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Sammanfattning 

Denna essä handlar bland annat om det dilemma som finns mellan rollen som yrkesarbetare och 

lärarrollen. Vi som lärare skall inte bara ge eleverna kunskap i ett ämne, vi skall lära dem vilka 

regler de måste förhålla sig till som medborgare. Jag tycker att lärarrollen är komplex, och det är 

inte så lätt att bara sätta sig in i lärarrollen direkt från yrkeslivet. Denna essä är ett försök av mig att 

titta på mitt eget yrkeskunnande och kika på några andras berättelser för att försöka hitta nyckelord, 

analogier och olika exempel som kanske kan leda till en fördjupad förståelse vad ett yrkeskunnande 

handlar om. Syftet med denna essä är att se om jag lyckas att hitta de nyckelord som jag förknippar 

med yrkeskunnande och om dessa ord kan återfinnas i andras berättelser. I den första berättelsen så 

ger jag en kort redogörelse om min yrkeskarriär och de människor som har påverkat mig och sedan 

så berättar jag om ett tillfälle, eller snarare ett telefonsamtal som förändrade mitt liv. Det var när jag 

fick möjligheten att arbeta som lärare på ett byggprogram. Nästa berättelse handlar om ett tillfälle 

då jag tvivlade på mitt yrkesval, det måste ha varit 1993 eller 1994. Detta tvivel ledde till att jag av 

en slump hamnade som dekorbyggare på en teater i Halmstad. Min tid på teatern gjorde att jag fick 

se ett nytt yrke på nära håll och ta del av en annan sorts yrkeskunnande. Jag berättar om möten med 

härliga människor som påverkade mig och fick mig att bli en både bättre människa och yrkesman. 

Essän fortsätter med en berättelse om min kompis Jonas som var arbetsledare på ett stort 

byggföretag och hans erfarenheter från ett av de projekt som han arbetade med. Jonas lärde sig 

mycket av detta projekt genom att ställa frågan ”varför”. Essän fortsätter sedan med en berättelse 

om min gode vän Johan och hans väg till det som skulle visa sig vara hans drömyrke. Johan berättar 

om några händelser från det yrket, händelser som satte hans kunskap på prov. Jag har även tittat på 

vad litteraturen säger om yrkeskunnande och försöker koppla ihop det med de berättelser som är 

skrivna. Slutligen så har jag reflekterat över var jag tycker och tänker om yrkeskunnande och 

försöker att förstå vad jag har fått fram, vad som är relevant och intressant. Jag för en diskussion 

med mig själv med syfte att titta lite utifrån och få fram det jag vill säga.



Yrkeskunnandets problematik                                                Vetenskaplig Essä, Peo Alvunger 

 

 

Summary 

This essay is the dilemma that exists between the role of skilled worker and a teacher. We as 

teachers must not only give students knowledge on a subject, we must teach them what rules they 

must relate to as a citizen. I think the teacher's role is a complex one, and it's not that easy to just 

jump into the teacher's role directly from professional life. This essay is an attempt by me to watch 

my own skills and look at some other people's stories to try to find keywords, analogies and 

examples that might lead to a deeper understanding of what a skillfullnes is all about. The purpose 

of this essay is to see if I manage to find the keywords that I associate with professionalism and if 

those words can be found in other people's stories. In the first story, I will give a brief account of 

my professional career and the people who have influenced me, and then I'll tell you about one 

point, or rather a phone call that changed my life, it was when I got the opportunity to work as a 

teacher at a construction program. The next story is about a time when I doubted my career choice, 

it must have been 1993 or 1994. This doubt led to that i by chance ended up as spot builders at a 

theater in Halmstad. My time at the theater lead to that I got to see a new profession at close range 

and take part of a different sort of professionalism. I tell of my encounters with lovely people that 

influenced me and caused me to be a better man and professional. The essay continues with a story 

about my friend Jonas who was a supervisor at a large construction company and his experience 

from one of the projects he worked with. Jonas learned a lot from this project by asking the question 

"why". The essay then continues with a story about my good friend Johan and his way to what 

would prove to be his dream career. Johan tells us about some events from the profession, events 

that put his knowledge to the test. I have also looked at what the literature says about skillfullnes 

and try to merge it with the stories that are written. Finally, I have reflected on what i think about 

skillfullnes and try to understand what I have found, what is relevant and interesting. I have a 

debate with myself in order to look a bit from the outside and bring out what I want to say. 
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Abstract 

Denna essä handlar bland annat om det dilemma som finns mellan rollen som yrkesarbetare och 

lärarrollen. Essän är ett försök av mig att titta på mitt eget yrkeskunnande och kika på några andras 

berättelser för att försöka hitta nyckelord, analogier och olika exempel som kanske kan leda till en 

fördjupad förståelse vad ett yrkeskunnande handlar om. Syftet med denna essä är att se om jag 

lyckas att hitta de nyckelord som jag förknippar med yrkeskunnande och om dessa ord kan 

återfinnas i andras berättelser. Jag berättar om olika möten jag har haft med människor och redogör 

för händelser i mitt liv som påverkat mitt eget kunnande. Jag har med några människors berättelser 

och de redogör för erfarenheter som har påverkat deras kunskap på något sätt. 

 

Nyckelord: yrkeskunnande, erfarenhet, exempel, berättelser, lärarrollen
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Förord 

Jag har skrivit denna essä som en avslutande uppgift i en kurs som jag har deltagit i på 

Linneuniversitetet. Kursen handlar om yrkeskunnande och olika sätta att tänka när det gäller att 

förmedla ett yrkeskunnande. Uppgiften var att skriva en magisteruppsats om en händelse, metod 

eller en erfarenhet och väva in de kunskaper som vi har fått under kursens gång. Vi skulle även titta 

på vad litteraturen säger om yrkeskunnande och göra kopplingar till vår egen text.  Denna essän har 

gradvis växt fram under skrivprocessen, jag har ofta återgått till texten och funderat över det jag har 

skrivit. Essän har fått mig att reflektera över mitt eget kunnande och hitta viktiga termer som kan 

knytas till ett yrkeskunnande. Jag är i stort sett nöjd med det jag har skrivit och tycker att jag har 

nått de mål som jag hade när arbetet påbörjades, nämligen att skiva en essä som kan tillföra något 

till mitt eget yrkeskunnande. Jag vill tacka mina lärare och handledare på kursen Adrian, Bo, Johan, 

Anders och Nils, jag vill även tacka mina kurskamrater som i hög grad bidragit till god stämning 

och intressanta reflektioner. Jag vill även tacka Johan Andersson och Jonas Eliasson för att de har 

bidragit med intressanta berättelser till detta arbete. Deras erfarenheter har betytt mycket för mig. 

Ett stort tack till min rektor Anders som har gett mig utrymme att åka iväg på våra träffar och 

möjlighet att köpa kurslitteratur. Sist av allt så vill jag tacka min familj för att de har stått ut med att 

jag har suttit försjunken i studier vid många tillfällen, tack till min fru Susanne som bidragit med 

många kloka synpunkter och förslag för att göra essän bättre.
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Yrkeskunnandets problematik 

Jag vill berätta om det dilemma som finns mellan rollen som yrkesarbetare och yrkeslärare. 

Yrkesarbetaren skall till exempel kunna producera på utsatt tid, ha ett professionellt förhållningssätt 

mot kunder och göra kvalitativa arbeten med en rimlig tidsåtgång. Om man tittar på yrkesläraren så 

skall han förutom att lära ut sitt yrkeskunnande till elever, eller iallafall erbjuda kunskapen, fostra 

goda samhällsmedborgare, vara ett stöd för eleven och kanske ibland en extrapappa. Ett exempel: 

en far skall lära sin son att cykla, han skall inte bara lära hur man faktiskt cyklar utan han skall lära 

ut vilka regler som gäller när man cyklar. Vi som lärare skall inte bara ge eleverna kunskap i ett 

ämne, vi skall lära dem vilka regler de måste förhålla sig till som medborgare och vad som 

förväntas av dem som en del i samhället. Jag tycker att lärarrollen är komplex, och det är inte så lätt 

att bara sätta sig in i lärarrollen direkt från yrkeslivet. Som min lärare, Nils Friberg på 

magisterutbildningen uttryckte sig, ”man vet inte var skon klämmer om man inte är i yrket”. Det 

dilemma som jag hade när jag började mitt läraryrke var att jag ville lära ut ett yrkeskunnande inom 

byggnation, men eleverna behövde lära sig mycket mer än så. Jag var inte van vid att behöva lära ut 

dessa andra kunskaper. Det som skaver i detta är att ute på ett bygge så måste du prestera för att få 

betalt, i skolans värld så finns inte detta krav. Det enda som finns att ”hota” med är betygen, men 

om eleven struntar i betygen, vad har man då kvar? Hur kan man lära elever att formas in i en 

yrkesroll? Jag står för att jag måste ha en grund i ett gott yrkeskunnande när man skall få eleverna 

att få förtroende för dig, men det krävs även tålamod, fördragsamhet och ödmjukhet för att lyckas. 

Man måste möta eleverna på deras nivå och bygga ett förtroende därifrån. 

 

Denna essä är ett försök av mig att titta på mitt eget yrkeskunnande och ta del av ett par andra 

personers berättelser för att försöka hitta nyckelord, analogier och olika exempel som kanske kan 

leda till en fördjupad förståelse vad ett yrkeskunnande handlar om. Anledningen till varför jag har 

valt just dessa personer som medverkande i denna essä är att jag känner väl till dem och deras 

historia. Jag var säker på att just dessa personer hade intressanta berättelser att förmedla och att 

dessa berättelser kunde lyfta denna essä och ge den ett djup. Jag presenterar dessa personer mer 

utförligt i slutet på essän. Vilka förmågor eller färdigheter krävs för att man skall vara eller bli 

yrkeskunnig? Om jag lyckas med denna essä så kan den kanske vara användbar i min roll som 

lärare. Dessa nyckelord som jag är ute efter skall kunna förmedlas till eleverna och ge dem en tanke 

om vad yrkeskunnande handlar om. Jag tror att genom att granska sin egen väg som man har gått så 

kan man lära sig om vägen som ligger framför. Ett tänk som skulle kunna sammanfattas med att 

målet är ingenting, det är resan dit som är mödan värt. Det är dock så att ett yrkeskunnande inte kan 

beskrivas i exakt mening, man får pröva sig fram och söka olika sätt att uttrycka sig för att komma 
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vidare. Min väg till den yrkesperson jag är idag innehåller möten med människor och deras 

yrkeskunnande, ett kunnande som har färgat mig.  Min essä utgår från de kunskaper och 

erfarenheter som jag har fått av de studier i yrkeskunnande som jag har bedrivit vid 

Linneuniversitetet. Dessa studier har gjort att jag har haft möjlighet att reflektera kring kunskaper 

och erfarenheter som rör yrkeskunnande. Min essä har sin utgångspunkt från ett 

yrkeskunnandeperspektiv. Jag har avgränsat mig till att skriva om min väg till att bli lärare, alltså 

hur jag har hamnat i läraryrket och så har jag skrivit om en erfarenhet från teaterns värld som 

påverkat mig en hel del yrkesmässigt. Jag har även två berättelser med i essän skrivna av två vänner 

till mig. En avgränsning i antal personer som jag har kontaktat och som har bidragit till denna 

berättelse är gjord för att det inte skall bli så rörigt och för att jag skall kunna ge varje berättelse 

tillräckligt med tid och reflektion. Syftet med denna essä är att se om jag lyckas att hitta de 

nyckelord som jag förknippar med yrkeskunnande och undersöka om dessa ord kan återfinnas i 

andras berättelser. 

 

Berättelse 1 - Varför kan jag det jag kan? En reflekterande resa i mitt inre... 

 

Jag vill berätta om ett tillfälle, eller snarare ett telefonsamtal som förändrade mitt liv. Kan detta vara 

möjligt? Ja det var faktiskt så. Men först så vill jag redogöra för min situation innan jag fick detta 

livsavgörande samtal. Jag hade under några år i början på 1990 talet arbetat som snickare på lite 

olika byggföretag, jag hade fått mitt yrkesbevis och var utlärd. Jag vill inte säga att jag kunde allt, 

men enligt branschen så var jag färdig med min utbildning. Efter att jag hade arbetat några år som 

snickare så kom en av de djupaste svackorna på många år i byggsektorn, konjunkturen bara störtdök 

likt en fågel som förlorat sin flygkraft. Detta var väldigt olyckligt för mig eftersom jag precis hade 

blivit ”varm i kläderna” i mitt yrke och börjat att etablera min yrkesidentitet. Många yrkesarbetare 

fick sluta och givetvis så drabbades de unga, relativt nyanställda hårdast. Jag hamnade i en period 

då jag ifrågasatte mitt yrkesval och min framtid inom branschen, skulle jag göra något annat? Det 

var precis som en bil som precis startat och började att bli varm, då lägger den av. Är det läge att 

skaffa en ny bil eller?  

 

Jag beslöt mig för att vara kvar i branschen på något sätt och utvecklas inom mitt yrke, så jag 

bestämde mig för att börja läsa på högskolan, valet föll på byggnadsingenjörsprogrammet. Orsaken 

till att det blev just detta val är att jag alltid haft en passion för att bygga saker, tillverka och skapa 

med mina händer. Jag var dock tvungen att läsa in tredje året på gymnasieskolan eftersom jag bara 

hade gått en tvåårig gymnasieutbildning. Sagt och gjort så sökte jag in till Komvux, och började 

min kunskapsresa där. Det var i mångt och mycket där som jag fick smak för att läsa och skriva. 
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Där träffade jag på många olika människor, bland annat en skön person som hette M som var lärare 

i svenska och hade skägg och runda glasögon. Han hade ett otroligt rörigt skrivbord, men en stor 

passion för sitt ämne, att han var trevlig gjorde ju inte saken sämre. Anledning till att jag nämner 

denne man är att han påverkade mitt skrivande, och lusten att skriva. Vi fick skriva mycket olika 

uppgifter på hans lektioner, och det tyckte jag om. Detta är en av de inspirerande personer som jag 

mött i min utbildningsresa och som påverkat mig kunskapsmässigt. 

 

Efter att mina Komvuxstudier var avslutade så valde jag att läsa tekniskt basår, detta skulle ge mig 

en säker plats på ingenjörsprogrammet. På detta tekniska basår så träffade jag en annan inspirerande 

person som påverkade mig mycket. Han hette Å, och var lärare i matematik och fysik. Å var en 

oerhört slipad pedagog med en fingertoppskänsla för att lära ut sin kunskap, han var också väldigt 

kunnig i sitt ämne. Det som gjorde Å så duktig var att han hade en förmåga att kunna byta nivå om 

man inte förstod, han ställde motfrågor och lät en tänka själv. Han blev aldrig upprörd eller tappade 

geisten, till saken hör att han var av norrländsk härkomst och detta präglade honom genom ett lugn 

som jag fått för mig är karakteristiskt för personer från norra Sverige. Å påverkade mitt intresse för 

fysik och mekanik och lade grunden till mina studier som ingenjör. Jag blev privat en god vän till Å 

och vi har en bra kontakt idag, om jag skulle få väja en far, så skulle valet utan tvekan falla på Å. 

När det tekniska basåret var slut så började mina studier på Halmstads Högskola, jag var ganska 

nervös vid uppropet. Jag såg ut över klassen och lärarna som stod prydligt uppradade längst fram i 

salen, vad hade jag gett mig in på? Min tvekan vid detta tillfälle gällde mest den akademiska biten, 

skulle jag klara av dessa studier, jag som bara var en enkel snickare. Så tänkte jag då, och jag inser 

att mitt självförtroende kanske inte var det bästa vid just det tillfället. När jag tittar lite i 

backspegeln så kan man säga att dessa studier bara förde goda saker in i mitt liv, och jag ångrar inte 

att jag valde att studera där. Våra lärare var en samling sköna människor, bland annat så hade vi en 

kille som hette G, som var jämngammal med mig. Han var en ganska stor kille, både på bredden 

och längden och hade kraftigt underbett. G var en lugn person som hade en passion för det han höll 

på med. För övrigt så var han den ende lärare som har gett mig noll rätt på ett prov i mekanik. Jag 

klarade detta prov senare och med facit i hand så tog jag lite för lätt på detta prov samt att jag alltid 

har haft svårt för ”provsituationer” där man skall prestera piskad av en tickande klocka. G blev 

senare chefskonstruktör på Swecon, ett företag som tillverkar olika byggnadsdelar i betong. Efter 

avslutad högskoleutbildning så väntade, ja vad väntade egentligen? Jag sökte lite olika 

ingenjörsarbeten, men efter en månad eller så ringde telefonen. 

 

”Hallå, är detta Per-Olof Lundqvist, detta är IL och jag är rektor på Falkenbergs gymnasieskola...”. 

Personen som ringde var alltså rektor på en skola i Falkenberg, hon hade fått tag i mitt namn genom 
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en kontakt för en utbildning jag hade deltagit i några år tidigare. Det visade sig att hon sökte efter 

någon som kunde tänka sig att börja som bygglärare på skolans byggprogram. Jag blev förvånad, 

det är inte så ofta som man blir uppringd och tillfrågad om arbete man inte har sökt, för övrigt det 

enda jobb som jag blivit ”headhuntad” till. Jag hamnade i en situation där man verkligen fick ställa 

olika alternativ emot varandra, min plan var ju egentligen att jag skulle arbeta som ingenjör, kanske 

platschef på ett bygge och tjäna bra med pengar. Läraryrket var tämligen okänt för mig, jag hade 

under en kort period agerat handledare på Halmstad högskola i ett projekt, men aldrig arbetat med 

gymnasieungdomar. Vi bestämde oss för att träffas på en intervju, jag hade väldigt kort tid på mig 

att bestämma mig, kanske två dagar eftersom eleverna snart skulle börja och vi måste ju ha tid att 

sätta oss in i yrket. Jag åkte upp till intervjun någon dag senare, rektorn som hette I, var en mycket 

trevlig person och mötte mig med ett leende i dörren till hennes kontor.  

 

”Hej Per-Olof, vad bra att du kunde komma så snabbt” sa hon och visade in mig i sitt rum. Jag 

började att redogöra för min bakgrund och sa att jag precis avslutat högskolestudier till 

byggnadsingenjör. Jag berättade att jag även var snickare i botten och hade ett stort intresse för 

yrket. I den stunden på intervjun så insåg jag för första gången att jag verkligen ville ha detta jobb, 

innan så hade jag varit lite kluven. Jag tror att IL avslappnade sätt och positiva anda spelade in för 

att förstärka denna känsla. Intervjun gick bra och väl hemma igen så väntade jag på besked, skulle 

detta bli min nya yrkesbana? När beskedet kom att de ville ha mig så fick jag ett helt annat fokus, 

det var som man hade stannat tvärt och bytt riktning. Min hjärna skrek till mig...”hallå, du är ju 

byggnadsingenjör, det är det du skall arbeta med...”, mitt hjärta sa mig något annat.  Läraryrket 

kändes spännande och som en utmaning, men samtidigt helt otrampad mark. Skulle jag fixa detta? 

Tvivlet kom smygande när jag tänkte igenom vad jag tackat ja till.  

 

Det visade sig att det hade anställts två andra killar med liknande bakgrund som min egen, alltså 

ingen lärarerfarenhet, men med ett yrkeskunnande från branschen.  En av killarna var LG och han 

var cirka 10 år äldre än mig, den andra killen hette LA och han var minst 20 år äldre än mig. Detta 

innebar att vi hade olika erfarenheter med oss, från olika tidsperioder. LG hade ett eget byggföretag 

tillsammans med sin bror samtidigt som han började tjänsten som lärare, han drev också en stor 

camping i Falkenberg. Den andra av mina kollegor, LA visade sig vara den tjänsteman som hade 

skrivit under mitt yrkesbevis, alltså han som intygade min kompetens när jag var ”färdig” snickare. 

LA tillhörde den gamla stammen av yrkesarbetare och nu skulle vi arbeta sida vid sida som 

kollegor. De lärare som tidigare hade arbetat på programmet innan oss hade fått avsluta sina tjänster 

ganska abrupt av okänd anledning. Det fanns en lärare kvar på programmet S, men han var 

sjukskriven, så lärarkåren bestod av oss tre färskingar. Eleverna skulle börja bara någon vecka efter 
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vi hade anställts, så vi hade inte mycket tid till planering, eller att bli varma i kläderna. Vi var 

utlämnade till vårt omdöme och erfarenheter, hur skulle detta gå? Jag kände mig dock trygg med att 

vi var tre stycken som var nya och vi hade alla samma förutsättningar inför detta arbete.  

 

Kunderna kommer... 

Kunderna, eller eleverna började på hösten 2004 och det var tre klasser med ett 15-tal elever i varje 

klass. Vi stod där som nya lärare, lite osäkra på vad som skulle ske. Hur skulle de reagera på oss, 

speciellt de elever som hade haft de ”gamla” lärarna och nu fick nya inför sista året. Eleverna visste 

inte varför deras tidigare lärare hade fått sluta, det visade sig att just dessa lärare som slutat var 

väldigt omtyckta av eleverna. Detta gjorde att vi fick en ganska turbulent start där vi fick svara, och 

försvara våra kunskaper och beslut. Kommentarer som ”så här skulle våra gamla lärare inte gjort” 

förekom, och mer än en gång så såg jag motståndet i deras ögon. Jag och framförallt mina båda L 

kollegor var uppfostrade i en skola där man respekterade läraren och lyssnade på det dom lärde ut. 

Jag hade på något sätt föreställt mig att alla elever skulle ha ett lika passionerat intresse för 

byggande som jag hade och vara likt tomma kärl redo att fyllas. Riktigt så var det inte, alla var inte 

med på banan från början. Vi delade upp klasserna mellan oss, med förbehållet att vi skulle hjälpa 

varandra när så behövdes, jag fick ansvar för de nya eleverna, alltså de som började årskurs ett. Vad 

gör man med en klass, hur börjar man, vad säger kursplanen, vad skall jag lära dem... frågorna var 

många. Visst hade jag kunskap om själva yrket men hur kunde jag överföra den på bästa sätt till 

eleverna? Vi skulle ju arbeta med ungdomar, här gäller det att göra rätt... det första jag gjorde med 

min klass var att ta med dem ut på en stadsvandring i Falkenberg för att visa hur hus ser ut, det kan 

verka banalt, men tanken var att de skulle se på hus på ett nytt sätt, med passion och intresse. Det 

skulle väckas frågor i deras huvud, vad är snickarglädje? Varför har man gjort si eller så? Med tiden 

så blev både eleverna och vi formade till att passa ihop. De hittade ett sätt att relatera till oss och vi 

hittade ett sätt att relatera till dem. Det blev en form av lärande som vida översteg kursplaner och 

kunskapskrav. Med facit i hand så kan jag säga att det var det bästa jobb jag någonsin haft, och 

förmodligen kommer inget jobb att kännas så stimulerande som detta gjorde. Jag lämnade denna 

”kärlek” för en annan kärlek i Kalmar, men det var inte utan att det sved i hjärtat. Jag inser nu när 

jag skriver denna essä att jag idag tänker annorlunda när det gäller lärarrollen, man får göra fel som 

lärare, man kan inte allt.  

 

Jag vill nu försöka sätta mig in i rollen som en elev, hur såg de på situationen? Eleverna kom 

tillbaka till skolan och fann hela lärarkåren utbytt. De lärare som hade varit deras trygghet och 

förebild var nu inte kvar. Nu stod där istället tre stycken för dem okända personer som de inte visste 

något om. Jag föreställer mig att de hade fog för sin oro och skepsis, de visste ju inte varför deras 
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lärare hade blivit utbytta, eller om de skulle komma tillbaka. Att bygga upp ett förtroende tar tid. 

Eleverna behövde tid att bygga upp ett förtroende för oss, genom att ge oss motstånd, pröva oss, se 

vad vi gick för. Man kan nästan jämföra det med att byta ut föräldrarna till ett barn, det skulle 

innebära en stor omställning för barnet att knyta an till de nya föräldrarna och våga lita på dem. Jag 

vill inte påstå att vi var bättre lärare än de gamla, men tack vare att vi alla tre var nya så kunde vi 

bygga upp något nytt tillsammans och samarbeta. Jag har förstått att det hade varit vattentäta skott 

mellan de tidigare lärarnas klasser, man hjälptes inte åt och samarbetade inte. Man höll på sina 

kunskaper och utbytte inte erfarenheter. 

 

Mina tankar om berättelse 1 

 

När jag nu tittar tillbaka på denna berättelse så dyker det upp tankar i mitt huvud, tankar som 

berikar mitt sinne. Denna berättelse handlar om en viktig del i min resa mot den punkt där jag 

befinner mig i dag, den kantas av möten med olika personer som format mig och mitt kunnande. Jag 

börjar att berätta om när jag fick lämna byggföretaget Skanska och blev utkastad i en osäker 

framtid. Men det visade sig med facit i hand, och tydliggörs av denna berättelse att det var kanske 

meningen att jag skulle komma in på en annan bana, som om ödet ville tala om något för mig. Jag 

berättar om mitt möte med M på Komvux. Han som gav mig inspiration att utveckla mitt skrivande, 

det var som han tände lågan som gjorde att det brann istället för att ligga och pyra. Efter Komvux 

och mötet med M så berättar jag om mitt möte med Å som var lärare på Tekniskt basår. Det han gav 

mig inser jag nu såhär lite i efterhand, är mycket bra pedagogiska tips. Det var inte så att han lärde 

mig pedagogik, men på det sätt han agerade så snappade jag upp många värdefulla lärdomar. Han 

hade till exempel en skön avslappnad stil med mycket humor, där han på ett respektfullt sätt gick i 

dialog med eleverna. Man kände sig trygg med Å, han var alltid väl förberedd och detta har jag 

anammat i min profession, han har berikat mitt yrkeskunnande i min roll som lärare. Nu i skrivande 

stund så kommer jag även ihåg att han gav beröm till elever som kom på lösningar eller var på rätt 

väg i sina tankar. Just att ge beröm är verkligen något viktigt att göra, vilket jag försöker att alltid 

komma ihåg i mötet med elever. Nästa person som jag berättar om som har format min väg hette G 

och var lärare på ingenjörsprogrammet i Halmstad, han var en speciell människa. Inte så mycket 

äldre än mig, men mycket kompetent. Han var den som faktiskt lärde mig mekanik, trots att jag 

misslyckades på ett av hans prov i mekanik så var han duktig på att lära ut sina kunskaper. 

Berättelsen får mig att inse att han förklarade det svåra på ett enkelt sätt. 

 

Att vara skicklig på att lära ut kunskap handlar om förmågan att kunna plocka isär det som verkar 

svårt och leverera det till mottagaren på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Man kan jämföra detta 
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med andra situationer i vardagen, läkaren som på ett enkelt sätt förklarar för sin patient vad som är 

fel utan att dra in en massa latinska termer, den statsanställde tjänstemannen som kan förklara för 

gemene man utan att det byråkratiska språket kväver förståelsen. Att ha denna förmåga kräver att 

man kan sitt ämne mycket bra och man är ödmjuk i sitt förhållningssätt. Jag vill dock säga att bara 

för att man är yrkesskicklig så behöver man inte vara duktig på att lära ut sin kunskap, det finns 

många duktiga yrkesmän som inte har förmågan att överföra sin kunskap till andra på ett 

pedagogiskt sätt. Berättelsen leder sedan vidare till det som skulle visa sig att bli mitt drömyrke i 

många avseenden. Mitt möte med skolvärden väcker upp så många tankar och känslor när jag 

skriver om denna erfarenhet. Jag inser hur lite jag visste, vilka förutfattade meningar man hade och 

vilken unik situation det var, att ersätta en hel lärarstab med tre nya oerfarna personer. Det får mig 

att fundera om vi hade blivit bättre lärare med rätt utbildning och erfarenhet av yrket innan, eller är 

det kanske rentav så att just bli kastad in i elden med allt vad det innebär är ett bättre sätt. Då får 

man ju skapa sina egna erfarenheter och göra egna misstag och uppleva en verklig ”trial and error” 

situation. I berättelsen så försöker jag att belysa att vi tre som började på byggprogrammet var olika 

i både ålder och i erfarenhet, men vi hade något gemensamt, det var att försöka bli så bra lärare som 

möjligt för eleverna. I texten så funderar jag på hur eleverna tänkte, hur de kände när de fick reda på 

att deras lärare var utbytta.  Dessa känslor påverkade helt klart lärandeprocessen genom att de 

medvetet försökte testa oss och sätta sig på tvären, och det jag insett idag var att detta var helt 

förståeligt. Det som jag har lärt mig och som var viktigt i denna berättelse är att det var mycket 

nyttiga erfarenheter som kom ur denna situation, jag lärde mig att lyssna, att granska sig själv och 

sitt eget kunnande, att samspela och få en förmåga att bygga relationer. Innan jag skrev ned denna 

berättelse så har jag alltid kommit ihåg denna första tid på Falkenbergs gymnasieskola som en 

jobbig och knepig tid, men nu ser jag på denne händelse i ett nytt ljus. Jag har även insett under 

skrivandet av denna essä vilken påverkan de olika människorna som figurerar i berättelsen har haft 

på att forma den person jag är idag. Denna essä känns som en reflektion av mitt liv fram till idag 

eftersom de beslut jag tog har format mitt liv i så många avseenden.  

 

Relation till teorin - Berättelse 1 

 

Jag vill gärna börja med att granska några rader som omnämns i boken ”Dialoger”, där står det 

följande:” Yrkeskunnande är en helhet där olika aspekter på kunskap samverkar” (1).  

                                    

(1) Tillberg P, 2002, sid. 338 
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Kan detta resonemang hittas i min text, och på vilket sätt passar det in? Jag funderar lite på vad som 

åsyftas med ordet ”helhet” i detta citat, är helheten ett slags uttryck för fulländad kunskap eller 

kanske att man har en stor erfarenhetsbank att plocka visdom ur. Ja förmodligen är det så att en 

duktig yrkesman har en helhetsbild av ett problem eller uppgift att lösa. Han kan se flera steg i 

förväg och vet vad varje steg kräver.  De olika aspekterna som det talas om är kanske både 

lyssnande, lärande och görande, små steg på vägen mot kunskap. Dessa aspekter skall dessutom 

samverka för att det skall bli ett yrkeskunnande, jag tänker mig att i rollen som lärare så ger vi 

eleverna olika kunskapsbitar och försöker få dessa att samverka, att bli till en helhet. Jag har 

följande exempel, det räcker inte att en elev vet vad en bräda är, han måste veta brädans funktion i 

en konstruktion för att kunna veta dess värde. De olika kunskapsbitar jag har fått på min resa har 

nog gjort mig mer yrkeskunnig. Å är en yrkesskicklig person, han har både faktakunskap och 

kunskap att lära ut det han vet, han har dessutom empatisk förmåga så att han kan anpassa sig efter 

olika elever. Nästa teoritråd att förankra i min text är dessa ord:”När vi talar om att utveckla 

yrkeskunnande talar vi om att förbättra handlingar som väcks av situationer vi tidigare inte mött - 

vi har bara mött liknande situationer” (1). Jag tänker spontant på de olika möten jag har haft, de 

nya situationer som jag har ställts inför och de nya erfarenheter som man har skaffat sig. Jag ställer 

mig dock lite frågande till texten ”att kunna förbättra handlingar som väcks av situationer vi tidigare 

inte mött”, om man inte har mött en situation innan så kan man väl inte förbättra något, kanske 

borde det stått: ”förbättra handlingar som väcks av situationer som vi stött på tidigare där vi 

misslyckats eller lyckats mindre bra.” Jag menar att för kunna bli bättre på något så måste vi 

rimligtvis ha provat någon gång innan... eller? Vi kom som nya lärare och provade ett sätt att lära ut 

kunskap i början, men anpassade oss allteftersom vi mötte olika situationer i vår nya yrkesroll. Vi 

blev bättre och bättre på att lära ut tack vare att vi mötte situationer som vi tog lärdom av. Jämför 

med denna text: ”Frukten av en läkares erfarenhet är inte historien om hans behandlingar och 

minnet av att han har botat fyra pestsmittade och tre giktbrutna, om han inte förmår att utvinna 

något ur den erfarenheten som kan utveckla hans omdöme och han kan visa oss att han har blivit 

klokare i sitt yrke” (2). Vi utvecklade vårt omdöme genom att skaffa oss erfarenhet. Jag jämför 

denna text med de dialogseminarium som vi har haft, de historier som vi berättat och att vi har 

utvunnit erfarenhet av varandra och säkerligen blivit klokare i vårt yrke. Något som vi missade som 

nya lärare är det som Maria Hammaren skriver om, ”Att använda skrivande som metod för 

reflektion i arbetslivet syftar till att stärka den inre och yttre dialogens växelverkan” (3). Vi skulle 

ha skrivit ned våra erfarenheter, vilka bra berättelser detta hade blivit, vad lärde vi oss egentligen?  

                                                                                                       

(1) Tillberg P, 2002, s.338 (2) Göranzon B, 2001, s.155 (3) Hammarén M, 2010, s.27 
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Jag lärde mig dock att skriva berättelse på Komvux när M, min lärare gav mig råd, tips och 

uppmuntran. Maria menar att skrivande stärker den inre och yttre dialogens växelverkan, innebär 

det att om man skriver så får man lättare att förklara, prata om lösningar, tala om vad man menar?  

 

Jag vet inte om detta stämmer, kanske är det så för en del, men inte för alla. Ett annat bra ställe att 

knyta an till teoretiskt kommer från boken ”Matematik och bildning”, där det står följande: ”en 

viktig aspekt på förmågan att kunna fälla goda omdömen är att ha utvecklat en helhetsbild” (4), 

dessa ord innebär att om man inte har hela bilden av ett problem så kan man göra dåliga val, ens 

omdöme påverkas. Jag håller inte helt med i detta påstående, som lärare och byggare så måste man 

ibland fatta beslut utan att kanske ha hela bilden klar, jag tror att det är fullt möjligt att fälla goda 

omdömen trots detta, men det underlättar givetvis om man har en helhetsbild. Vi tre nya lärare hade 

kanske inte hela bilden helt klar när de nya eleverna kom, vi visste inte vad de kände, vi pratade inte 

om detta utan förutsatte att de skulle anpassa sig till rådande situation. Vi hade säkert ett påverkat 

omdöme som ledde till dåliga val, detta inser jag nu. Med tiden klarnade bilden alltmer och detta 

underlättade vårt arbete. Den stora frågan är väl bara hur man lär någon att utveckla en helhetsbild... 

 

Jag vill nu återvända lite till en kollega som jag hade vid Falkenbergs gymnasieprogram, han var 

sjukskriven då jag började att arbeta där, men återkom till arbetet efter ett tag. Denna kollega var i  

mina ögon en mycket bra bygglärare, han ville förmedla ett sätt att se till eleverna. När han fick en 

fråga av mig som handlade om vilka kännetecken det finns för att identifiera en yrkeskunnig person 

så sade han att det är en person som oftast ser i förväg vad som skall göras, detta kan jämföras med 

att ha utvecklat en helhetsbild. Men det ligger också ett dilemma i detta, nämligen hur man skall nå 

dit med eleven så att vederbörande får denna förmåga. Det finns inga föreskrifter eller läroböcker 

om hur man lär ut detta. Kanske så krävs det som Kjell S. Johanssen skriver i sin text, det 

analogiska tänkandet, ”Yrkeskunnande karakteriseras nämligen i väsentlig grad av två 

förhållanden: a) den förvärvas genom lång erfarenhet...”(5). Om detta skulle vara sant så skulle 

ingen få chans att kunna bli yrkeskunnig om man inte har arbetat väldigt länge. Med tanke på hur 

dagens arbetsmarknad ser ut så kan isåfall yrkeskunnande inte vara ett kriterium för anställning, 

man måste ju ha jobbat för att kunna bli duktig. Jag tror kanske inte att det måste vara så att man 

bara får ett yrkeskunnande genom lång erfarenhet, där finns något annat också.  

                                                                                       

 (4) Mouwitz L, 2010, s.31 (5) Johannessen Kjell S, 2002, s.288 
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För att ge min bild av vad detta annat kan vara så kan man titta på vad Maria Hammarén skriver i 

boken dialoger, där står: ”När vi hanterar en uppgift som inte kan lösas med beräkning - och där 

placerar sig de flesta kvalificerade arbetsuppgifter - är vi beroende av vårt omdöme”(6). Jämför 

med det Lars Mouwitz skriver i sin bok Matematik och bildning, ”En viktig aspekt på förmågan att 

kunna fälla goda omdömen är att ha utvecklat en helhetsbild” (7).  

 

Här kopplas omdömet ihop med en helhetssyn, detta innebär att man måste veta hela bilden innan 

man kan fälla ett gott omdöme? Jag vet inte om detta är sant, nog så skall man kunna göra goda 

omdömen om man kanske inte har hela bilden klar, vi hade inte hela bilden klar när vår anställning 

började, där fanns många frågor, och även om vi inte gjorde rätt alltid så var många av de beslut 

som togs grundade i ett gott omdöme. Omdöme som vi använde som nya lärare för att göra rätt och 

omdöme som en del elever har och andra kanske inte har, eller inte använder. Givetvis så är det 

svårt att lära ut ett gott omdöme, det måste i hög grad komma hemifrån. Men nog måste det vara så 

att man som lärare kan förbättra, vässa detta omdöme. Förutom att använda vårt omdöme när vi 

började arbeta på skolan så använde vi också språket, samtalet med eleverna. Maria uttryckte det 

såhär: ”Men språket både bär våra erfarenheter - och gör dem tillgängliga för tanken” (8).  

 

Vi försökte att förmedla våra erfarenheter till eleverna, sedan är det så att för att de skall bli 

tillgängliga för tanken så krävs det att eleverna är villiga att ta emot. De måste ha rätt motivation 

och inställning. Så Marias uttalande förutsätter att det finns ett intresse att lyssna för att det skall 

gälla. Det var just detta som skulle visa sig vara det svåraste i läraryrket, att motivera elever som 

kanske inte hade rätt intresse eller vilja att lära sig. Maria Hammarén ringar in lite av detta problem 

när hon skriver: ”vi har många ord för den förändring en människa genomgår i kraft av livets gång. 

Vi kallar det för att mogna, lära av erfarenhet, växa” (9). Vissa elever är mognare än andra, vissa 

har vuxit mer, både fysiskt och mentalt. Detta beror till stor del på vilka erfarenheter du har med dig 

hemifrån, vilka föräldrar du har, vilka sociala sammanhang som du finns i. Elever växer och 

utvecklas i så olika takt och det gäller att få med sig alla på tåget, en stor utmaning för läraren idag. 

Jag säger lärare idag, för det känns som att när jag gick i skolan så var man mer motiverad, detta 

kanske beror på att vi inte hade tillgång till all den teknik som finns idag, vi hade inte heller så 

många valmöjligheter som det finns idag. Det är intressant det som Lars Gårding skriver i sin text 

om modell och verklighet, ”Nästan alla människor gör sig en modell av sig själva och sitt 

förhållande till verkligheten och låter ofta sitt handlande dikteras av modellen” (10).  

                                                                                                                  

(6) Hammarén M, 2010, s.341 (7) Mouwitz L, 2010, s.31 (8) Hammarén M, 2010, s.14 (9) Hammarén M, 2010, s.341  

(10) Gårding L, Artikel från dagens Nyheter 21 Juli 1968, s.21 
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Alla människor, elever, har en bild av sig själv och verkligheten som de styrs av. En del av de 

elever vi stötte på hade bilden av att vi som nya lärare inte kunde något, det var de tidigare lärarna 

som hade all kunskap. Andra elever hade bilden av att de kunde allt och ingen kunde lära dem något 

nytt. Det gällde för oss lärare att på ett respektfullt sätt ändra denna modell och införa nya 

perspektiv i deras synsätt. Lars Gårding skriver att nästan alla människor gör sig en modell.  

Det hade varit intressant att få veta lite mer om de människor som inte gör denna modell, vilka 

kriterier har styrt deras tänkande? Vilket synsätt har dessa individer på kunskap och lärande? 

 

Berättelse 2 - Min tid på teatern 

 

Jag var i ett skede i livet då jag tvivlade på mitt yrkesval, det måste ha varit 1993 eller 1994. 

Byggbranschen var i en djup lågkonjunktur och för många var det svårt att få ett arbete. Jag 

funderade mycket på vad jag ville göra, vad var jag bra på egentligen? Av en slump så fick jag reda 

på att de sökte en dekorbyggare på Halmstad teater, det var ett yrke som låg nära det som jag kunde 

resonerade jag och sökte detta jobb. Jobbet var i sig inget vanligt jobb, utan det var ett 

beredskapsarbete, delvis finansierat av arbetsförmedlingen. Jag stegade upp på kontoret till mannen 

som var ansvarig för tillsättning av tjänster och presenterade mig. När jag berättade om min 

bakgrund som snickare så blev jag med ens intressant. Jag måste erkänna att jag hade en förutfattad 

mening om teaterfolk, min måttstock var byggare och skillnaden mellan dessa yrkesgrupper var 

ganska stor tyckte jag då. Jag fick jobbet och skulle arbeta på Halmstads teater som ligger vackert 

belägen i folkets park. Den föreställning som det skulle byggas dekor till bland annat var en 

föreställning med en ganska berömd skådespelare som skulle spela Prometheus, det var han som 

stal elden från gudarna och som straff blev han fastkedjad vid en klippa och en korp kom och 

hackade ut hans lever gång på gång. Föreställningen skulle spelas i ett gammal lokal nere i 

Halmstad hamn där det hade varit kreatursauktioner.  

 

Dekoren skulle bestå av en klippa där skådespelaren skulle vara fastkedjad. Jag fick vid ett tillfälle 

prata med denne man som spelade huvudrollen och han var mycket trevlig och vänlig, och han gav 

mig en positiv bild av skådespelare och teater i allmänhet. Jag fick tillfälle att se pjäsen och insåg 

att han var en väldigt yrkesskicklig skådespelare, han hade några av de egenskaper eller förmågor 

som jag själv förknippar med yrkesskicklighet. Några av de förmågor jag tänker på är passion för 

det man gör, ödmjukhet inför sin roll och ett tydligt språk. Dekoren var  intressant att bygga, det 

visade sig att det inte skulle bli så lätt att bygga en klippa i trä och få den att se verklig ut. Jag hade 

förmånen att få arbeta med en kille som var några år äldre än mig och som jobbat med 

dekorbyggande länge. Han var en yrkeskunnig allkonstnär och detta krävdes eftersom det var 
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många olika uppgifter att lösa som dekorsnickare, alltifrån elarbeten, målning, svetsning med mera. 

Hans yrkeskunnande låg i att inför varje utmaning som han ställdes för så reflekterade han noga och 

prövade sina erfarenheter med ett ödmjukt förhållningssätt. Ett exempel på ödmjukt förhållningssätt 

är att erkänna att man kanske inte har lösningen precis framför sig, men man är öppen för att prova 

olika lösningar och lyssna på andra. En bilförare som vägrar att fråga om vägen eller att läsa en 

karta för att han nog skall kunna hitta ändå är ett exempel på ett icke ödmjukt förhållningssätt. 

Föreställningen gick bra och alla verkade nöjda.  

 

Nästa pjäs som skulle spelas var en barnuppsättning av Trollkarlen från OZ. Till detta uppdrag var 

vi några killar som alla hade erfarenhet från byggbranschen och som skulle samarbeta för att 

tillverka dekoren till pjäsen. Dekoren i denna pjäs var broar, stora portar i trä, träd med mera som 

skulle tillverkas enligt regissörens önskemål. Vi hade inga riktiga ritningar, utan bara några idéer 

nedtecknade på papper eller uttalade verbalt på några möten. Vi talar om problemlösning på en nivå 

som jag inte riktigt kunnat ana innan. Vi som dekorbyggare fick göra en massa andra saker också 

förutom att bygga dekor, vi fick vara bakom scenen och med hjälp av ett manus sänka ned rätt 

dekor vid rätt tillfälle i pjäsen, ”nu är det dags för träden, bara man inte sänker ned fel dekor på 

scenen...”, detta var mitt värsta scenario med en fullsatt salong. Jag hade en kollega, Torsten som 

drog i dekorrepet åt fel håll så att istället för att sänka ned dekoren på scenen for den upp i taket 

med en smäll.  

 

Trollkarlen som skulle symboliseras av en videoproduktion på en stor skärm skulle startas vid ett 

speciellt tillfälle, här gäller det att ha timing och känsla, för att startas den vid fel tillfälle så  

blir det ingen bra föreställning, detta hände givetvis någon gång. Vi skulle bland annat ha ett 

griskranium i föreställningen och hade fått ett helt grishuvud från ett slakteri. Vår uppgift var nu att 

skala bort allt onödigt så att bara kraniet återstod. Detta var ett arbete som jag sannerligen inte gjort 

tidigare. Att få gå ut i slutet av en föreställning och bli presenterad för publiken, ”Dessa har arbetat 

bakom scenen, en stor applåd...”, det var en ny och delvis skrämmande upplevelse för mig. Jag var 

inte van att stå i rampljuset och bli tackad. Jag tyckte att min insats i skådespelet inte var så stor, 

utan det var skådespelarna som skulle ha hyllningarna, men vi bakom scenen spelade ändå en viss 

roll. Denna tid i mitt liv gav mig möjlighet att få träffa många sköna människor inom teatern, och 

alla hade mycket kunnande. Ett kunnande som berikat mitt eget yrkeskunnande. 

 

Mina tankar om berättelse  2 

Denna berättelse handlar om när mina ögon och känslor öppnades för teaterns värld. Den handlar 

om att jag fick se en annan sida av ett yrkeskunnande, som jag inte visste fanns. Man fick 
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omvärdera mycket av de förutfattade meningar man har haft och se på ett yrke i ett nytt ljus. Jag 

berättar om möten med härliga människor som påverkat mig och fått mig att bli en både bättre 

människa och yrkesman. Det är så lätt att tro att bara för att en dörr stängs och man blir av med ett 

arbete så är det kört. En ny dörr kan öppnas och leda till fantastiska erfarenheter. Det är lite av det 

jag vill lyfta fram i berättelsen och återspela i mitt huvud om vad som egentligen hände den härliga 

tid som jag var på teatern. Det hade nästan fallit i glömska, men tankar och minnen pyste upp 

alltmer när skrivprocessen startade och inspirationen infann sig. Denna berättelse väckte både 

glädje och melankoli hos mig, jag kan inte låta bli att sakna denna tid. Det jag har lärt mig på nytt 

igen är att likväl som en människa formar ett yrke så formar ett yrke en människa. Jag menar att 

man anpassar sitt sätt att vara efter den omgivning man befinner sig i.  Berättelsen påminner mig 

om det som jag faktiskt lärde mig där, det var mycket problemlösning för att få ihop den dekor som 

producenten ville ha. Jag insåg också vilken kick det är  att få motta publikens jubel, att bli tackad 

för att ha gjort någonting bra. Jag kan hitta en del likheter mellan läraryrket och yrket som 

skådespelare, som till exempel att stå på en scen, att bli bedömd av en publik. En lärare skall stå 

framför eleverna och blir bedömd. Denna tid i mitt liv är inget som jag skall låta passera obemärkt 

förbi, utan den skall lyftas fram som en fin erfarenhet. Det har denna essä fått mig att inse, och det 

är jag tacksam för. 

 

Relation till teorin - Berättelse 2 

 

När jag skall hitta relevanta trådar till teorin i denna berättelse så tänker jag med en gång på det som 

Christer Hoberg skrivit i sin text, att uppfinna nya förbindelser. Bland annat så skriver han följande: 

”Även om det finns mycket som skiljer konstnärliga yrken från ingenjörsarbetet ser vi att de 

kreativa delarna i arbetet, att bygga upp den inre bilden som tar stöd i detaljer och erfarenheter, i 

många delar har samma förutsättningar. Vår förmåga att se lösningar bortom det som går att 

kalkylera fram är en yrkeskunskap”(11). Jag lärde mig mycket under min tid på teatern, vi fick ofta 

hitta lösningar på problem som inte kunde lösas genom beräkningar. Att bygga upp en inre bild är 

nog viktigt i många skapande yrken, att gestalta ett färdigt resultat. Skådespeleri som yrke är ett 

kunnande, Kjell S. Johannessen skriver i sin text, det analogiska tänkandet: ”Man glömmer att 

kunskap kan förmedlas i helt andra former än de som är knutna till text och man gör sig blind för 

den uppfinningsrikedom som krävs för att vidareutveckla den - det kreativa momentet” (12). Alla 

som på något sätt fått se in i teaterns värld inser det kreativa momentets betydelse. Att utveckla 

kunskap kräver inte bara uppfinningsrikedom, det kräver mod och passion.  

                                                                             

(11) Hoberg C, 2002, s.141 (12) Johannessen K. S, 2002, s.288 



Yrkeskunnandets problematik                                                Vetenskaplig Essä, Peo Alvunger 

 14 

För det är verkligen modigt att ställa sig på en scen och bli bedömd och mätt av en publik, likväl 

som det är modigt att vara i lärarrollen och bli bedömd av elever. Har man inte passion för det man 

gör så faller det platt, ganska lika byggyrket faktiskt, har man inte passion i utövandet så blir 

resultatet inte bra, i bästa fall så blir det okej.  

 

En intressant mening som jag hittade i kapitlet yrkeskunnande och konst från boken spelregler 

gällde förmågan att improvisera, där står:” att vara väl förberedd är en förutsättning för att kunna 

improvisera” (13). Jag vill utveckla denna mening genom att säga, att vara väl förberedd är en 

förutsättning för att kunna göra ett bra arbete och växa i kunskap.  

  

På teatern så hände mycket där det krävdes improvisation, både för skådespelarna och för oss 

bakom scenen. Glömda repliker, fel på utrustning och folk som inte alltid dök upp i tid. Då var det 

viktigt att vara väl förberedd, att man hade en plan B för att kunna lösa problemen. Detta gäller 

även i skolans värld där elever måste vara väl förberedda inför lektioner och prov, lärarna måste 

vara väl förberedda för att kunna förmedla kunskap till eleverna på rätt sätt. Ett annan intressant 

tanke som jag hittade var det som Alf Sjöberg sade om att vara regissör: ”Ibland finner man nya 

vägar under arbetet, därför att regisserandet aldrig som ett husbygge kan ske efter fixa ritningar” 

(14). Jag håller inte helt med i denna mening eftersom jag vet att ett husbygge kan innebära avsteg 

från den plan man hade från början, så ritningarna är inte helt fixa. Man måste ofta hitta nya vägar 

för att nå målet i ett husbygge, även om grundplanen oftast följs. Just att hitta nya vägar ser jag även 

i skolans värld, en del elever kan kanske inte ta till sig kunskapen på ett visst sätt så jag får tänka 

om och hitta nya vägar att nå fram. Som exempel så har jag elever med dyslexi, 

koncentrationssvårigheter, motivationsbrist med mera, för dessa elever så handlar det om att hitta 

ett sätt att nå fram med det man vill förmedla.  

 

Berättelse 3 - Att måla på när det inte går 

 

Min Aha-upplevelse av Jonas Eliasson (15) 

Om man vill bli duktig inom något område så måste man ha ett intresse och modet att kunna ställa 

frågan - ”varför”? Genom att alltid ställa frågan varför så får man mer och mer svar och därigenom 

en djupare kunskap. Kunskap är inte något man kan bli av med, därför så kan man uträtta fler och 

fler saker med mer kunskap (genom att alltid fråga varför?). Vem som helst kan bli expert, även du 

så varför inte?  

                                                                             

(13) Göranzon B, 2001, s.136 (14) Göranzon B, 2001, s.138 (15) Berättelse av Jonas Eliasson som är en god vän 
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Jag var arbetsledare på ett broprojekt tillsammans med en annan arbetsledare och en platschef. 

Projektet pågick nästan i tre år och arbetet fick inte bedrivas under två månader på sommaren på 

grund av trafikstörningar. I projektet ingick även en stor omfattning målningsarbeten, dessa arbeten 

var väldigt väderkänsliga. Det fick inte förekomma dagg, även luftfuktigheten spelade in. På vintern 

var luftfuktigheten godkänd, men då var det för kallt.  

  

Att bygga in stora områden för att kunna måla var inte aktuellt för det skulle hindra andra aktiviteter 

så vi gjorde inga målningsarbeten den första vintern, utan gjorde så mycket vi kunde på våren och 

hösten. På hösten och våren var det dock mycket problem med daggpunkten, det vill säga materialet 

som skulle målas var kallare än luften vilket gjorde att målningsytan blev fuktig när solen gick upp. 

Målningsarbetena började att påverka sluttiden av projektet vilket skulle innebära stora kostnader 

och dessutom höga böter gentemot beställaren. Om vi skulle bli klara i tid så var vi tvungna att lösa 

detta. Man måste tillsätta värme på något sätt (lättare sagt än gjort eftersom det alltid blåser på en 

bro vilket kyler ned, och att bygga in partier av konstruktionen var inte heller aktuellt). Då fick jag 

en ljus idé, en glödlampa är billig och alstrar värme. Kan man ha en glödlampa invid varje 

målningsyta och kapsla in de med frigolit eller dylikt som en fågelholk kanske man kan få det 

tillräckligt varmt så att man kan måla. Jag stötte på ett visst motstånd i början, men jag fick med 

mig en av kollegorna. Vi experimenterade en kväll med en liten låda runt målningsytan och en 

glödlampa inuti som var kopplad till en generator. Jag hade satt fast en temperaturtråd i lådan så att 

vi kunde mäta skillnaden i temperatur dagen efter.  

 

Det visade sig att dagen efter så hade vi bra godkända temperaturer på målningsytan trots blåst och 

minusgrader ute, luftfuktigheten var låg (det är den alltid på vintern), och daggpunkten var mer än 

godkänd tack vare den förhöjda temperaturen. Nu var vi glada, vi hade åstadkommit en början på en 

lösning av problemet. Nu hade vi även fått med övriga i projektet, de blev engagerade och hjälpte 

till att ordna en mera storskalig lösning. Vi hade inga glödlampor i slutändan, utan andra 

värmekällor och mer avancerade väderskyddslådor som byggdes för att skydda mot kyla, blåst och 

vind. Projektet blev inte bara färdigt i tid utan 10 veckor tidigare än planerat. Lärdomen av detta 

blev att även den enklaste eller dummaste lösningen kan vara den bästa, eller iallafall leda till att 

man kommer framåt och vidareutvecklar en idé. Gör man ingenting så kommer man ingenvart. Tro 

på dig själv, bara för att andra inte gör det så betyder det inte att du har fel.  

 

Mina tankar om berättelse 3 

Jonas som är en god vän till mig och som var studiekamrat med mig på ingenjörsprogrammet i 

Halmstad berättar om en upplevelse han har haft på ett stort byggprojekt som omfattade en 



Yrkeskunnandets problematik                                                Vetenskaplig Essä, Peo Alvunger 

 16 

renovering av en bro. Han berättar att om man skall bli duktig på något så måste man ha ett intresse 

och våga ställa frågan varför. Genom att våga ställa denna fråga så kan man öka i kunskap och bli 

bättre på det man gör, låt mig ta ett exempel, om du blir tillsagd att skruva fast fyra skruvar i en 

träbalk så vet du hur du skall göra för att balken skall sitta fast, men du vet inte varför det behövs 

fyra skruvar. Vad händer om man har tre skruvar, eller spik istället för skruv. Frågan ”varför” kan i 

många fall ge mer kunskap än bara genom att ställa frågan ”hur”. På broprojektet så stötte de på ett 

problem med målningsarbeten på grund av kyla och fukt, dessa problem riskerade att försena hela 

projektet vilket skulle leda till böter för företaget. Då kom Jonas på en idé som han trodde på, i 

början så delade hans arbetskamrater inte en tro på denna idé, men han gav sig inte. Han prövade 

sin idé i en liten skala och det visade sig att hans idé faktiskt fungerade. När hans arbetskamrater 

såg att Jonas ide skulle vara möjlig så hakade de på och hjälpte till att utveckla den. Denna idé var 

räddningen för projektet och ledde till att de faktiskt kunde bli klara med projektet före utsatt 

datum. Jonas sammanfattar sin text med att hur liten eller dum en idé verkar så kan de leda till en 

lösning eller iallafall några steg framåt. Man måste tro på sig själv och våga ställa frågan varför. Jag 

tycker att Jonas text visar att man inte skall ge sig om man har en idé eller en tanke trots att det 

finns personer som kanske kan mer eller som har längre erfarenhet. Gör man ingenting för att man 

är rädd för att misslyckas eller att få kritik så kommer man garanterat inte framåt. Jag känner så väl 

igen detta från mina elever som är ute på APL (arbetsplatsförlagd lärande), de kanske inte vågar att 

göra vissa arbetsmoment för att de är rädda för att göra fel eller att de skall bli kritiserade. Men jag 

tror att man måste våga prova och fråga mycket, då kan man nå en högre nivå av kunskap. 

 

Relation till teorin - Berättelse 3 

 

När jag söker efter förankringar i teorin gällande Jonas berättelse så hittar jag en intressant koppling 

som jag direkt kan se har tydliga kopplingar till det Jonas skrev. I boken Dialoger så beskriver Ann 

Buttimer (Dialoger - om yrkeskunnande och teknologi, sid 211) faserna i en kreativ process, och då 

tänker jag på den idé som Jonas fick för att värma materialet så att det kunde målas. De olika 

faserna stämmer väl in på hur Jonas arbetade för att hitta den lösningen som han gjorde. Dessa faser 

kanske beskriver kreativitet i en akademisk miljö, vilket Jonas exempel inte var, men jag ser ändå 

att processen har klara likheter. En annan koppling som jag hittar är hämtad från Maria Hammaréns 

text: yrkeskunnande, berättelser och språk, där hon skriver: ”Erfarenheter i sig är ingen garanti för 

gott omdöme-klichéer och stelnade perspektiv uppstår när gamla erfarenheter lägger sig i vägen 

för nya” (16).  

                                             

(16) Tillberg P, 2002, s.339 
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Jag tänker i detta fall på de arbetskamrater till Jonas som inte delade Jonas idé, förmodligen på 

grund av stelnade perspektiv. Det man kan lära sig här är att alltid ha ett öppet sinne och vara 

beredd att tänka i nya banor.  

Jag anser dock att Marias ord kan diskuteras, för ibland så kan det finnas situationer då gamla 

erfarenheter kan vara kopplat till gott omdöme, till exempel om någon provar något som kan få 

förödande konsekvenser som att göra hål i en betongbalk för ett ventilationsrör och tänka att 

”balken håller nog, man måste ju prova”. Att våga prova nya vägar och skaffa sig nya erfarenheter 

är ju något som måste granskas och avgöras från fall till fall. Man kan jämföra detta med följande 

text också hämtad från Maria Hammaréns text: ”Omdömet visar sig helt enkelt i förmågan att inom 

ett visst område på ett intelligent sätt samspela med verklighetens mångfald och kontinuerliga 

förändring” (17). Jonas visade verkligt prov på att på ett intelligent sätt samspela med sin 

verklighet och dess förändringar, i detta fall bestående av naturens nyckfullhet. Jag tror att 

lärdomen här är att livet har ingen fastlagd plan, utan man måste hela tiden vara beredd att anpassa 

sig efter rådande förutsättningar. Några ord som för mig innebär att vara ödmjuk och att ha en 

ödmjuk inställning till kunskap hittar jag i kommentarerna till yrkeskunnande och konst ur boken 

Dialoger, där står det: ”Hur vis han vara må, är det ej skam att lära sig av andra och ej heller att 

icke spänna bågen för hårt” (18). Dessa ord lär mig att vi skall ta del av andras erfarenheter utan att 

känna oss dumma, kanske genom att ställa frågan ”varför”. Att inte spänna bågen för hårt kan ju 

diskuteras, jag anser ju att man skall skikta högt, försöka att bli så bra som är möjligt. 

 

Berättelse 4 - Att lära för livet 

 

Så började det...(19) 

Min far var delägare i en gummifabrik. Jag fick chansen redan som 12 åring att visa framfötterna på 

deras bearbetningsavdelning och lager. Man fick lära sig av de äldre som jobbat där i 26 år, att en 

utbildning var nog så viktig. Dagarna gick, tonåren närmade sig, det blev sommar, och jag fick 

feriejobb. Här hade berättelsen slutat och jag hade stått där vid min bänk och jämnat till 

gummidetaljer, om det inte var så att jag hade lyssnat på de äldre och skaffat mig utbildning. 

 

En lastbilsdröm kommer lastad 

Jag avslutade mina studier, och började som nyutexaminerad processtekniker på Halm- 

stads Järnverk. (På åttiotalet fanns det gott om alla sorters jobb, och framför allt inga datorer.) 

Men jag ville bli lastbilschaufför och köra Route 66 i USA. Började köra frysbil 1987. 

                                                                                                                                                       

(17) Tillberg P, 2002, s.341 (18) Göranzon B, 2001, s.147 (19) Berättelse av Johan Andersson som är en god vän 
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Lärde mig att ”Chaufförshedern” gäller även internationellt. Häftigt. 

Körde överallt inom Sverige fram till 2009 då kroppen sa ifrån. 

(Varför sluta i tid?) 

 

Man lär så länge…… 

En del tycks tro att 60 ton lastbil inte väger mer än 1kg bomull.  

Jag blev mycket duktig på transporter. Vad får det väga? Hastigheten? Körkortet? 

 

En gång 1988 körde jag uppför Hallandsåsen i strålande sol. På ”Hallandsidan” var det underkylt 

regn.  Följande erfarenheter ges alltid till ”Rookies”. 

- ”Om du ser texten på släpet är det dags att hoppa”. Detta gällde i glashal nedförsbacke,  

eller: - ”Bromsar du inte, så är det inte halt”.  Jag gasade på allt vad jag kunde och kom 

ner med 130 km/h och släpet som slog åt alla håll. Andra bromsade nog, för det låg bilar överallt 

längs backen. Men vad hade jag gjort om jag kunde ”läst texten” på släpet?? (Man blir aldrig 

fullärd)  

 

En annan gång började det plötsligt hagla. Stora klot studsade mot vindrutan. 

Men värst av allt jag hade ingen last på lastbilen men 30 ton totalt på släpet. 

Kom nerför en backe med mötande trafik, då fick bilen framför för sig att svänga. 

Jag låg väl 25 m bakom men han bara stannade framför mig. Det enda jag hade att välja på var att 

lägga släpet i diket och hoppas att det tog stopp snabbt. Det funkade och min dragbil veks ut i 

trafiken som en fällkniv. Släpet stannade mot den enda telestolpen på 100m håll. Två bärgare kom 

och drog från varsitt håll. Bilen som svängde då? Jodå han mådde nog gott. Full som en kanon. Jag 

körde hem. (Det som inte bryter ner en, härdar) 

 

Kanslist i en handikappförening 

Hur är det med fördomarna? För min del har jag, borträknat min mor och far, nog lärt 

mig mest av handikapp/föreningslivet. Ingen annan stans är det så ärligt, hårt men hjärtligt och 

spontant. Ett exempel: Är på en tävling i Curling. När jag skall spela min sten, kommer en ur borta- 

laget fram och kramar om mig samt utbrister: - ”Strunta i det du missar ändå” Man bara smälter. 

Säg detta till en fotbollsfantast. 

 

Vem är frisk och vem är sjuk?  En som sitter i rullstol syns ju, men en som ”mår dåligt” då? 
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Kniviga frågor som: Tillgänglighet, tålamod, bemötande och vi-känsla. Dessa bollar jag runt varje 

dag, och försöker lära ut till skolelever, m a o friska människor. Nu är det jag som är gammal och 

erfaren! Men varför är allt som när jag var elev på högstadiet? Varför lyssnar ingen? 

 

Mina tankar om berättelse 4 

 

Denna historia handlar om min gode vän Johans karriär genom yrkeslivet. Han började att arbeta på 

sin fars gummifabrik och där så fick han rådet av de som hade arbetat där länge att utbildning var 

viktigt och något som han skulle skaffa sig. Han utbildade sig till processtekniker och fick snabbt 

ett arbete på Halmstad järnverk, men han kände att det inte var hans drömjobb, han ville köra  

lastbil. Sagt och gjort så började han att köra lastbil och höll på med detta i 22 år, sedan så var han 

tvungen att sluta på grund av att hans kropp inte orkade med det yrket längre. Han fortsatte sedan 

sin yrkesbana som kanslist i en handikappförening. När jag läser Johans berättelse så funderar jag 

på några saker, de arbetarna som var på Halmstad gummifabrik rådde Johan att utbilda sig. Varför 

var de kvar så länge på fabriken och varför utbildade de inte sig själva? Antingen så tycker de att 

arbetet är så roligt att de inte har någon önskan att byta, eller så tar man aldrig chansen, man bara 

jobbar på och så har det gått 26 år? Nästa fråga är om man har användning för kunskaper som man 

har fått i ett yrke i nästa yrke?  Kan man använda erfarenheten som gummiarbetare när man kör 

lastbil? Finns det likheter i yrkesutövandet? Johan fortsätter sin berättelse med att redogöra för 

några händelser som inträffade när han körde lastbil. Min känsla är att dessa incidenter har lämnat 

ett permanent minne kvar hos Johan. Han avslutar kort med att delge några tankar om hans 

nuvarande arbete som kanslist. Jag inser när jag läser Johans berättelse att vi har delvis liknande 

historier, vi har bytt yrke några gånger och vi har haft ett drömyrke som vi gärna har velat att arbeta 

med. Mitt drömyrke har varit läraryrket, men idag så är det inte så. Det finns olika anledningar till 

det, men lärarrollens förändring spelar in. 

 

Relation till teorin - Berättelse 4 

 

Jag vill börja med att referera en text jag hittade som handlar om yrkeskunnande, denna text tycker 

jag är mycket bra eftersom den kan jämföras med Johans kunskaper när han hanterade situationer 

som uppstod som lastbilschaufför. Den text som jag vill återge har jag hittat i boken ”Den inre 

bilden”, kapitlet heter ”Erfarenhetens vetande om material”, och det handlar om människor som 

utnyttjar sin syn och hörsel och erfarenhet för att göra bedömningar inom sitt yrke. 

Verkstadsarbetare ser på de gnistor som en viss metall orsakar när den slipas för att avgöra vilken 

metall det handlar om, expediten knackar på glaset för att höra om det finns en spricka i det, likaså 
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så fanns det folk som knackade på järnvägsspår för att avgöra om det fanns sprickor i spåret. Det 

berättas om att man bet i guldslantar förr för att avgöra dess äkthet, gruvarbetare som slickar på en 

viss sort av sten för att avgöra vilken mineral som det handlade om. Man tar även upp erfarenhetens 

betydelse och diskuterar faran i att göra allting för vetenskapligt, och automatiserat. De exempel 

som Johan tar upp krävde snabba beslut, baserat på erfarenhet. Om man sitter i en lastbil och skall 

bromsa så hinner man inte konsultera en manual, utan man får agera blixtsnabbt. Man ser vad som 

är på väg att hända och agerar utifrån det. Oavsett om man använder synen, hörseln eller smaken så  

krävde de exemplen i boken att man utgick från sina erfarenheter, likväl så gjorde Johans beslut vid 

ratten det.  

 

En annan sak som jag fann passade när det gäller Johans historia var några rader som jag hittade i 

kapitlet ”bildning, yrke teknik”, också från boken den inre bilden. Där står: ”Men att vara utbildad 

är inte detsamma som att vara kunnig: många utbildade har klen kunskap, och många med utmärkt 

kunskap har föga utbildning” (20). Anledningen till att jag fastnade för detta citat var att Johan har 

ingen officiell utbildning till lastbilschaufför, han har förvisso nödvändiga körkort, men det är en 

annan sak. I detta kapitel så pratas det om undervisning som underordnad till inlärning. Det som 

lyfts fram är människors bildning och det knyts ihop med ordet kunskap. Man kan ju fundera på hur 

detta kan vara så, att utbildning inte behöver vara en garanti för kunskap. Kanske handlar det mer 

om att man har en känsla, fallenhet för saker och ting, kanske att man kan utnyttja tidigare 

erfarenheter i ett yrkeskunnandeperspektiv. Enligt boken så pågår det en bildning hela livet, så 

Johans tidigare erfarenheter eller bildning spelade säkert en avgörande roll här.  

 

Vad kan man finna i litteraturen om yrkeskunnande? 

 

Jag har valt att titta lite närmare på vad litteraturen säger om yrkeskunnande. I Bo Göranzons 

alldeles utmärkta bok ”spelregler-om gränsöverskridande” så fastnade jag för kapitlet som heter ”att 

utforska ett yrkeskunnande”, det är ju faktiskt det som jag håller på med. Jag vill utforska ett 

yrkeskunnande och hitta vad som kan känneteckna detta. I denna text så försöker man ringa in vad 

som är just mänskligt i att lära sig kunskap, man gör en åtskillnad på människa och maskin genom 

att konstatera att en maskin inte kan överträffa människans förmåga att nå insikt, ha ett förnuft. 

Något som en maskin saknar, och inte rimligen heller kan få. En annan intressant sak som jag direkt 

kan känna igen i min egen berättelse är det som sägs av doktor La Mettrie, utgivare av skriften 

                                                

(20) Göranzon B, 1988, s.60  
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”Maskinen människan”, ”Att lära sig att förstå ett språk - dvs att lära sig att begagna symboler är - 

för La Mettrie detsamma som att bli människa. Det är kulturen som skiljer det mänskliga från det 

djuriska.” (21). Det talas om att man skall vända sig från generella abstraktioner och betrakta det 

konkreta, det enskilda. Det är förebilderna i dessa konkreta exempel som vi möter som fostrar oss in 

i en kultur. Detta kan ju jämföras de med de förebilder som vi skall vara för de elever som vi 

undervisar, vi har även den uppgiften att fostra dem in i en kultur, en praxis. Att konkretisera 

kunskap och undvika abstraktioner är i min mening också något som gagnar ett yrkeskunnande. För 

mig så innebär det att göra det enkelt, att förklara på ett rakt sätt utan att krångla till det. Det som 

Denis Diderot säger väcker också tankar hos mig, ”Om jag visste hur jag skulle prata som jag kan 

tänka! men det är nu en gång så att jag har idéer i huvét, men jag hittar inga ord för dem” (22). Jag 

känner att detta passar in på mig själv, att ha ord i huvudet som man inte vet hur man skall säga, att 

ha kunskapen, men inte veta hur den skall levereras på bästa sätt. Jag undrar varför det är så, kanske 

bottnar det i en osäkerhet för att göra fel. Kanske har elever kunskapen i huvudet, men vet inte hur 

de skall presentera den. En verklig utmaning för vilken lärare som helst är att hitta en väg runt detta, 

att nå kunskapen inne i huvudet på eleven.  

 

Ordet praxis är något som det talas vidare om, och jag känner direkt att detta klingar mycket väl 

med det mål jag söker. Wittgenstein har ett intresse för praxisar, eller som det förklaras, ”att följa 

en regel i sin verksamhet” (23). Att bli duktig på något innebär för mig att man följer de regler eller 

anvisningar som finns inom ett visst yrke. Dessa regler eller anvisningar baseras på många års 

beprövad erfarenhet. Yrkesmän har provat en metod, kanske misslyckats och provat igen. Till slut 

så finner man den metod som fungerar bäst och denna metod, kunskap förs vidare till nästa 

generation. Som nybörjare så har man inte någon erfarenhetsbank att hämta kunskap från, och detta 

kan lösas genom att öva och träna. I texten så finner jag detta intressanta, ”Men den som ännu inte 

är i besittning av dessa begrepp, honom kommer jag att lära hur orden används genom exempel 

och genom övning” (24). 

 

Detta är exakt så skolsystemet är upplagt, ta vilket ämne som helst, man skall bekanta sig med ord 

och begrepp genom övning och genom exempel. Jag hittar fler avgörande bevis på exemplens 

betydelse för ett yrkeskunnande, ”Gestaltningen av exempel är en avgörande förmåga i ett 

yrkeskunnande som kräver ett uppövat analogiskt tänkande” (25). 

                                                                                                                                                                          

(21) Göranzon B, 2001, sid.34 (22) Göranzon B, 2001, s. 35 (23) Göranzon B, 2001, s.36  

(24) Göranzon B, 2001, sid.35 (25) Göranzon B, 2001, sid.36 
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Här talas det om  att det även finns goda och mindre goda exempel, och som lärare så gäller det att 

fundera på vilka exempel som är lämpliga och som för individen närmre en förståelse. Min egen 

erfarenhet gällande exempel är att exempel där någonting gick snett är av stort värde. Då öppnas det 

ett utrymme för att diskutera varför det gick snett, detta fel kan då kanske undvikas av eleven. 

 

Jag som lärare idag märker att lärarrollen har genomgått en stark förändring, och inte till det bättre. 

Jag läser om båtbyggaren Gösta på västkusten som var en produkt av det utbildningssystem som 

fanns förr, mästaren, gesällen, lärlingen och hans sätt att lära ut sin kunskap. Det är då ganska lätt 

att förstå att lärarrollen har förändrats. Gösta lärde ut sin kunskap genom en nästan ordlös 

kommunikation, exemplen låg i fokus här. Han berättade en historia om hantverkare som hade  

gjort på ett visst sätt och då inte uppnått ett önskat resultat. I denna historia låg lärdomen i att 

hantverkaren gjort ett fel som efterkommande generationer kan dra lärdom av. På mitt program där 

jag har mina elever så arbetas det efter principen lärling-mästare. Eleverna skall vara ute på ett 

företag och få kunskap genom att se och lära. Är det en riktigt bra handledare så berättar han 

historier också, men min upplevelse är att det är ett alltför stressat tempo på dagens 

byggarbetsplatser för att det skall ges tid till detta. Berättelsen om Gösta är enligt min mening en 

källa till kunskap för överskådlig tid framöver för att den lyfter fram något som är viktigt och detta 

sätt att överföra kunskap kanske försvinner mer och mer när all kunskap kan mer eller mindre kan 

hämtas från internet. För att återknyta till varför jag tycker att lärarrollen är annorlunda idag så är 

det mycket mer arbete för läraren idag med att skriva åtgärdsplaner, protokoll, EVK, 

betygsmotiveringar mer mera. Läraren har blivit en slags dokumentproducerande individ där 

lärandet har hamnat i bakgrunden.  

 

Nästa stycke i boken spelregler – om gränsöverskridande handlar om fotografering, och kunskapen 

som har försvunnit. Den kunskapen som har försvunnit, eller behovet av kunskapen är 

ljusbedömning. Med dagens moderna kameror så behöver man  inte längre göra det manuellt.  

Problematiseringen här är att när en kunskap inte längre behövs så försvinner den, man kan väl säga 

att den avtar gradvis. Fotografen tillstyrker att denna nya teknik har underlättat fotograferingen, 

men han känner att han delvis förlorat kontrollen att påverka. Han beskriver ingående hur han går 

tillväga vid en ljusbedömning, det är många faktorer som påverkar och många bedömningar att ta 

hänsyn till. Han får även använda sin tidigare erfarenhet av liknande situationer för att kunna göra 

en korrekt bedömning. Hans största problem med denna automatiska ljusbedömning, är att den 

utestänger honom från de minnen som han har och den trubbar av hans uppfattningsförmåga. Det 

sker en förändring av yrkeskunnande i takt med att tekniska anordningar tar över vissa uppgifter 

som förr gjordes av hantverkaren. Jag kan se en likhet i och med att miniräknaren har gjort sitt intåg 
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i skolans värld. Många av de elever jag har haft har väldigt dålig förmåga att räkna i huvudet, och 

då talar vi om de enklaste matematiska uträkningar som addition och subtraktion. Som hantverkare 

inom byggyrket så måste man ha grundläggande matematiska kunskaper. Man måste ofta kunna 

göra beräkningar på längd, volym och yta. Om du inte har denna kunskap inövad så är du beroende 

av din miniräknare. Problemet med detta är att det är lite opraktiskt att slita upp sin telefon, klicka 

fram miniräknaren och  slå in talen. Sedan så skall telefonen torkas av (för man är ofta smutsig som 

hantverkare), och stoppas ned igen. Hela denna process tar iallafall fem minuter, och med tanke på 

att det är många uträkningar som görs per dag så går det åt en hel del tid. Jag kan dock se en fördel 

med att ha en mobiltelefon med sig på arbetsplatsen, eleverna kan och skall enligt mig dokumentera 

de arbeten de utför så att de kan gå tillbaka och granska vad de gjorde. Tanken är att ”en bild säger 

mer än tusen ord”. Detta exempel på teknikens undanträngande av kunskap har en roll i mitt letande 

efter yrkeskunnande, och det finns säkert fler exempel inom mitt skrå om man bara funderar ett 

varv till. 

 

Nästa stycke i boken som jag vill knyta an till är den diskussion som sker mellan olika deltagare i 

ämnet ”tyst kunskap”. Bo Göranzon som menar att det finns kunskap som inte går att artikulera, så 

kallad tyst kunskap, väcker tankar hos mig gällande elevers kunnande. Om man frågar en ny elev, 

”Ja, nu vill jag veta vad du kan”, så är det väldigt få som kan svara. Problemet här är vad innebär 

det att kunna? Eleven vet inte vilken kunskap man har med sig och som kan vara relevant för en 

given situation. 

 

Min nästa insikt får jag när jag läser det kapitel som heter ”artificiell intelligens och kreativitet”. 

Detta kapitel gör en slags jämförelse med mänsklig förmåga och maskinell dito. Hur människolik 

kan en maskin bli, och vad skiljer människa och maskin åt? I ett stycke så talas det om mänsklig 

kreativitet, där står: ”Ett annat perspektiv på mänsklig kreativitet är att uppfatta denna förmåga 

som ett kulturellt fenomen där varje människa genom språket utvecklar sitt kunskapsminne och sitt 

speciella kunnande, där förmågan att ta ansvar är något grundläggande” (26). Här återkommer två 

av de egenskaper eller kvalitéer som förekommit tidigare och som är ett av de begrepp som kan 

ringa in yrkeskunnandet. Språket som utvecklar minnet för kunskaper, genom samtalet så kan man 

utveckla ett minne med kunskaper, en kunskapsbank och kunnandet eller yrkesskickligheten. Det 

nämns också att förmågan att ta ansvar är grundläggande, då är frågan hur man lär någon att ta 

ansvar? Att ta ansvar innebär för mig att man vågar göra något och stå för de konsekvenser som det 

blir av detta handlande.  

                                                   

(26) Göranzon B, 2001, sid.72 
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De elever som passerat min väg har haft olika grad med ansvarskänsla och jag har kunnat se en 

tydlig koppling till två faktorer, det ena är mognad och det andra är hemförhållande. Med 

hemförhållande så syftar jag i hög grad på föräldrarnas engagemang i eleven, men även i deras sätt 

att vara en förebild för barnet. 

 

 Nästa rader som jag fastnat för ger stöd till erfarenheten som en viktig del i ett yrkeskunnande, där 

står: ”människans kunskap bygger på ett historiskt minne av tidigare erfarenheter,...” (27). Här 

återkommer erfarenheten som en tydlig faktor när det gäller att besitta  kunskap. Ordet erfarenhet 

återkommer i många delar av denna essän och det visar ju med all tydlighet att det är starkt 

förknippat med den kunskap som en skicklig yrkesman har. Georg Henrik von Wright som nämns i 

texten, har en utgångspunkt i frågan vilken den principiella skillnaden är mellan människor och 

maskiner och var går gränsen för hur lik en  

maskin kan bli en människa. Han lyfter då fram språket som ett av de viktigaste handlingsmönster 

som skiljer människa och maskin åt. Detta visar på språkets betydelse för oss människor även om 

en intressant fundering är om det inte finns fler och viktigare parametrar som skiljer oss från 

maskinerna, som till exempel att lära av misstag, känna ånger och stolthet, att kunna vara nöjd.  

 

I slutet av kapitlet om yrkeskunnande och filosofi så görs en förbindelse till skådespelaren Anita 

Björk och författaren Bodil Malmsten. Anita gör här ett uttalande om skådespelarkonsten och hon 

beskriver stämningen i en teatersalong och samspelet med publiken. Eftersom jag tidigare nämnt 

min korta erfarenhet av teaterns värld så finner jag den intressant. Jag kan även göra en koppling till 

mitt yrke som både lärare och hantverkare. Hon säger följande: ”Bästa sättet att lära yrket är att 

arbeta i en ensemble med både äldre och yngre kollegor. Man lär sig mer av andras brister än av 

egna fel, komiskt nog” (28). Detta uttalande passar bra in i den situation som  rådde när jag började 

på Falkenbergs byggprogram, vi var yngre och äldre kollegor som lärde av varandra.  

 

Uttalandet får mig även att tänka på Gösta, båtbyggaren på västkusten som berättade om andra 

hantverkares fel med syfte att lära ut kunskap. Även min berättelse med Jonas som var arbetsledare 

på ett broprojekt har kopplingar till Anitas uttalande, där var det yngre och äldre kollegor som 

arbetade tillsammans och de fel som gjordes ledde utvecklingen framåt. Jag vill dock lägga in en 

liten brasklapp gällande äldre kollegor, jag har stött på äldre kollegor som inte är så villiga att dela 

med sig av kunskap, de verkar vilja hålla den för sig själv.  

                                                                                                   

(27) Göranzon B, 2001, sid.72 (28) Göranzon B, 2001, sid.90 
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Man kan ju spekulera i vad detta beror på, vad lär man sig av denna brist? För det är väl en brist att 

man inte vill dela med sig av kunskap till nästa generation, kanske är denna brist undantaget, 

kanske är det ingen brist utan bara konkurenstänkande? Bodil Malmsten reflekterar om det 

skapande arbetet, och här hittar jag viktiga aspekter som kan ringa in yrkeskunnandet. 

 

Hon säger bland annat: ”Jag vet inte hur man gör när man är bra. vet bara att plötsligt är man det, 

plötsligt och oförklarligt, plötsligt går man i luften, plötsligt fungerar allt. Plötsligt är den där - 

närvaron, koncentrationen, det enda jag vet är att det inte går utan koncentration” (29). Det som 

hon talar om här är när man får flyt, när allt bara fungerar. Hon kan dock inte förklara hur detta går 

till, det bara sker. Jag tycker att det finns mycket intressant att hitta i hennes tankar och som man 

kan koppla till min essä. Hon talar om att man går i luften, allt fungerar men det krävs 

koncentration. Hon säger till och med att det inte är möjligt utan koncentration. Jag har tidigare i 

mina berättelser nämnt vikten av att man har en närvaro, en koncentration för att kunna ta till sig 

kunskapen och bli bättre i sitt yrke. Att vara fokuserad när läraren visar genom exempel eller när 

han berättar gör att du kan fånga kunskapen och ta till dig språket. Alltför ofta så har jag märkt att 

elever idag har svårt att koncentrera sig, det finns så många störande moment som lägger sig i 

vägen för kunskapsinhämtning. Dels så har vi diagnoser som gör så att man får 

koncentrationsproblem, dels så har vi den nya tekniken som orsakar problem med koncentrationen. 

Jag syftar då i hög grad på mobiltelefoner som gör så att vi ständigt är nåbara, sociala medier som 

stjäl vår tid och mängder av information som pumpas ut genom tv, radio och internet som vi alla 

skall ta ställning till. Då vi började som nya lärare så fanns det märkbara koncentrationsproblem i 

klassen, det berodde dels på att eleverna kände en oro eller kanske missmod att gamla trygga lärare 

var borta, dels så berodde det på att många av dem var beroende av  den nya tekniken. En av de 

elever jag hade hette A, och han var konstant trött och hade svårt att koncentrera sig.  

 

Detta pågick ett ganska långt tag och efter diverse utredningar och samtal med föräldrar så visade 

sig att han spelade ett datorspel sent på nätterna. A var  en av de bästa i landet på just detta dataspel 

och han lade ner väldigt mycket tid på detta. Problemet var att han hade svårt att sluta spela sitt 

spel, det hade blivit som ett beroende. Vad gör man i en sådan situation? Lösningen blev att hans 

föräldrar beslöt att skicka iväg honom till en släkting i ett avlägset land och arbeta. Han var där gott 

och väl ett halvår och när han kom tillbaka så märktes en klar förbättring av hans 

koncentrationsförmåga. 

                                                  

(29) Göranzon B, 2001, sid.91 



Yrkeskunnandets problematik                                                Vetenskaplig Essä, Peo Alvunger 

 26 

Ju mer jag läser i boken dialoger desto mer material hittar jag som på ett intressant sätt kan lyfta 

min essä. Jag läser stycket ”Montaigne: den inre teatern” och detta stycke redogör för Montaignes 

inställning till hur kunskap kan inhämtas på bästa sätt. Han förkastar här böcker som det främsta 

sättet att få kunskap och lyfter istället fram diskussionen, exemplen, erfarenheten som 

kunskapsbärare. Han säger bland annat att ”Exempel på hur något går fel har den fördelen att de är 

lätta att komma ihåg eftersom de har förmågan att fånga vår fantasi” (30).  

 

Här ser jag återigen att det finns en stark koppling mellan exemplens betydelse och den förmåga 

som kallas fantasi, men likaväl skulle kunna kallas kreativitet, idérikedom eller påhittighet. Dessa 

begrepp är återkommande i min essä och tydliggörs bland annat av den fantasi som Jonas var 

tvungen till att besitta när han skulle lösa problemet på sitt arbete. På teatern så var vi tvungna att 

jobba med att pröva oss fram, göra fel och lära av våra erfarenheter. Detta berodde i vårt fall på att 

vi inte var vana att arbeta med dekor och framställa den typ av kreationer som behövdes, vi saknade 

nödvändig erfarenhet. En erfarenhet som jag har och som har en koppling till detta är när jag skulle 

göra en gjutform för betong hos en av mina kamrater. Jag försökte följa de regler för hur en 

gjutform skall uppföras, men på grund av tidsbrist så slarvade jag med antalet reglar längst ned på 

formen. Detta fick följden att när betongen hälldes i så sprack formen i botten med  resultatet att 

betongen flöt ut. Detta ställer till med enorma problem eftersom betong stelnar inom en eller ett par 

timmar beroende på väderlek och vattenmängd. Men det jag lärde mig var att inte slarva med 

reglarna till formen, det är bättre att väggen blir klar en dag senare. 

 

Metodbeskrivning 

 

Den metod som jag har använt kan bäst beskrivas som ett eget reflekterande av den erfarenhet som 

jag fått i min yrkeskarriär samt insamlande av erfarenheter från ett begränsat antal personer. Dessa 

erfarenheter har jag funderat kring och kopplat till aktuell litteratur. De erfarenheter som jag samlat 

in har skrivits ned och skickats till mig, och detta har varit en fördel eftersom personerna kunde 

reflektera över sina berättelser genom skrivprocessen. Det var min tanke först att använda 

dialogseminariemetoden med mina elever, men jag insåg att detta inte skulle vara möjligt på grund 

av att tiden att utföra undersökningen inte fanns. Det hade varit önskvärt att fler personer  bidrog 

med sina erfarenheter till denna essä, men de personer som blev tillfrågade hade inte möjlighet att 

bidra av olika skäl.  

                                                   

(30) Göranzon B, 2001, sid.154 
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Ett större antal erfarenhetsbaserade berättelser hade kanske inneburet att jag kunnat identifiera de 

nyckelord som jag var ute efter med större säkerhet. Fördelen med att ha en begränsning av 

personer som bidragit till essän är att jag har fått tillräcklig med tid till att reflektera över deras 

berättelse samt att jag har hållit mig inom de sidbegränsningar som fanns för denna uppsats. 

 

Reflekterande tankar 

 

När jag skrivit denna essän så förstår jag att det finns lika många åsikter om kunskap och inlärning 

som det finns olika kunskaper. Jag har försökt att presentera min syn på kunskap och färdigheter så 

som de har uppenbarat sig under min resa. Det går att se saker på olika sätt, är det viktigt att alltid 

ha en helhetsbild av en situation för att kunna fatta rätt beslut? Ibland kan det vara så att man som 

yrkesman eller yrkeskvinna ställs inför en situation som måste lösas snabbt, man har kanske inte 

alla fakta och förutsättningar men man måste ändå lösa ett problem. En god yrkesman kan då 

anpassa sig efter situationen och göra ett bra arbete trots att han/hon inte har alla bitar av pusslet 

från början. Hur kan detta vara möjligt, jag tror att det handlar om erfarenhet, samt att ha en större 

säkerhet i sig själv. Som ung yrkesman kanske man inte riktigt vill blotta sig och göra fel av rädsla 

för att bli negativt bedömd, man har inte blivit hårdhudad. Jag anser att det underlättar ett arbete 

eller en uppgift om man har en helhetsbild av det som skall lösas, kanske genom att man kan gå en 

kortare väg fram till önskat resultat, men att ha en helhetsbild är ingen absolut krav för att man skall 

kunna fälla goda omdömen och fatta bra beslut.  

 

Synen på omdömesförmåga påverkas enligt min tro av vilken generation man tillhör, de äldre 

hantverkarna och yrkesmännen ser hur hårt du jobbar, om du är arbetsvillig och hur du uppför dig. 

De nya hantverkarna som formats av det samhälle som vi lever i idag ser mer på om du arbetar 

snabbt, passar in i gruppen och kan producera. Det är en skillnad mellan dessa olika synsätt på 

grund av att synen på arbete har förändrats. Jag har arbetet med både äldre yrkesmän och yngre och 

kan intyga att det finns en olika syn på vad som är viktigt.  

 

Jag läste Anna Petterssons text ”När orden skall få kropp eller när kroppen söker ord” (31), och 

hittade intressanta likheter med mina erfarenheter. I texten så talas det om skådespelaren som kan 

begränsas av regissörens ord, att den kan hämma hans utrymme att själv fylla på med tankar och  

bilder. Hon betonar vikten av närvaro på scenen och jag har berättat om vikten att elever är 

motiverade och har en aktiv närvaro för att kunna ta till sig kunskap på rätt sätt.  

                                                      

(31) Dialoger, 2011 87-88, sid.51 
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Jag har även nämnt att elever skall få prova sig fram, våga göra saker. Man skall inte begränsa dem 

genom att ge för mycket instruktioner eller regler. Jag har i denna studie försökt att identifiera vissa 

ord som kan ringa in ett yrkeskunnande, de orden som jag har hittat är exempel och begrepp som 

pekar in i en erfarenhetsbaserad kunskap. Dessa nyckelord kan ofta vara knutna till exempel på 

olika sätt, det blir  enklare för mottagaren att förstå nyckelorden om de är insatta i ett sammanhang 

eller genom ett exempel.  De ord som jag har fastnat för är passion, och det har jag fastnat för på 

grund av att jag har märkt att kunniga arbetare har en passion, ett intresse för det dom gör. Ordet 

passion innebär för mig att du tycker det du gör är stimulerande och du finner glädje när du gör det. 

Jag har också märkt att elever lär in kunskap mycket bättre när de är intresserade, passionerade för 

det dom gör. 

 

Ett annat nyckelord som jag har fastnat för är ödmjukhet, denna egenskap behövs för att man skall 

tillåta sig att lära av andra. Ett slags motsatsord till stolthet som ibland kan sätta käppar i hjulet för 

en inlärning. Med ödmjuka ögon så går det att korrigera sig själv och tillåta att andra kan påverka 

ditt liv och på så sätt gå framåt i sitt eget yrkeskunnande. Nästa ord som jag vill nämna är 

reflektion, att kunna reflektera över kunskap och tingens ordning är nödvändigt för att kunna se om 

man är inne på rätt spår. Ett reflekterande synsätt kan vara att ställa frågor som: ”hur  är mitt arbete 

i förhållande till liknande arbeten som utförts tidigare?”, ”blev det som jag hade tänkt? Om det inte 

blev som planerat, varför isåfall”, ”kunde jag ha gjort på ett bättre, effektivare sätt?”.  

 

De yrkesmänniskor som jag har pratat med och observerat har provat, reflekterat och om det 

behövts korrigerat det som blivit fel. Enligt min mening så är reflektion nödvändigt för att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll. Ordet omdöme är nästa ord som jag vill nämna. Det är kanske det svåraste 

att lära ut eftersom det är så kopplat till andra egenskaper som moral, förståelse, känsla, men likväl 

så är det en viktig förmåga att besitta om man skall utvecklas i sin yrkesroll. Omdöme kan handla 

om att fatta rätt beslut vid en given situation, ”om jag gör såhär, vilka konsekvenser får det då?”. 

Det kan påminna lite om reflektion, men för mig så är omdömet en aktivitet man gör innan, före en 

åtgärd, eller kanske i samband med en händelse. Reflektionen är för mig mer kopplat till något man 

gör efter en händelse, men detta kan säkert vara olika från person till person. Vad händer då man 

inte ges tid till att reflektera? Eller vad händer då man fattar beslut utan att använda sitt omdöme? 

Om vi börjar med ordet reflektion så hittade jag en tanke som Donald Shön utvecklar i boken 

”Reflektionens praktik” (32), han menar att det professionella reflekterandet kan delas in i två delar, 

                                                                                        

(32) Bjurwill C, 1998, sid. 257  
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”reflection in action” och ”reflection on action”. Det som skiljer dem åt är att det första begreppet 

sker under handlingen och det andra begreppet sker före och efter handlingen.  

 

Det tas upp ett exempel med en fotbollstränare som använder reflection on action för att planera 

taktik innan matchen och analysera spelet efter matchen, men samtidigt använder han reflection in 

action under spelets gång för att kunna förändra pågående match. Om man inte skulle reflektera alls 

så innebär det att man agerar utan att vare sig fundera över uppgiften innan, när man utför den eller 

efter att den är klar. Detta tror jag innebär att man får svårt att lära sig något av situationen och att 

man är oförberedd på oväntade händelser eller problem som kan uppstå. För en fotbollstränare 

skulle det säkerligen innebära en förlust att inte reflektera före, under och efter en match. När det 

gäller omdömet så förklaras ordet omdöme i Wikipedia såhär: ”Omdöme är den mentala förmågan 

att fatta rationella beslut” (33). 

 

Om man inte använder sitt omdöme så kan det innebära att man fattar felaktiga beslut eller agerar 

utan att tänka på konsekvenserna. Språket är nästa ord som jag tycker förekommer om och om igen 

i samband med yrkeskunnande. Språket eller kanske mer korrekt samtalet, dialogen mellan 

människor. Erfarenheter kan ju i sig överföras icke verbalt, men språket måste finnas som en bas ett 

slags verktyg att korrigera, instruera, utveckla och berömma för goda insatser. I de exempel jag har 

berört har språket ofta spelat en avgörande roll för att få fram det man vill. Vi har ju sett i denna 

kurs vi håller på att avsluta nu, yrkeskunnande och teknologi, att genom att läsa upp våra 

erfarenheter så kan man ge en ny dimension till kunskapen, både för sig själv och andra.  

Ett yrkeskunnande är ju både något som man kan besitta själv, men som också kan finnas i en 

grupp. Då är språket, dialogen viktig för att man skall kunna utbyta erfarenheter och samarbeta. Att 

just språket är viktigt belyses av det Peter Tillberg skriver i introduktionen i boken Dialoger, han 

säger ”När en berättelse är som bäst fångar den något av mig själv i ord och språk som jag inte har 

uttryck för. För ett är säkert, vi bär alla på erfarenheter och berättelser om vad vi har varit med om 

i livet. Ett sätt att undersöka dem är att spegla dem i ljuset av någon annans berättelse” (34). Vi 

kan alltså få en djupare förståelse av våra egna erfarenheter genom att lyssna på andras berättelser 

och erfarenheter. En annan berättelse som belyser vikten av språket som erfarenhetsbärare är 

historien om Gösta som var båtbyggare på västkusten. Han använde korta kommentarer och 

berättelser för att förmedla sitt yrkeskunnande (se spelregler - om gränsöverskridande, sid 37). Jag 

vill avsluta med Ludwig Wittgenstein ord om språket, ”Gränserna för mitt språk är gränserna för 

min värld”. 

                                                                       

(33) www.wikipedia.se (34) Tillberg P, 2001, sid.17
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En diskussion med författaren 

 

Jag vill gärna fråga författaren till denna essän några frågor som ännu kanske inte är besvarade, den 

första frågan är: hur kom du fram till de nyckelord som du har tagit upp i din essä? 

 

Jag tror att de växte fram med texten när jag skrev, när jag läste igenom det jag hade skrivit så 

insåg jag att flera ord kom tillbaka om och om igen. Ord som på något sätt var förknippade med 

yrkeskunnande. Jag läste i litteraturen och fann att dessa ord förekom även där i hög grad och blev 

övertygad om att jag var inne på rätt spår. Man kan säga att nyckelorden infann sig i takt med att 

texten växte fram. 

 

Hur tror du att dessa ord kan användas för att bli bättre i sin yrkesroll? 

 

Jag tror att om man har vissa nyckelord som är viktiga i en undervisningssituation eller där ett 

lärande sker så kan man kanske fokusera mer på att just dessa delar lyfts fram. Man kanske kan 

utgå från dessa ord och väva in dem i sin undervisning. Man kan kanske ha en del av dessa ord som 

bas och diskutera dem med eleverna.  Ett sätt att göra detta och öka förståelsen av ordens betydelse 

är att man väver in dem i olika exempel. Jag avser att utveckla min praxis som lärare och försöka 

att öka interaktionen med eleverna. Jag vill lyfta fram den erfarenhetsbaserade kunskapen och sätta 

den i centrum. 

 

Vad har du lärt dig genom att skriva denna essän? 

 

Jag har fått en bättre insikt i hur ett yrkeskunnande kan byggas upp och förmedlas, jag har insett 

vilken kunskap jag har fått i min yrkeskarriär, och hur jag har fått den. Jag har även insett att 

andra människor har liknande tankar om yrkeskunnande så det går att finna en röd tråd i min 

berättelse där yrkeskunnande är centralt. Jag har lärt mig att man kan nå en djupare insikt om sin 

kunskap om man försöker att skriva ned sina erfarenheter och reflektera över dem. Jag kommer att 

använda denna metod betydligt oftare än jag har gjort innan, både för egen del och i 

elevsituationer.
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Bakgrundsinformation om personer som har bidragit till denna essä 

 

Jag har valt ut ett par personer som har bidragit till denna essä med egna berättelser från deras 

yrkesliv, händelser som har påverkat dem på något sätt. Jag valde dessa personer för att jag känner 

dem väl och kan deras bakgrund. Baserat på vad jag vet om dessa personer så var jag säker på att de 

skulle kunna bidra med berättelser som kan lyfta denna essä och ge den ett extra djup. Jag frågade 

ytterligare två personer som jag känner om de kunde tänka sig att bidra med berättelser till essän, 

men de kände att de inte hade den tid som krävdes för att skriva ned dessa berättelser. Jag ville ha 

berättelserna i skriftlig form, dels för att det är enkelt att gå tillbaka och läsa i deras berättelser, men 

också för att jag tror att man minns sin berättelse bättre om man får sitta ned och skriva ned sina 

minnen. Jag kommer att ge en kort presentation av de personer som medverkat med bidrag till 

denna essä. 

 

Jonas Eliasson 

Jonas Eliasson är en kille som jag träffade på för första gången när vi läste till byggnadsingenjörer i 

Halmstad. Vi etablerade under studietiden en god vänskap och jag fick reda på att Jonas hade trots 

sin ringa ålder en bred erfarenhet från yrkeslivet, han hade bland annat arbetat utomlands i 

Honduras som assistent i ett vägprojekt. Efter att vår utbildning blev färdig så fick Jonas arbete i 

Kalmar som platschef på ett stort byggföretag och jag fick arbete i Falkenberg, så vi tappade 

kontakten ett tag. När jag sedermera flyttade till Kalmar på grund av att jag träffade min fru som 

bodde där, så tog jag och Jonas upp kontakten igen. Jonas hade då arbetat ett tag som platschef på 

NCC och han var inblandad i en hel del stora projekt i Kalmartrakten. Jag frågade Jonas om han 

kunde tänka sig att bidra till min Essä genom att skriva ned en berättelse som skulle handla om ett 

tillfälle när han verkligen lärde sig något. Han accepterade och den berättelse som finns med i Essän 

har han hämtat från sin tid på ett av de större projekten som han var med om här i Kalmar.  

 

Johan Andersson 

Johan träffade jag för en hel del år sedan när vi båda gick på Komvux i Halmstad. Johan befann sig 

då i ett skede när han ville utbilda sig för att så småningom bli kantor inom kyrkan. Vi hamnade i 

olika klasser men hade en del ämnen gemensamt, så vi fick en bra kontakt ganska snabbt. Johan 

berättade sin historia för mig, vad som hade fört honom till den positionen som han var idag, och  

han redogjorde för sin bakgrund, vilken jag fann intressant. Johan blev aldrig kantor, utan började 

att köra lastbil istället, ett yrke som han arbetade med i många år. Idag så arbetar Johan inom en helt 
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annan bransch. Jag frågade Johan om han kunde tänka sig att skriva ned en berättelse från sin 

yrkeskarriär, ett tillfälle då han verkligen lärde sig något, eller ett tillfälle då det skedde någon form 

av kunskapsinsikt. Han gick med på detta och valde att berätta om händelser som skedde under hans 

karriär som lastbilschaufför.
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