnad förstå att eleven har gjort olika överväganden 

och val. Att då i anslutning till en till synes alldaglig handling ge beröm för beslutet, förstärker 

inlärning. Detsamma gäller misstag som undervisningsform. Att som lärare inte instruera bort 

misstag innan eleven förstår att det var ett misstag har jag märkt ökar inlärningen markant, 

liksom att när ens egen påverkan minskar, ökar elevens ansvar och medvetande om 

konsekvens. En kringgående rörelse har jag visserligen lånat av Sven Åberg82, och innebörden 

har jag översatt från såväl Sven Åberg som Calle Hageskog, Linnéuniversitetet, nämligen att 

inte fokusera på det eleven är dålig på utan träna på det eleven är bra på. Det som var mindre 

                                                        
79 Något som i min användning kan kallas för det deliberativa samtalet (Englund, Forsberg, Sundberg (2012) 
Vad räknas som kunskap? Stockholm: Lieber ( s. 34) 
80 Uljens, Michel, red (1997) Didaktik. Lund: Studentlitteratur (s. 194) 
81 Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.)  (2011) Allmändidaktik – vetenskap för lärare. Lund: 
Studentlitteratur ( s. 391) 
82 Åberg, Sven (2008) Spelrum – o, paradoxer och överenskommelser i musikhögskollärarens praktik. 
Stockholm: Dialoger (s. 46) 
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bra kommer ofta automatiskt. Kämpar man däremot med växling lektion efter lektion blir det 

tillslut en låsning för eleven, som då aldrig kommer ur det. 

_________________________ 

Nästa text är skriven till Dialogseminarieserien Säkerhetskulturer över organisationsgränser på KTH 

under 2012-2013. Det är ett inlägg i den, i mitt tycke, övertro på hur den nya tekniken används, eller 

rättare sagt, vilka egenskaper den nya tekniken tillskrivs. 

5.6 Den binära pedagogen 

Det finns ett skäl till att man inte kan utföra datoriserade uppsatsskrivningar med automatisk 

rättning, liksom det är omöjligt att via exempelvis Google Translate få till en helt korrekt 

översättning. Det går helt enkelt inte att generalisera verkligheten till bara ett rätt. Tyvärr tror 

man inom andra utbildningsområden att det bara finns ett rätt och därmed bara ett sätt att 

fråga på och ett sätt att förstå språket på. De datoriserade körkortsfrågorna, Libers satsning 

inom bl.a. byggprogrammet och mängder av Internetbaserade kurser som ADR (farligt gods på 

väg) och bakgavelliftsanvändning (!) är bara några exempel. Men är det så? Kan verkligheten 

bara reduceras till ettor och nollor, på och av, rätt eller fel? Nej, det vet vi ju att det inte är i 

livet i övrigt. Vad betyder exempelvis de i grunden omstridda begreppen
83

, likt demokrati, för 

var av en av oss människor? Ja, inom samma kultur är det redan tillräckligt många betydelser 

för att inte kunna slås fast i en datorfråga med fyra svarsalternativ… 

Eleverna fick i dag rätta varandras prov gällandes vägmärken. Frågan var vägmärkets namn, 

med bilden bredvid. Den ena eleven frågade om kompisen hade fel på svaret: 

”Förbud mot tungt axeltryck”, när svaret egentligen borde varit: ”Begränsat 

axeltryck”. En dator hade gett fel för ett sådant svar. Jag gav däremot rätt… 

En annan testsituation var när samma elever i åk 1 skulle svara på ett antal frågor gällande 

Trafikförordningen - som de hade tillgång till. Uppgiften var att de skulle svara rätt på själva 

frågan, men också ange vilket kapitel och i vilken eller vilka paragrafer de hittade svaren. 

Eleverna delades in i grupper och fick rätta varandras tester. Vid vissa svar saknades kanske 

någon paragraf, men någon annan liknande hade angivits. I detta fall blir det med min 

erfarenhet och känsla jag avgör om eleven har svarat rätt inom vissa ”gråzoner”. För eleverna 

skapar det dialog, reflektion och eftertanke. Detta blir en konstruktiv bedömning i mer 

                                                        
83 Janik, Allan, Humanvetensk. kardinalproblem i Göranzon, Bo (red) (1988) Den inre bilden. Stockholm: 
Carlssons förlag  
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pedagogisk mening där det ungefärliga
84 fångas upp. Det tänds ett hopp hos flera elever 

genom att det inte är fel på deras egentliga tankebanor, utan att de av ev. orutin inte tänkte på 

vissa saker. De fick ju med så mycket annat! En dator stämplar bara (RÄTT eller) FEL i minnet 

hos eleven… 

Det finns just inget lärande i det svart/vita. Eleven blir nedslagen av att ha svarat fel - men i 

grunden kanske tänkt helt rätt! På grund av datorns natur hade frågorna inte kunnat vara så 

öppna. Eleven hade inte kunnat formulera sig själv och sina tankar, utan hade fått 

svarsalternativ där ofta inget svar hade känts rätt eller alla, eller något hade stuckit ut som 

mest troligt för de övriga var så orimliga… 

Datorn har sin självskrivna roll i dagens utbildning för att den bland annat är så bra på att hålla 

ordning på resultat. Den underlättar för läraren med rättning och uppföljning och minskar 

arbetsbördan. Lätt att sälja in till verksamheter som vill ”effektivisera”. Men vad effektiviseras? 

Ja, det behöver per automatik inte vara en elevs kunskapsutveckling. För effektiviseringen sker 

ju på bekostnad av den mänskliga gråzonen, ungefärligheten, i vilken varje individ kan fångas 

upp. Om större tiden går åt för att forma varje elev in i en mall för att förstå läromedlets form 

och innehåll, en som jag kallar för systemkunskap, har ju mycket tid gått förlorad från den 

egentliga kunskapsutvecklingen i ämnet. 

Jag är, ska understrykas, inte emot datorn i sig. Det jag vänder mig emot är att det inom ramen 

för datoranvändning tillskrivs datorn så många egenskaper per automatik. Men en dator 

levererar vare sig mer eller mindre än den programvara som stoppas in. Som ett pedagogiskt 

verktyg, kan en rätt utformad programvara mycket väl vara just ett hjälpmedel. Men att ha 

datorn som eller istället för en pedagog, i ett så komplicerat händelseförlopp som 

kunskapsutveckling är, är den alldeles för trubbig. För att låna Maja Lisa Perbys85 tankebanor 

kanske datorn till och med skapar passivitet hos eleven. Kunskapen blir för ointressant då den 

hanteras med ettor och nollor, svart och vitt, rätt och fel. Verkligheten ser inte sådan ut, varför 

uppgiften blir en fristående händelse för eleven istället för en del av en helhet, som det 

troligen var tänkt.86 

Det slår mig i skrivande stund att allt som skrivits ovan om datorn kan bytas ut mot den 

mänskliga läraren eller handledaren. Då arbetsbördan och stressen ökar, då nyfikenheten och 

lusten minskar, då stagnation och ointresse ökar, har en handledares, eller lärares 
                                                        
84 Jmf: Backlund, Göran (2006) Om ungefärligheten i ingenjörsarbete. Stockholm: Dialoger 
85 Jmf: Perby, Maja-Lisa, Den inre väderbilden i Göranzon, Bo (red) (1988) Den inre bilden. Stockholm: Carlssons 
förlag (s.107) 
86 Jmf tidigare diskussion kring kunskapens indelning i moment, frikopplade från varandra. 
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bedömningsförmåga en tendens att övergå till en dators binära arbetsmönster. Personligen 

har jag både som handledare och i stunder av handledning upplevt att nyfikenheten på det 

okända hos den som ska bedöma avtar med exempelvis ökad stress och övergår till ett invant 

tyckande utifrån redan erhållen erfarenhet87. Ungefärligheten minskar och det svart/vita tar 

över. Detta blir ingen kvalitativ bedömning, eftersom dialogen om det okända, ungefärliga, 

uteblir och eleven så tydligt upplever sig missförstådd… 

Hur vi lärare utför utbildningen, men framför allt med vilka verktyg och hur vi bedömer elevers 

kunskapsutveckling, är kanske i grunden en återspegling av vårt eget yrkeskunnande. En 

bedömningssituation av en elevs färdigheter kan istället bli en spegelbild av lärarens. Det är 

alltså inte alls säkert att vi bedömer vare sig det eller den vi tror…  

6. Sammanfattning 
Vi har nu sett hur systemet för traditionell förarutbildning ser ut och att den formaliserade 

utbildningsstrukturen starkt strider mot min och andra lärares erfarenheter och pedagogiska 

grundsyn. Att den traditionella förarutbildningen genom exempelvis trafikskolor är som den är, kan 

jag säkerligen inte påverka. Det var heller inte min avsikt med arbetet. Min önskan är däremot att via 

mina exempel och resonemang få till stånd en diskussion bland de berörda förarprövarna inom 

yrkesförarutbildningarna. I och med att grundförutsättningarna när det gäller tid till förfogande per 

elev är så olika, borde yrkesförarutbildningarna utnyttja det till att bättre utnyttja utbildningstiden till 

frågorna: hur, vad och varför? Genom att exempelvis öka tiden för den reflekterande dialogen inom 

arbetsgruppen omkring lärande och lärarens/förarprövarens yrkeskunnande och minska tiden för 

slaviskt regelföljande samt öka förståelsen för bedömning av tyst kunnande och minska tiden för 

fixerad momentutbildning och momentdokumentation. En förarprövare som utfärdat ett körkort 

borde vara bevis nog för en elevs kunskapsnivå och utveckling över tid. Detta är inte lätt att ensam 

hävda vid en inspektion från Transportstyrelsens enhet Tillsyn. Men om vi är flera som verkligen 

slagkraftigt kan hävda en förarprövares genuina yrkeskunnande att under utbildningstiden avläsa rätt 

saker, finns det en möjlighet att i alla fall få till stånd en diskussion om värdet av den formaliserade 

utbildningen kontra en förarprövares yrkeskunnande. 

 

 

                                                        
87 Jmf: Sjunnesson, Jan (2007) Erfarenheter och processer. Stockholm: Dialoger (s. 39, 48, 51, 56, 65 m.fl.) 
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Bilaga 1 

Körprovsprotokoll 
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Bilaga 2 

Utbildningskort 

 

 

Utbildningskortet för körkortet B är i princip densamma. 
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