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Sammanfattning 
Bakom en höjdhoppares förmåga att hoppa högt finns det kunskaper som gör att han 

hoppar högre. Det kan röra sig om hur många steg han skall ta i ansatsen. Det finns även 

kunskaper som gör att han kan utveckla sitt eget hoppande. Det är kunskaper som 

tillsammans med nya observationer gör att han kan utveckla nya kunskaper om hur han skall 

hoppa för att hoppa så högt som möjligt. Dessa kunskaper kan ligga som isolerade öar och 

därför kallar jag dem för kunskapsöar.  

Mellan en höjdhoppstränare och hans elev finns det ett språk som underlättar träningen. I 

det här språket finns det sekvenser som för utomstående saknar innebörd. Dessa sekvenser 

underlättar kommunikationen mellan tränaren och hans elev. De kan även beskriva sådant 

som inte går att sätta ord på. Kommunikationen kan till och med sakna ord. Detta kallar jag 

för språköar.  

Vissa kunskaper och språksekvenser leder inte fram till att eleven blir bättre höjdhoppare. 

De kanske innebär att eleven hoppar lägre. Dessa kunskaper och språksekvenser kallar jag 

för fällor. Språkfällor och kunskapsfällor.  

I yrkeskunskapsutvecklingen har dessa öar och fällor haft betydande roller. När smederna 

lärde sig att järn blir hårdare när det härdades kände de inte till ord som gitterstruckturer, 

FCC och BCC. De kunde härda stål ändå. 

Writings found in Asia Minor said that to temper a Damascus sword the 
blade must be heated until it glows ''like the sun rising in the desert.'' It then 
should be cooled to the color of royal purple and plunged ''into the body of a 
muscular slave'' so that his strength would be transferred to the sword.1 

”Like the rising sun” och ”muscular slave” är inget annat än språköar och kunskapsöar. 

Genom att jämföra med hur den stigande solen såg ut fick smederna en metod att 

bestämma när svärdet hade rätt temperatur. Denna kunskap kunde överföras från smed till 

smed och kan användas än i dag. Att köra in svärdet i en muskulös slav som ett sätt att kyla 

svärdet med rätt hastighet har inget med metallurgi att göra och skulle smeden försöka 

utveckla kunskapen om hur val av slav påverkar härdningsresultatet så lär han inte lära sig 

något användbart. Den kunskapen är en ö som låser fast utvecklingen.  

                                                      
1 Sullivan W. THE MYSTERY OF DAMASCUS STEEL APPEARS SOLVED. New York Times. Publicerad 1981 09 01. 
Hämtad 2014 05 10. http://www.nytimes.com/1981/09/29/science/the-mystery-of-damascus-steel-appears-
solved.html 
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Abstrakt 
Stefan Holm har en unik förmåga att hoppa högt. Den förmågan bygger på fysiska 

egenskaper och ett kunnande om att hoppa högt. Om jag lär mig tekniken för höjdhopp 

kommer jag också att hoppa högre men förmodligen inte lika högt som Stefan Holm, då jag 

kanske saknar vissa fysiska förmågor. Förutom fysiska förmågor behöver en höjdhoppare 

även kunskaper som han förvärvar under sin träning tillsammans med sin tränare. De 

behöver tillsammans ett språk för att utveckla kunnandet för att hoppa högt.  

En viktig ingrediens för att odla fram ett yrkeskunnande är kommunikationen och med den, 

språket. I essän etableras två nya begrepp; språköar och språkfällor. Med hjälp av språköar 

som bygger på gemensamma erfarenheter kan kommunaktionen underlättas. Språkfällor 

kan däremot förhindra att en gemensam förståelse uppstår i dialogen.  

Med hjälp av språköar och språkfällor etableras två kunskapsbegrepp, kunskapsöar och 

kunskapsfällor. Kunskapsöar består av kunskaper och förmågor som leder individen till nya 

kunskaper när han får nya erfarenheter. I exemplet med höjdhoppet kan det röra sig om 

placeringen av fötterna i stegen fram till själva hoppet. 
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Bakgrund 
I en reklamtext med ett budskap om att skänka en get till Afrika stod det att geten stärkte 

kvinnornas förmåga att klara sig själv och sina barn bättre. Geten innebar i det långa loppet 

att mammorna hade råd att låta barnen gå i skolan. Getens mjölk innebar att barnen klarade 

skolan bättre. Geten väckte hos mig en fråga om hur en get ser ut i Sverige. Vilka enkla gåvor 

ger elever möjligheter att klara skolan bättre? Frågan tog jag med mig till mina lärlingselever 

och ett vanligt svar blev känslan av att jag kommer klara mig efter skolan. Mina elever på 

lärlingsutbildningen får den känslan när de är på sina arbetsplatser. För att de ska etablera 

sig på arbetsplatserna är språket en viktig ingrediens. Därför handlade den första delen i 

essän om hur ett språk kan stötta ett tyst kunnande. 

En viktig ingrediens för att odla fram ett yrkeskunnande är kommunikationen och med den, 

språket. I essän etableras två nya begrepp; språköar och språkfällor. Med hjälp av språköar 

som bygger på gemensamma erfarenheter kan kommunaktionen underlättas. Språkfällor 

kan däremot förhindra att en gemensam förståelse uppstår i dialogen.  

Dessa begrepp är utvecklade från Maria Hammaréns inre och yttre dialog. De länkar hon 

använder mellan dessa dialoger definierar jag som svaga och starka. Risken för att länkarna 

kan bli språköar och språkfällor ser olika ut under Dreyfus och Dreyfus olika utvecklingssteg. 

Begreppen om språköar och fällor testades vid trepartsamtal med elever och handledare. Då 

väcktes tre nya frågor. 

1. Kan det vara ett tystkunnande om det finns ett språk som stöttar kunnandet?   

2. Vad händer när erfarenheter som inte kan sättas ord på blir nedskrivna?  

3. Vad händer när kunskaper som är välbeskrivna övergår i tystkunnande?  

Ur dessa tre frågor arbetades fram två nya begrepp. Kunskapsöar och fällor. Kunskapsöar 

består av sådana kunskaper och förmågor som leder individen till nya kunskaper när han får 

nya erfarenheter. I exemplet med höjdhoppet kan det handla om hur fötterna ska placeras i 

stegen fram till själva hoppet. 

Fällorna däremot förhindrar användning av förmågor och kunskaper. I exemplet med 

höjdhoppet kan det vara kunskapen av hur viktigt det är med fötternas placering för själva 

hoppet. Denna kunskap kan medföra en fokusering på fel detaljer. Fällorna kan även 
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förhindra kunskapsutveckling genom att vara att man har fastnar i ett visst tänkande och 

inte vågar prova på något nytt. I exemplet med höjdhoppet kan det vara att man fastnar i 

tanken att det är omöjligt att komma över. 

Vägen in i yrket. 
För att få en förståelse för hur språket förändras under elevernas första tid i yrket kommer 

jag att jämföra med Dreyfus och Dreyfus utvecklingssteg.2 Jag är till en början intresserad av 

behovet av ett språk under de tre första stegen och hur språket kan visa att eleven har ett 

yrkeskunnande. 

När elever börjar en utbildning är de noviser. Deras arbete går ut på att följa handledaren i 

dennes vardag, ta del av handledarnas arbetsmetoder och följa instruktioner. Det arbete de 

utför bygger på regler och vägledning. Kunskapen är oberoende av sammanhanget. De utför 

samma arbete oberoende av var de befinner sig och i vilken situation de befinner sig i. 

Omgivningen påverkar kvalitén på deras resultat. I det första steget kopierar de sina 

handledare. Utvecklingen syns mycket tydligt i detta steg och eleven har ett stort behov av 

trygghet. Det är nu eleven får sin yrkesidentitet. 

Nästa steg kallar Dreyfus och Dreyfus för avancerade nybörjare. Här börjar eleven använda 

den kunskapen som lärdes in som novis. Skillnaden är att eleven nu kan binda sin kunskap till 

olika situationer. Om novisens utveckling är mycket tydlig så är den avancerade nybörjarens 

svårare att se. Utvecklingen består till stor del av att eleven blir säkrare på de regler som han 

följer och därmed stärks yrkesidentiteten. Med den stärkta yrkesidentiteten ökar elevens 

och hans arbetslag förtroende så att han når resultat. Eleven får en förmåga att lita på sina 

sinnen och förmågor. Under denna utveckling kan elev och handledare känna en oro för 

elevens utveckling då den kan vara svår att påvisa. Nu är det viktigt att elevens utveckling 

tydliggörs. En enkel metod för att visa på utveckling är att titta på det förtroende som hans 

kollegor visar eleven och tvärtom.  

Med ökad trygghet i yrket får eleven en plattform som han kan prova sina regler på. I nya 

sammanhang anpassa de regler som han utför sitt arbete efter. Dreyfus och Dreyfus kallar 

                                                      
2 Dreyfus H & Dreyfus S. Mind over Machine. The Free Press. New York. 1988. 
De skriver inget om tyst kunnande men deras utvecklingstege är intressant för den sätter fingret på viktiga 
egenskaper hos eleven i olika stadier. 
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detta stadie för det kompetenta stadiet3. Många handledare beskriver det som en explosion. 

Handledarna har ofta uttryck som att eleven är nyväckt, har fått upp sitt intresse och blivit 

självständig. Ibland kan det vara nödvändigt att flytta eleven till en annan praktikplats för att 

han ska komma in i denna fas. Medans en flytt i andra fall kan innebära att det tar längre tid 

för att eleven ska komma in i denna fas. I det kompetenta stadiet överför eleven sina 

kunskaper till nya områden om han får en möjlighet till det. 

Exempel på denna utveckling är nedanstående samtal med ett företag angående en elev 

strax innan sommarlovet.  

Verkmästaren: Eleven kommer aldrig bli så bra att han kan få en 
anställning hos oss. Han har nått en nivå som är ok men han löser inte de 
problem han stöter på. Han får gärna vara kvar här för han stör inte 
verksamheten och det arbete han utför håller en hög kvalitet. Men han behöver 
alltid hjälp och han verkar inte ta till sig tekniken bakom.  

Nästa kontakt skedde några veckor in på höstterminen med syfte att eventuellt byta APL 

plats.  

Du får gärna flytta honom, men det påverkar de möjligheter jag har att 
anställa honom efter tredje året. Under sommarlovet har han jobbat 6 veckor. Då 
har han gjort flera avancerade arbeten under en rimlig tid. Under ett 
kopplingsbyte gick jag ut för att se hur långt han kommit. Till min förvåning hade 
han börjat montera tillbaka växellådan när jag förväntade mig att han höll på att 
plocka ner lådan. Det jag saknar hos honom är att han skall börja läsa i 
manualerna inför reparationer. 

Under slutet av vårterminen var eleven avancerad nybörjare. Under tidsperioden efter det 

utvecklade han sin förmåga att bedöma sitt eget kunnande och utförde eget arbete i samråd 

med handledaren. Detta styrktes av handledarens kommentar.  

Idag sitter han längre med problemen och försöker mera själv innan han 
frågar mig samtidigt som han utför sina arbeten fortare. Han har även tagit isär 
en avancerad styrbox som innehåller både pneumatik, mekanik och elektronik 
utan att jag hjälpte honom. Den skulle visserligen slängas men resultatet av 
demonteringen medförde att man skulle kunna renovera boxen om inte 
reservdelarna vore för dyra.  

Utvecklingen innan sommaren var svår att se för verkmästaren. Det gjorde att han hade 

svårt att se om eleven skulle bli tillräckligt bra för att få en anställning på företaget. Det är 

viktigt att företag låter sina nyanställda, nyligen nyutbildade få tid att utvecklas.  

                                                      
3 Dreyfus H & Dreyfus S. Mind over Machine. The Free Press. New York. 1988. 
När eleven har nått nivån kompetent så har han fler regler och praxis som han kan använda i fler skilda 
situationer. Han söker effektiva lösningar i sitt regelverk. 
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Den inre och den yttre dialogen samt starka och svaga länkar. 
En elev hade APL på en industri med höga krav på säkerheten. Han 

arbetade med isoleringsplåtslageri. Inför ett trepartssamtal gick vi ett varv i 
fabriken och studerade en del arbeten eleven utfört. Ett av rören gick för nära en 
balk och de hade tvingats att dra in plåten för att få plats. De tyckte att detta såg 
ut som en svannäbb.  

Enligt Maria Hammarén har vi en inre och yttre dialog. Vi bearbetar våra tankar och idéer 

med den inre dialogen. Med den yttre har vi kontakt med vår omgivning. 

När isoleringsplåtslagareleven gjorde sina plåtar till röret som hade en svannäbbsform 

planerade han arbetet med sin inre dialog. Den byggde på hans tidigare erfarenheter och 

mätresultat från rör som han hade isolerat tidigare. Men mycket var nytt på grund av 

svannäbbsformen som röret nu skulle ha. Det var i den inre dialogen som eleven skapade 

formen till rörets plåtar med hjälp av tidigare erfarenheter och den nya situationen.  

Med den yttre dialogen kommunicerar vi med andra människor och med vår omgivande 

miljö4.  Eleven använde den när han utförde arbetet på plåten. Men här behövdes 

information som hade kommit fram i den inre dialogen. Mellan dessa dialoger finns det ett 

antal kunskaper och kunnande som kopplar ihop de bägge dialogerna. Dessa 

kunskapsområden fungerar som olika starka länkar. De starkaste länkarna är de som vi är 

helt är trygga med och kan använda utan större eftertanke. Vårt modersmål och enklare 

matematiska samband vara starka länkar. Vi använder bland annat5 inte ordlistor och tänker 

inte på grammatiska regler när vi kommunicerar med vårt modersmål. Talar vi däremot ett 

främmande språk måste vi falla tillbaka på grammatikregler och ordlistor. Det här arbetet 

kräver en hel del tankekraft och det beror på att vi använder oss av svaga länkar. Det är 

därför som vi blir osäkra på vilka ord som vi ska använda.  

När eleven är novis överlappar oftast inte dennes länkar med handledarens. Det kan 

jämföras med att handledaren utövar sitt modersmål samtidigt som eleven har börjat lära 

                                                      
4 Hammarén M, Writing as a method of reflection, Göranzon, Hammarén & Ennals (Red), Dialogue, skill & tacit 
knowledge. Wiley, West Sussex, 2006. 
Angående i den yttre dialogen så tar Maria tar bara upp kommunikationen mellan individer. Jag har flera 
handledare och elever som beskriver att de kommunicerar med den omgivande miljön. När länken mellan inre 
och yttre dialogen inte räcker till så uppträder ett beteende som kan liknas med att man inte finner ord och 
uttryck i ett främmande språk.   
5 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999.  
I kapitlet tankar om tystkunskap jobbar Johannessen med språk. Det i kapitlet som är intressant är hur vi 
hanterar grammatikregler och ordlistor olika om vi talar ett modersmål eller ett språk vi har nyligen lärt oss. Jag 
ser samma paralleller när jag jobbar med elever och handledare i hur de hanterar sitt yrkeskunnande.   
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sig ett främmande språk. Det gör att handledaren måste vara tydligare med att förklara den 

informationen som skall fram. Efter hand utvecklar eleven svaga länkar som stämmer 

överens med handledarens kunskaper. Dessa länkar förstärks och blir starka när eleven är en 

avancerad nybörjare. Denna utveckling är svår att uppleva om den inte synliggörs. 

De viktigaste bedömningarna i ett yrkeskunnande sker ofta på stående fot. De är ofta snabba 

och kontinuerliga. De handlar om risken för skador, olyckor och kvalitetsavvikelser. Dessa 

bedömningar kräver ofta väl utvecklade inre och yttre dialoger. I den yttre dialogen kan det 

vara en komplicerad omgivning som läses av. Det kan handla om hur det blåser, snöar eller 

hur maskinen rör på sig. I vissa fall krävs det en påverkan för att man skall få fram ett 

resultat, till exempel när anläggaren trycker in ett finger i en klump lera för att se om leran 

följer med fingret ut eller när mjölkbonden läser av hur öron och ögon rör sig på en tjur för 

få en aning om hur tjuren kommer att reagera när han stänger av hans framrusning.6  

Att kommunicera utan ord  
På hösten 2011 placerade jag ut en elev i ett asfaltsarbetslag. Eleven uppvisade en attityd i 

skolan som gjorde att jag var orolig för elevens uppmärksamhet. Jag tog upp detta med 

kontaktpersonen på företaget som lugnade mig. Arbetslaget hade en stor erfarenhet som 

gör att det kommer gå bra. Lite vuxen ADHD är bara ett positivt tecken. Vid tredje träffen när de 

arbetade med asfalt runt en rondell berättade handledaren: 

Vi vill låta eleven i dessa situationer vara våra extra ögon. I denna situation 
är det viktigt att alla i arbetslaget är observanta på var vi är och vart vi är på väg. 
Det är lätt att ta ett steg baklänges som gör att man kliver ut framför en 
långtradare. Detta gör att eleven ökar vår säkerhet samtidigt som vi utbildar 
honom om riskerna som han skall vara observant på. Visserligen har vi alla skydd 
som reglerna kräver men det är inte alltid bilisterna respekterar dem. Detta gör att 
den första egenskap vi behöver av en medarbetare är kunskapen om hur vi rättar 
till varandra. 

 

Att lära sig att se, höra och känna är en viktig väg in i ett nytt yrke.  Exemplet handlade om 

säkerhet. Ett beteende som medför att inte bara individen överlever utan att hela 

arbetslaget tränas. Genom att se, höra och känna lär sig eleverna förutsättningarna för yrket. 

                                                      
6 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. Sidan 26 Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
På sidan 26. Wittgenstein ville komma ifrån frestelsen att i studera det som genererar i språket istället i för vad 
språket innebär. Man studerar vagnen för att lära sig om hästen som drar den.   
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Ett annat exempel där kommunikationen har en betydande del i säkerheten var på en 

arbetsplats där de bytte och rensade vägtrummor. Handledaren berättade: 

I trånga situationer har jag lastbilschauffören som en trafikvakt. Bara för att 
se till att ingen passerar. Om han ser någon tutar eller ringer han. Upptäcker han 
att det finns en bil som står och väntar ringer han. Sedan gäller det att få bilarna 
att göra som jag vill. Oftast räcker det att jag svänger undan och vinkar fram dem. 
Ibland måste jag tvinga dem att backa. Idag får eleven gå jämte maskinen. På så 
sätt ser han hur jag kommunicerar med bilarna. Det är ett problem att eleven inte 
förstår mina blickar och mitt pekfinger. Hans position på vägen bara hindrar 
trafiken men de respekterar inte honom. Detta gör att han hamnar i en risk att bli 
påkörd. Han har en förmåga att hamna framför bilarna när de kör förbi. 

På dessa arbetsplatser ställs det tydliga krav på elevernas förmåga att kommunicera inte 

bara genom ord utan framför allt med kroppsspråk.  

En vägarbetsplats går att jämföra med 

en social situation. Med hjälp av 

trafikregler kan bilisterna tolka hur de 

ska reagera i situationen de befinner 

sig i. Arbetslaget bygger upp sina 

skyltningar efter trafikverkets regler 

och deras erfarenhet från liknade 

arbetssituationer. Bilisterna använder trafikregler och erfarenheter från liknade situationer 

för att tolka vad situationen innebär. En dialog existerar inte i detta fall, utan det mesta av 

informationen som behövs för beslut finns redan hos bilisten. Detta är ett kollektivt 

tystkunnande som bygger på ett kollektivt ansvar att vi följer sociala mönster 7. Det sociala 

mönstret överför mängder av viktig information som gör att rätt beslut kan tas. De är 

jämförbara med de nickningar och öronviftningar som används i Wittgensteins senfilisofiska 

språkbegrepp.8  

                                                      
7 Collins H. Tacit and Explicit Knowledge. The University press of Chicago LTD. London 2010. 
Med hjälp av intuition kan individerna navigera i ett socialt schema med hjälp av Kollektiv tyst kunskap. Detta 
jämför jag med beteendet på en trafikarbetsplats.   
8 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. Sidan 26 Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Wittgenstein pratar om kroppshållning, situationens stämning och situationsbestämda handlingsmönster. 
Trafikmiljöerna skapar en mängd situationer där en erfaren bilförare tvingas läsa in detta.   
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Vid ett besök hos eleven som skall bli asfaltsläggare skulle de justera inför 
asfaltläggning. Bärlagret som asfalten skulle läggas på skulle få rätt höjd. Med 
hjälp av en kranbil och rakor la de ut grus som packades. Under början av arbetet 
körde de med maskiner som hade en hög ljudnivå. Alla använde hörselskydd. 
Under arbetet pågick en dialog som byggde på handsignaler och blickar. Man 
använde även en raka för att visa var det skulle upp eller ner. Genom att alla i 
arbetslaget var väl införstådda med vad arbetet gick ut på och hur de skulle 
utföras kunde de tolka signalerna. De hade med sig en annan elev som bara hade 
varit med en vecka. Han blev ofta stående och bara tittade på. Mycket på grund 
av att han inte förstod teckenspråket. 

Att kunna kommunicera  
I teveprogrammet Skavlan 29 oktober 2013 berättade Frank Abagnale Jr om sitt 
liv. Som 16-åring och efterlyst lurade han bankkassörskor att lösa in falska 
checkar genom att vara utklädd som en flygkapten. Genom att lära sig 
flygkaptenernas jargong kunde han flyga gratis. På ett liknade sätt kunde han 
arbeta som läkare efter att han hade att studerat språket i läkartidningar på ett 
biliotek. 

Genom sitt kroppsspråk, klädspråk och uttalade språk kunde svindlaren Frank Abagnale få 

personer i sin omgivning att tro att han tillhörde ett yrke. 

Att språket förändras kan bero på en utveckling av det tysta kunnandet. I novissteget följer 

eleven handledaren. Informationen han får är till en början lång och invecklad och tar tid. 

Under utvecklingen blir språket kortare. Ett exempel från ett besök på en lastbilsverkstad: 

Kommer du ihåg pumpen på xxx-bilen som vi bytte för två veckor sedan. 
Denna bil har en likadan pump på växellådan. Du kan börja demontera fästena 
som sitter framför pumpen. Du kan även ta ner slangarna för att komma åt. 

Handledaren orienterar eleven genom att använda växellådan som den vore en karta i deras 

gemensamma minne. I detta läge är eleven i början på nivån avancerad nybörjare, men har 

en bit kvar till nivån kompetent. Eleven börjar byta information med handledaren. En signal 

på detta är att eleven vänder på frågan från hur kan jag göra? till kan jag göra på det eller det viset? 

Handledaren kommer alltså inte med alla förslagen. För att eleven ska kunna vända på en 

fråga krävs det att han har en del färdiga lösningar som kommer av tidigare erfarenheter. En 

vanlig typ av fråga är: kan jag göra på samma sätt som i Lindome. Här använder eleven den 

erfarenhet han har gemensamt med handledaren från en annan händelse.  
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När kommunikationen når över och inte når över 
För att belysa problemet för vad som händer när kommunikationen inte når fram kommer 

här en berättelse. Berättelsen bygger på en rolig historia om varför alla öbor är så högljudda 

och är omskriven och starkt modifierad för att kunna användas som exempel i essän.  

Kal och Ada bor på var sin sida av ett sund med en ö i mitten. Kal fattar 
tycke för tjejen han ser på andra sidan sundet och ropar  

”Jag älskar dig” 

Han ser att hon inte hör honom och bestämmer sig för att simma över. När 
han kommit halvvägs känner han att strömmen blir för stark. Han bestämmer sig 
för att fånga hennes uppmärksamhet och sedan simma tillbaka. Han ropar från 
vattnet  

”Jag älskar dig” 

Men Ada hör bara ”Jag Dig” och rycker på axlarna och går vidare. 

Resultatet slår inte ner Kal utan han funderar vidare på hur han skall nå 
fram till henne. Han beslutar sig för att prova med en megafon. Resultatet blir att 
Ada hör ”Älskar” och hon rycker på axlarna och går vidare.  

Lite nerslagen av resultatet funderar Kal vidare. Ön som ligger i sundet 
kanske går att använda. Kal simmar över till ön och väntar in att Ada skall 
komma tillbaka. När hon nästa gång kommer ner till stranden hör hon ”Jag älskar 
dig”, men samtalet mellan Kal och Ada störs av vinden. Nästa dag tar Ada båten 
över till ön där de två möts och de kan äntligen samtala med varandra. Efter flera 
möten så bestämmer sig de för att bygga en bro så att Kal slipper att simma till 
ön. En morgon när bron var färdig går Kal in i en fälla. Kal leds vidare till 
grannflickan Beda istället. Det var Adas far som bestämde sig för att lägga ut 
fällor på ön så att Kal inte skulle nå Ada någon mer gång. 

För att en bra dialog skall uppstå krävs det att det finns en kommunikation som når fram till 

alla inblandade. Om den inte gör det finns det risk för missförstånd. Ett samtal mellan två 

individer möter ett antal hinder som förhindrar dialogen, både fysiska och mentala. I fallet 

med Ada och Kal var det först ett avstånd som förhindrade kärleksbudskapet. När han 

simmade ut i vattnet nådde bara delar av kärleksbudskapet fram till Ada.9 Med olika 

åtgärder kan man förstärka budskapet men det är inte säkert att det blir ett bra resultat. Det 

hjälpte inte med en megafon. Genom att använda sig av gemensamma öar kan man 

överbrygga hindren. Är öarna gemensamma kan dialogen mötas på dessa. Dessa öar kan 

bygga på erfarenheter som de inblandade i dialogen kan använda sig av. Genom att lägga ut 

                                                      
9 Collins H. Tacit and Explicit Knowledge. The University press of Chicago LTD. London 2010. 
Enligt Harry Collins modell så överförs det information mellan individerna i form av strängar. Blir informationen 
mer avancerad krävs det längre strängar. Är inte strängen tillräckligt lång förstår inte mottagaren 
informationen. 
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fällor förhindrade Adas far att de kunde mötas. I dialoger kan språkfällor uppträda som 

antingen låser eller leder vidare i fel riktning. 

Man kan tänka sig att Ada och Kal får en relation till slut efter alla hindren. När de har varit 

ett par under längre tid kommer de få en massa minnesbilder som de delar i sin relation. De 

kommer kunna bygga upp en dialog som bygger på deras gemensamma språköar, som 

bygger på deras gemensamma erfarenheter.  

I exemplet tidigare med den hydrauliska pumpen hade handledaren och eleven byggt upp 

minnesbilder. Med hjälp av dessa minnesbilder kunde handledaren bygga upp de 

instruktioner som eleven kunde demontera växellådan på. Minnesbilderna fungerar som 

språköar. Dessa instruktioner kan bara fungera om de inblandade i dialogen har samma 

ritning eller erfarenhet. De här typerna av dialoger har en relationell karaktär10. Den är 

uppbyggd på kunskap och erfarenhet från deras relation i verkstaden. Skulle en 

utomstående komma in saknas den kunskapen och den möjligheten i kommunikationen. 

Informationen om en position i en sprängskiss eller en ritning hade kanske fungerat bättre 

då. Det hade också fungerat bra med en hänvisning till en bild i manualen. Då hade 

innehållet i dialogen blivit mera klart uttalat. För att detta skall kunna fungera krävs det ofta 

att båda har goda kunskaper om de manualer, sprängskisser och ritningar som används i 

instruktionen. Hittar inte eleven och handledaren rätt väg riskerar instruktionen att passera 

den gräns som deras språk klarar av att förklara. Likt Kal och Ada så når inte allt fram och det 

hjälper inte alltid att förstärka dialogen.  

I dialoger där man använder sig av kunskap av en relationell karaktär krävs det att båda har 

samma kunskaper. Hade Ada vetat att Kal älskade henne hade hon säkert kunna tolka ”Jag 

dig” som ”jag älskar dig” på grund av deras gemensamma baskunskap. Hade Kal vetat att 

Ada visste att han älskade henne så kanske han bara hade skickat en slängkyss. Genom att 

söka gemensamma minnesbilder kan man finna andra vägar att föra en dialog11.  

                                                      
10 Collins H. Tacit and Explicit Knowledge. The University press of Chicago LTD. London 2010. 
Relationell tyst kunskap bygger på att både mottagare och sändare har gemensamma kodnycklar. Harry Collins 
har som exempel rosettstenen och de koder som sändes mellan ubåtar. Utomstående kan inte knäcka koden 
om de inte har den. Ett minne ifrån en lastbil eller något annat kan fungera som en sådan kod. 
11 Åberg S. Spelrum. Lighting Source. UK 
Sven Åberg skriver om vikten för att musikern skapar sin inre bild av vad han gör. Denna rörelse måste sedan 
musikläraren kunna koppla till gester som kan användas till att styra studenten i sitt musicerande. Liknade 
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Ett exempel från litteraturens värld. När Viktor Hugo hade publicerat sin bok 
Les Miserable åkte han på semester. För att få reda på hur de gick för boken 
skickade han sin förläggare följande brev. 

? 

I och med att de kände varandra så väl så visste förläggaren exakt vad 
Viktor Hugo menade. Det behövdes inte mera information för att förläggaren skall 
förstå att Viktor Hugo undrade hur det gick med boken. Han förstod även hur 
nervös han var och vilken information som skulle lugna honom. Utöver det visste 
han att ett utropstecken skulle överföra informationen att boken sålde bra. Så 
förläggaren svarade  

! 

Under den avancerade nybörjarperioden utvecklar eleven sina kunskaper så att 

språkbehovet avsmalnar. Denna avsmalning beror till stor del på att eleven klarar av att 

hantera ett relationellt tystkunnande ihop med ett mera faktabaserat kunnande i sitt språk. 

Detta gör att det blir lättare för eleven att komma med förslag. Mindre avancerade 

beskrivningar krävs för att informationen skall nå fram i dialogen. Med ökad trygghet hos 

eleven blir dialogen mera dubbelriktad. I dialogen kan man stötta varandra för att 

informationen skall nå fram. Skulle en person som inte tillhör yrket komma in i dialogen kan 

språket temporärt förlängas. Detta är en viktig egenskap för att klara av temporära 

förändringar av gruppen. 

I nya situationer som till exempel när nya lastbilsmodeller kommer in eller när 

bygghandlingar skall tolkas kan det finnas ett behov att språket blir mera klart uttalat. I de 

situationerna behövs en förmåga att följa skriftliga instruktioner. Andra tillfällen är vid 

arbetsplatsutbildningar där det kommer in en utomstående utbildare. Han har inte samma 

erfarenhetsbas som sina elever. För att bygga upp en gemensam erfarenhet kan läraren 

använda exempel men det tar tid. 

När den tysta kunskapen kommer in i språket utvecklas språköar som bygger på elevens 

erfarenhet. Här kan eleven och handledare mellanlanda för att få kortare dialoger. Exemplet 

nedan fick jag från en handledare på en handledarutbildning. Den är en tydlig signal på att 

språköarna utvecklas.  

                                                                                                                                                                      
paralleller gör jag i verkstaden när handledaren och eleven skaffar gemensamma erfarenheter som blir deras 
inre bilder.  
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Det är viktigt att han frågar mycket och det har han gjort hela tiden. Men nu 
kommer mer rätt frågor jämfört med tidigare. Innan handlade det mer om att jag 
fick upprepa mig och ta om mina instruktioner. Nu handlar frågorna om det som 
jag inte har tänkt på och jag tvingas därmed att tänka till själv. Det är nyttigt för 
mig även om det kan vara jobbigt ibland. Det underlättar dock att frågorna är 
mera precisa. 

Det som gör att frågorna blir mer rätt beror på två saker. Eleven har fått mer kunskaper och 

har fler kunskapslänkar som är parallella med handledarens i sin dialog. Med hjälp av 

språköarna blir dialogen kortare och lättare att följa, för elev och handledare. Öarna 

underlättar den inre dialogen och den synliga kunskapsutvecklingen tar fart. Eleven har nu 

kommit in i Dreyfus & Dreyfus kompetenta nivå. Elevens frågor rör sig troligtvis i 

handledarens tysta kunnande. Handledaren tvingas tänka till för att få en bra förklaring. 

Orsaken kan vara att han ser det som naturligt och känner att han inte behöver förklara det 

som frågan rör. 

I exemplet med Kal och Ada la Adas far ut fällor som styrde om Kal till grannflickan. Samma 

sak kan ske i en dialog när språköarna inte fungerar. En minnesbild, exempel eller ord som 

inte delas av handledare och elev kan resultera i missförstånd. Detta blir som fällor, 

språkfällor. De fungerar som språköarna men leder de inblandade i dialogen åt var sitt håll.  

-Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi 
befinner oss. Men det är samma norm, samma mönster, som upprepas i 
talibanernas Afghanistan som här i Sverige. 
Gudrun Schyman, Vänsterpartiets kongress 2002 i Västerås.  

Detta uttalande gjordes efter sociologiprofessorn Eva Lundgrens enkätundersökning "Slagen 

dam" från 2001. Där konstaterades bland annat att nära hälften, 46 procent, av alla kvinnor 

har utsatts för våld från en man efter sin femtonårsdag. Uttalandet tolkades som att Gudrun 

menade att svenska män var talibaner och hon fick försvara sig i media. Två och ett halvt år 

senare säger hon till Sydsvenskans reporter. 

– Jag sa aldrig att alla svenska män är som talibaner, som vissa reportrar 
skrev. Men det talet har gett mig mycket stora möjligheter att prata om det här, 
säger hon.12 

Ordet ”taliban” blev en språkfälla som retade många. Det här gjorde att fokus riktades från 

jämställdhetsfrågorna och mot Gudruns syn på män i allmänhet. Det här är inte ovanligt när 

politiker uttalar sig och mediedrevet går igång, politikern hamnar i fokus istället för 

                                                      
12Hansson M. Schyman vill ha mansskatt. Sydsvenska. Publicerad 23 april 2005 21.47. Uppdaterad 23 april 2005 
21.47. http://www.sydsvenskan.se/sverige/schyman-vill-ha-mansskatt/ Hämtad 20140503 kl15.15 
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sakfrågan. Enligt Gudrun fick hon många möjligheter att diskutera problematiken. Ordet 

taliban ledde debatten i en annan riktning. 

Kommer språkfällorna vid fel tillfälle kan den bristande kommunikationen skapa risker i olika 

situationer. Vid en del tillfällen fungerar språköarna men leder dialogen fel. Då kan de bli 

farliga fällor. Ett exempel fick jag på ett vägarbete. 

Han skulle få rensa ett dike själv. Jag bad honom att han skulle lägga 
materialet som han grävde loss i diket bakom sig. Detta skulle vi sedan använda 
till att jämna till en grop och överskottet kunde vi lasta upp på lastbilen när den 
kom. Han fick inte vända sig över vägen på grund av trafiken. I det här fallet var 
det ingen trafik då det var för trångt, men han måste lära sig rätt. Han skulle lyfta 
materialet över en åker och lägga det i diket men han gjorde tvärt om. Han 
svängde över vägen, förbi diket och la materialet på åkern. Hade det varit gröda 
på den hade den varit förstörd men nu var det nyskördat.  

Eleven fick en instruktion där allt inte nådde fram till honom. Det som nådde fram var skopa, 

åker och väg. Dessa ord fungerade som språköar för eleven. Han använde språköarna till att 

bygga en ny och felaktig instruktion. Det kunde bero på störningar på vägen i form av oljud 

eller att mottagaren stördes av något som han observerat. För att undersöka detta utförde 

jag ett arbete tillsammans med honom och liknade problem dök ofta upp. Nu var alla 

störningsmoment borta. De yttre störningarna var inte problemet. Problemet var att all 

information inte fick plats. Mina instruktioner blev för långa. Ungefär som en äldre dator när 

minnet inte räckte till.13 Bara vissa ord fastnar, helst det som kan visualiseras. Med hjälp av 

skopa, åker och väg byggde eleven sin egen instruktion som han följde. Istället för att bygga 

kunskapsbroar som gjorde att eleven kunde tolka resultatet fastnade eleven på dessa ord. 

Orden fungerade som fällor där den inre dialogen inte kunde bygga broar i rätt riktning. 

Mycket beroende på att handledaren och eleven inte hade samma länkar mellan den inre 

och yttre dialogen.  

Kontakten mellan de tysta och de uttalade kunskaperna. 
Under arbetet med om hur ett språk kan stötta ett tyst kunnande dök det upp ett antal 

frågor om kunnandet som ligger i gränslandet mellan det tysta kunnande och det uttalade 

kunnande. I detta gränsland bildar det tysta kunnandet ett finmaskigt nät ihop med det 

uttalade kunnandet.  
                                                      
13 Collins H. Tacit and Explicit Knowledge. The University press of Chicago LTD. London 2010. 
Collins krav nr 4 bygger på att en fysisk förmåga att utöka kapaciteten. Detta kan man göra på datorer men inte 
hos människor. Men människor kan tolka informationen.  
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Vad kan en tyngdlyftare beskriva när han lyfter en skivstång? Han kan 
använda Newtons lagar till att beskriva vilka krafter det är som påverkar lyftet. 
Han kan använda fysiologi, fysik och kemi för att beskriva vad som händer i 
musklerna. Detta är ett uttalat kunnande. Hur går det att beskriva hur det känns i 
musklerna i armen? Kan han beskriva det med ord? Hade han kunnat det så 
hade det gett lika mycket information som fysiologin, fysiken och kemin för att 
besvara på vissa frågor. Dessa frågor täcks då av ett tyst och ett uttalat 
kunnande.  

Kan ett kunnande vara tyst om det finns ett språk på vilket vi kan formulera kunnandet? Kan 

ett tyst kunnande bevisas empiriskt eller med formella metoder?14. I så fall borde det finnas 

ett språk som beskriver det tysta kunnandet. Det vill säga att det går att uttala. Kan 

kunnandet fortfarande då vara ett tyst kunnande? Detta bryter mot grundtesen att ett tyst 

kunnande inte kan beskrivas i ord. 

Tidigare i essän visades att kommunikation kunde stöttas av ett yrkeskunnande i områden 

som inte går att uttala med formella beskrivningar. Med hjälp av språköar kunde ord få nya 

betydelser som bara fungerar hos dem med rätt erfarenhet.  

När smeder beskriver olika förändringar i metaller kan de använda sig av 
de olika färgerna som metallerna har vid de olika temperaturerna. Vid de olika 
temperaturerna sker olika förändringar av strukturer i metallen. Det kan vara till 
exempel att gitterstrukturer går ifrån BCC till FCC. När gitterstrukturen går ifrån 
BCC till FCC så får metallen sprödare men starkare egenskaper. Dessa 
egenskaper kan låsas fast med hjälp av en snabb kylning av metallen. Ordet 
körsbärsrött kan då få en annan betydelse än färgen på ett körsbär.  

På järnåldern kunde smederna tillverka järnsvärd. Under vikingatiden lärde de sig att göra 

svärden mindre spröda med att blanda in kol och värmebehandla svärdet. För att kunna 

värmebehandla svärdet måste smeden veta vilken färg metallen har när olika förvandlingar 

sker. De första smederna visste inte ens om vilka förändringar som sker i metallen. Ord som 

BCC och gitterstruktur kunde de inte. De orden har ingen betydelse för att smeden skall 

kunna härda ett svärd. Hans yrkeskunnande bygger inte på orden men orden har en stor 

betydelse inom yrket. Metaller kunde härdas innan smederna kunde beskriva vad som 

händer med metallen. De hade kopplat en viss handling till ett utfall. 

                                                      
14 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. Sid 15. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
För att en forskare skall kunna bevisa sina teser måste normalt följande två villkor vara uppfyllda. 
1). Det måste vara möjligt att formulera vårt vetande på ett annat språk 
2). Det språkligt formulerade utgåvan av vårt vetande måste kunna beläggas empiriskt eller bevisas med 
formella metoder. 
Vad händer om man inte kan uppfylla dessa två villkor. Är det då ändå ett kunnande? 
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Smedens förmåga att beskriva vad som sker i metallen kallar Aristoteles för episteme, ett 

vetenskapligt kunnande som gav han en förmåga att beskriva vad som sker med metallen. 

Förmågan att använda verktygen att bearbeta järnet med kallar Aristoteles för thechne, ett 

hantverkskunnande eller ett tekniskt kunnande. Det är ett kunnande om hur han hanterar 

sina verktyg, hur han skall slå med sin slägga. Thechne är ett kunnande som går att glömma 

bort. Det beskriver inte hur hårt han skall slå för att driva metallen så att en svärdklinga 

formas. Detta kunnande kallar Aristoteles för phronesis, det praktiska kunnandet. Detta 

kunnande kan man aldrig glömma som man kan göra med thechne och episteme. Skulle man 

glömma phronesis så försvinner man som person15.  

Ser man på smedens kunnande och hur den har utvecklas de senaste 500 åren så har de 

vetenskapliga och tekniska kunnande utvecklats så att mycket att smidesarbetet kan 

automatiseras. Smederna har fått en större andel uttalat kunnande som de formellt kan 

använda till att bevisa varför de gör olika moment. Ur kunskaperna vad som sker inuti i 

metallen har det byggts upp korresponderande regler som styr hur metallen bearbetats.16 I 

situationer där arbetet kommer i gränsfall med det som går att förutse måste smeden 

använda reglerna med hjälp av det omdöme han har förvärvat. Detta har enligt Wittgenstein 

meningskapande effekt.17 I dessa måste han använda sina praktiska kunskaper. Detta gör att 

det alltid kommer finnas smeder som kan med sitt praktiska kunnande backa tillbaka till 

metoder som innan yrket automatiserades. Med dessa metoder kan de göra avancerade 

arbeten med samma metoder som användes innan yrket automatiserades. Dessa smeder 

kommer ha ett tyst kunnande som gör att de aldrig kommer att glömma hur man smider ett 

svärd. Samtidigt kommer de ha ett väl uttalat kunnande hur de smider ett svärd. Detta 

kunnande kan falla i glömska. Det tysta kunnande kan täcka samma område som ett 

uttalade.18   

                                                      
15 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S16-20.Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
16 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S16-20.Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Att regler är korrensonderande innebär att de finns kopplingar mellan reglerna. Tillexempel för att man skall få 
svaret S1 krävs det att till exempel villkorna V1 eller/och V2 skall vara uppfyllda. 
17Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S16-20.Trydells Tryckeri. Stockhom 1999. 
18 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S18. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Techne kan både läras och glömmas, till skillnad ifrån phronesis som varken kan läras eller glömmas enligt 
Aristoteles. 
Det är inte ovanligt att en hantverkare kan förklara hur man gör men inte hur de gör. Deras egna 
arbetsmetoder följer andra regler än de som de kan förklara. 
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Kompetent yrkespraxis. 
Elever som har uppnått Dreyfus och Dreyfus kompententa stadium19 har byggt upp en 

kunskaps och erfarenhetsbank. I denna bank finns kunnande runt regler, förklaringar, 

beskrivningar, minnen och annat som de kan ha att jämföra med. I olika problemsituationer 

kan de se likheter som gör att de kan ta med sig erfarenhet ifrån ett problem till ett annat20. 

Deras kunnande är inte beroende av olika kontexter de befinner sig i. Men det är i deras 

arbetssituationer som deras kunnande syns.  

En signal på att övergången till det kompetenta stadiet är att eleverna vänder på frågan. Hur 

skall jag göra till kan jag göra på det visset. Ett exempel kan jag göra på samma sätt som i 

Lindome. Eleverna som klarar av detta har en erfarenhetsbank som de kan göra jämförelser 

med. De jämförelserna kan användas i utveckling av deras språk. Ur denna språkutveckling 

växer deras yrkesspråk. Etablerade ord tas upp och nya bildas där det saknas ord och 

ordförrådet växer. 

Yrkeskunskap och språkkunskap är tätt förknippade med varandra. Eleverna klarar nu av att 

utmana sitt kunnande genom att söka nya vägar att jobba efter. Språkutvecklingen medför 

att utmaningen kan ske i samråd med sin handledare. Efter dessa vägar finner de ofta ett 

kunnande som de inte kan förklara till en början med. Detta kunnande är ett tyst kunnande. 

Hur modeller kan skapa språköar 
En restauranglärare berättade på ett nätverksmöte för lärare inom 

lärlingsutbildningen.  
I restaurangskolorna får man lära sig att mäta temperaturer. När en köttbit 
uppnått en viss temperatur så är köttet klart. Detta skall man mäta med en 
termometer. En erfaren kock kan bestämma om en kött bit är klar genom att 
trycka på köttet. Då behöver han inte mäta temperaturen för att bestämma om 
köttet är färdigt.  

Hur skall jag bedöma en elev som kan trycka på köttet men kan inte lära sig 
de olika temperaturerna. Han har liksom hoppat över det utvecklingsteget men 
han kommer att klara sig som köttkock. Skall han sedan lära fisk kommer han få 
det svårare. Samma sak gäller det om han skall byta recept med andra kockar. 
Hur påverkar det betyget att om han inte kan finna rätta temperaturer för olika 
kötträtter och hur man mäter temperaturer olika köttbitar. 

                                                      
19 Dreyfus H & Dreyfus S. Mind over Machine. The Free Press. New York. 1988. 
20 Thomas Khun. The structure of scientific revolution. The University Of Chicago Press, Chicago. 
Thomas ansåg att de erfarenheter som fysikstudenterna hade med sig till laborationerna var viktig för att 
eleverna skulle förstå teorin. Den erfarenhet som de får genom laborationerna är med och etablerar 
vetenskaliga begrepp. Dessa begrepp blir då en grund till teorin. 
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Erfarna kockar kan jämföra med hur det känns när man trycker på olika 
ställen i ansiktet och på händerna. Detta kan de använda när de kommunicerar 
med varandra.     

Det här är ett exempel på språköar som är tätt förknippade med yrkeskunskaper. Eleven har 

byggt en förmåga att använda olika delar i ansiktet för att beskriva egenskaper på ett 

färdiglagat kött. Han har fått en modell som de kan använda för att beskriva hur de skall 

tillaga köttet. Modellen kan användas i kommunikationen mellan erfarna kockar. Modellen 

har blivit en språkö. Detta kan jämföras med färgerna för smeden, de beskriver hur 

molekylerna rör sig i metallen. Varken kocken eller smeden behöver en termometer för att 

mäta temperaturen och de behöver inte veta vilka effekter som temperaturen har på köttet 

eller på metallen. Skulle kocken och smeden byta modeller med varandra så skulle de bli 

oanvändbara i deras yrkeskunnande. De delar inte samma språköar och erfarenhet som gör 

att de kan ta till vara på varandras modeller.  

Kockeleven har byggt upp en erfarenhetsmodell om hur köttet skall kännas om man trycker 

på det. Om kockar inte kan dela samma jämförelse med varandra som till exempel 

temperaturer eller hur köttet känns får de svårt att kommunicera. Kommunikationsbristen 

medför att de då inte delar samma erfarenhet med varandra i olika problemsituationer. De 

har då inte gemensamma språköar. Om de inte gör samma jämförelser riskera de att det blir 

en språkfälla. De kan då inte lösa problem genom dialog med varandra. 

Språk och sakkunskaper är ingredienser i receptet yrkeskunnande. Om man kombinerar 

ingredienserna felaktigt fungerar inte receptet. Som till exempel när man bakar sockerkaka 

och äggen kokas innan. Erfarenheter och kunskaper måste byggas upp innan de används i 

praktiken. Dessa måste sedan kunna kombineras på rätt sätt i en yrkesrelevant modell för att 

vi skall kunna använda dem i till exempel en problemlösning. 

Ett exempel från ett trepartsamtal med en lastbilsmekaniker. 

 På frågan om vikten att de kan den bakom liggande teorin för styrsystemen 
svarade han att: Teorin är inte så viktig. Vi har alla signaler och parametrar i 
diagnosprogrammen. I programmet finns det även förklaringar och vilka värden 
parametrar och signaler normalt ska ha. Detta gör att vi inte behöver lära oss 
parametrarna och dess betydelse, men vi lär oss det ändå. Vid normala fel klara 
vi med oss av denna information. I vissa fall räcker inte den informationen. 
Vanligast är när påbyggarna bygger på utrustningen på chassina, så är de inne 
och ändrar i parameternas grundinställningar. De släpper även in nya parametrar 
i systemet som till exempel lutningen på lastbilen. 
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Vid ett tillfälle hade en påbyggare byggt på ett kraftuttagsdrivet frysskåp på 
en bil. När temperaturen hade sjunkit under en viss temperatur skulle kraftuttaget 
stängas av för att frysen inte behövde kraft för att driva den. Påbyggaren hade 
lyckats programmera in att den skulle stänga av tutan på lastbilen samtidigt som 
kraftuttaget. 

När åkaren som ägde lastbilen upptäckte att tutan inte fungerade lämnade 
han in den på en verkstad. Under felsökningen var inte frysen på så för 
mekanikerna fungerade tutan. I och med att åkaren inte gav sig när mekanikern 
inte hittade felet bestämde sig mekanikern för att läsa igenom alla parametrarna 
som rör tutan. Av en slump hittade han vid ett ställe att den styrdes av 
kraftuttaget uttången till tutan.  

Mekanikernas diagnossystem bygger på en modell på hur lastbilen skall fungera. När 

påbyggarna är inne i systemet och förändrar parametrar och värden förändrar de 

verkligheten. När verkligheten och modellen inte går ihop gäller det att kunna gå tillbaka till 

mera grundläggande kunskaper. Dessa kunskaper måste finnas innan de används. I fallet 

med lastbilen så hade mekanikern byggt upp de grundläggande kunskaperna genom att läsa 

i diagnossystemet och lastbilstillverkarens manualer. 

Språk och sakkunskap ger oss en förmåga att skapa modeller. Dessa modeller kan till 

exempel styra våra tankar när vi skall utföra olika arbeten. Till exempel när vi bakar en 

sockerkaka kan vi inte blanda ingredienserna hur som helst. Vi måste först blanda socker och 

ägg för sig och mjöl och bakpulver för sig, sedan kan vi blanda allt. Vi kan även använda 

modeller för hur vi bakar för att lista ut vad som gick fel när vi bakade om vi blandar mjöl 

med äggen och sockret med bakpulvret. Modellerna styr alltså i vilken ordning vi väljer att 

utföra olika moment när vi bakar en sockerkaka. När vi felsöker varför sockerkakan inte reste 

sig så kan vi jämföra modellen med hur vi minns att vi bakade kakan. 

Vad vi tycker om smak och utseende kan även styras av modeller, detta kan kallas för mode. 

Modellerna kan vara en förenkling av ett regelverk som beskriver hur en praxis är uppbyggd. 

Modellerna blir då ett fingeravtryck av en praxis. Språkkompetens, sakkompetens och 

modeller är med och bygger upp en individs yrkesidentitet.21    

                                                      
21 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S33. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Man kan inte identifiera en praxis på grundval av de regler som existerar i den. Om man kommer till en 
främmande kultur och ser ett par vid en bräda med 62 rutor kan man dra slutsatsen att de spelar schack om 
man studerar deras regler. I den schackspelandes identitet ingår det mera än 64 rutor och ett antal regler som 
styr spelet. En viktig del av schackspelarens identitet är strategi. Strategi kan bygga på regler, men den kan 
även bygga på erfarenheter hur olika drag har fungerat tidigare. 
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En jämförelse med reglerna som styr ett språk 
Språket kan med sina grammatiska regler och ordlistor upplevas som ett uttalat kunnande. 

Lagtexter är ett bra exempel på när språket blir starkt regelstyrt. De är skrivna så att de inte 

kan misstolkas. För att samma språk skall kunna användas i olika lagområden anpassas 

språkreglerna efter den situation den skrivs i. Detta gör att språkreglerna inte kan vara 

korresponderande22 på grund av att reglerna måste förändras efter situationen.  I och med 

att språkreglerna töjs så kan de inte heller garantera en förståelse23. Språket kan tolkas olika 

av olika individer som tolkar de skrivna orden med sina erfarenheter. Detta gör att 

lagtextens funktion inte kan garanteras förrän den har testats i en domstol. Enligt 

Wittgensteins så är själva utövandet av språket en garanti för att språket fungerar. I själva 

utövandet är det det tystakunnandet som gör att texten kan avkodas.  

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i 
konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur 
liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna (tingsrätter, 
hovrätter samt mark- och miljödomstolar) och av rättslivet i övrigt (t.ex. advokater 
och åklagare). Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande 
funktion. Högsta domstolens verksamhet syftar alltså inte till att tillgodose den 
klagandes intresse av att få målet prövat igen för att uppnå ett annat resultat än 
vad hovrätten eller Mark- och Miljööverdomstolen kom fram till. 24 

I mekanikerns arbete med tutan avkodas felsökningsmodellen från diagnossystem och 

lastbilens manualer in i det tysta kunnandet. När mekanikern arbetade med tutan var 

diagnossystemet satt ur spel på grund av påbyggnationen. Det här gjorde att 

felsökningsmodellen inte längre fungerade. Reglerna för felsökning hade satts ur spel på 

grund av att modellen inte längre stämmer med verkligheten. Mekanikens tysta kunnande 

avkodade parametrarna i sitt yrkesutövande. Det är mekanikerns utövande som garanterar 

att avkodningen av parametrarna blir betydelsefulla i felsökningen. 

                                                      
22 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S21. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Enligt Kjell S Johanssen så är en regel korrensponderande om. Tecknet T kan rättligen användas om och endast 
om egenskaperna K1, K2, K3 & K4 föreligger. 
23 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S24. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
Bara för att vi förstår schackspelandes regler garanterar inte att vi förstår ett visst drag. 
24 Högstadomstolen. Verksamheten vid högsta domstolen. http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-
domstolen/Verksamheten/. (Hämtad den20140501). 

http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Verksamheten/
http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Verksamheten/
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”… tanken lämnar så småningom de stela bokstäverna för att bli till figurer, 
meningar, symboler, som småningom träder fram levande. Jag ritar kanske en 
symbol för en viss sida. Denna symbol klottrar jag på översta sidan till höger och 
den ger mig liksom nyckeln till hela sidan. Skall jag bli arg ritar jag en djävul med 
eldgaffel eller något sådant. Jag vänder bladet i minnet och kommer liksom på 
tråden.”25 

Sven Åberg beskriver hur en text i ett manus övergår till ett tystkunnande när en 

skådespelare läser in sin roll. Manuset är en modell av den verklighet som skådespelaren 

skall beskriva med sin rolltolkning. När han läser in rollen bygger han upp en egen verklighet 

som han kommer att beskriva. Denna verklighet finns i hans tysta kunnande. 

I den första läsningen är det kunnande han tar in om rollen rent explicit. Efter ett antal 

genomläsningar så har de stela bokstäverna blivit till figurer, meningar och symboler i 

läsarens huvud. Detta är starten på en omvandling ifrån ett uttalat kunnande över till ett tyst 

kunnande. Mot slutet så har texten gått över till symboler klottrade på sidan. En djävul med 

eldgaffel innebär att skådespelaren skall bli arg. Symboler som kommer sedan övergår 

senare till en minnesbild ur vilken rollen utvecklas. Rollen avkodas från det tysta kunnandet. 

Samspelet med kuliss och de andra skådespelarna gör att rollen lever upp på scenen. Det är 

skådespelarens yrkesutövning som garanterar rollens gestaltning. 

I vägarbetarexemplen tidigare i essän jobbar de i tillfälliga trafiksituationer. För att trafiken 

skall flyta sätter de upp tillfälliga trafikmärken och skydd för att leda trafiken säkert förbi 

situationen. De som arbetar med att sätta upp dessa skydd och trafikmärken har speciella 

utbildningar. Dessa personer kallar jag för skyltuppsättare och de har som uppgift att skapa 

ett samspel mellan trafiksituationen och trafiken. I detta samspel är det avkodningen som 

garanterar säkerheten för båda parter. Skyltuppsättarnas förmåga att avkoda hur 

trafikanterna avkodar de tillfälliga reglerna i situationen ger skyltuppsättarna möjlighet att 

leda dem förbi farorna. Trafikanternas förmåga att avkoda riskerna i trafiksituationen ger 

dem en förmåga att respektera farorna i situationen. Med ökat antal situationer som både 

skyltuppsättaren och trafikanterna utsätter varandra för ökar deras tysta kunnande i 

tillfälliga trafiksituationer. Att deras tysta kunnande ökar medför att sannolikheten att 

                                                      
25 Åberg S. Spelrum. Sid 134.Lighting Source. UK 
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avkodningen blir rätt ökar. Skyltuppsättarens och trafikanternas tysta kunnande garanterar 

avkodningen. Deras tysta kunnande kommer ur deras praktik.26 

Teorin kan skapa ett know that. Domaren lär sig vad som står i lagboken. Mekanikerna lär sig 

grunderna i styrsystemet på en lastbil. Skådespelaren lär sig manuset. Trafikanterna lär sig 

trafikreglerna och skyltuppsättarna lär sig trafikverkets författningssamling. Detta är bara 

regler och en del av ett uttalat kunnande. Dessa regler kan inte själva garantera att praktiken 

fungerar. Det tysta och uttalade kunnandet måste samverka med varandra. De av teori 

uppbyggda modellerna kan avkodas in i ett tysta kunnande. När skyltuppsättaren planerar 

sina trafiksituationer sätts han tysta kunnande på prov ihop med hans uttalade. I denna 

kontext kan hans inlästa kunskaper appliceras på verkliga händelser. Det tysta kunnandet 

stöttar utvecklingen av det uttalade kunnandet. 

Kan tyst kunnande stötta utveckling av uttalat kunnande. 
I kvalitetssäkringsmetoden Lean är det standardiserade arbetssättet en 

hörnpelare, samtidigt vill man att anställda skall utmana standarden för att 
därigenom kunna bli ännu bättre… 

Inte helt lätt… ni skall vara mycket noga med att följa standarden, annars… 
men samtidigt skall ni försöka förbättra… 

I Dreyfus och Dreyfus kompetenta steg är regelföljande och regelutmanade viktiga 

komponenter för utvecklingen. I yrkeskunnande är regler en centraldel. Regler som uttalas 

och regler som inte kan det. Inom industrin kan regelutmaningar medföra kvalitetsbrister 

och till och med livsfara. Samtidigt om reglerna inte utmanas bromsas utvecklingen på 

företagsgolvet. Reglerna är viktiga delar i ett yrkeskunnande men kunskapen om hur man 

utmanar dem är viktiga.  

De blivande yrkesmännen behöver tränas i att utmana reglerna. I skolans industriverkstäder 

sker det genom att eleverna tillverkar olika produkter. Under tillverkningen måste de följa 

ett antal regler och tränas därmed in i en rutinpraxis som bygger på dessa regler. 27 Att de 

följer reglerna är viktigt ur säkerhetsmässiga aspekter. För att de skall kunna tränas i att 

                                                      
26 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S28. Trydells Tryckeri. Stockhom 1999. 
Praxisen genom att verka i en språkpraxis så får orden en betydelse bygger på en djupare förståelse än vad 
ordlistor ger. 
27Göranzon B. Spelregler- 0m gränsöverskridande. Sid 41. Dialoger, Stockholm. 2001. 
En verksamhet som uteslutande bedrivs efter artikulerade regler kallar Bo Göranzon för rutinpraxis. Genom att 
eleverna tränas efter de regler som yrkesläraren sätter upp tränas de in i ett utinpraxis  
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utmana reglerna måste de lära sig vilka kvalitéer de produkterna de tillverkar måste ha. 

Utmanar eleverna reglerna så kan kvalitén på det som de tillverkar bli så låg att de inte lär sig 

detta. De kan då inte dra rätt slutsatser. För att lösa denna motsättning planerar 

yrkeslärarna uppgifterna så att eleverna följer uttalade regler i olika moment. Uppgifterna 

leder dem in i olika ställningstagande. Hur eleverna skall utföra de olika momenten lärs ofta 

ut vid maskinen eller vid tavlan. Reglerna kan även tränas in genom att de får texter som 

läxa. Många övningar är uppbyggda genom att det först kommer en förklaring hur och varför 

övningen skall genomföras, efter övningen kommer en förklaring till vad de har gjort. Allt är 

serverat och många av de överraskningar som eleven träffar på är väl planerade. Blir det för 

många oplanerade överraskningar fungerar inte lektionen. Eleverna tränas in i en 

rutinpraxis.   

På lärlingarnas arbetsplats är överraskningarna vanliga och är en viktig del av deras 

utbildning. Regelföljande är ändå en viktig del för att nå rätt kvalitet och säkerhet. Allt det 

som de tillverkar används senare av en kund. En del av reglerna är svåra att förklara för 

handledarna, de blir outtalade. En del av reglerna är inte handledarna medvetna om och 

hänvisar det till instinkt. Andra beskriver att det är något som sitter i ryggmärgen. Det finns 

fler andra beskrivningar av dessa omedvetna regler.  

Genom att överraskningarna ligger oplanerade ser eleverna hur handledarna tvingas lita på 

sina sinnen medan de arbetar. De tvingas att använda av öppna regler. Öppna regler går att 

förändra och anpassa efter situationen. Eleverna tar efter handledarnas förmåga att lita på 

sina sinnen mer än det stabila regelverk som kännetecknar en rutinpraxis28. De utvecklar sin 

förtrogenhet och deras omdöme blir ofta välutvecklat29. Förmågan att följa öppna regler 

med ett gott omdöme är ett kännetecken av en utvecklingspraxis. De som medverkar i en 

utvecklingspraxis har ofta svårt att förklara sina regler. Inte för att de inte kan dem. De är 

                                                      
28 Göranzon B. Spelregler- 0m gränsöverskridande. Sid 41. Dialoger, Stockholm. 2001. 
Bo Göranzon kallar en verksamhet som kännetecknas av att reglerna är öppna för utvecklingspraxis. 
29 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Dialoger. S80. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999. 
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inte vana att förklara dem.30 Det är inte förrän de har ett behov att förklara sina regler som 

de ofta utvecklar en förmåga att förklara dem.  

Svårighet att förklara dessa regler medför ofta andra problem än att de är svåra att förklara. 

Ett allvarligt problem är att de ofta får fel värde i förhållande till de regler som går att uttala. 

I vissa fall så får de ett för högt värde, då nya teorier som är intressanta inte tas på allvar. I 

dessa fall är det inte ovanligt att man får höra.  

Det är bara så man gör och det är viktigare att kunna utföra arbete som en 
hantverkare än att kunna förklara vad som står i en massa böcker. En 
hantverkare skall inte förklara allt man gör. 

Jag har aldrig använt matematik mer är de fyra räknesätten under mina 
yrkesår. 

Matematik måste förklaras praktiskt och inte teoretiskt annars förstår inte 
en yrkesman matematiken.   

Jag har aldrig läst en bok. 

Detta är murar som är svåra att ta sig förbi och allra helst när de kommer in i ett klassrum. 

Värre är det när de outtalade reglerna får ett för lågt värde och bortförklaras som en 

magkänsla. Hantverkaren har då svårare att se att han kan något och i värsta fall tas han inte 

på allvar. När dessa lågt värderade outtalade regler bryter mot det uttalade regelverket går 

de uttalade reglerna före. De outtalade reglerna tappar sin legitimitet fastän de till och med 

kan ha räddat liv. 

De svenskar som hjälpte norrmännen under krigsåren att ta sig över 
gränsen mellan Norge och Sverige bröt mot svenska lagar. Idag är de hjältar. 

2004 körde jag in sand till betongstationen. Efter att ha lastat i Gråbo på 
väg till Högsbos betongstation skulle jag tanka vid slakthuset. När jag skulle 
svänga vid ett rödljus så kom det en gul volvo från vänster. I och med att jag hade 
ett grönt ljus släppte jag på bromsen innan jag hade fått stopp. Den gula volvon 
körde mot rött ljus ut framför mig. Efteråt inser jag att jag borde ha kört in i sidan 
på den gula Volvon men i och med att jag hade anpassat hastigheten så hann 
volvon förbi framför mig. Jag hade brutit mot regeln att grönt innebär kör mot att 
släppa fram gul Volvo från vänster. 

                                                      
30 Göranzon B. Spelregler- 0m gränsöverskridande. Sid 37. Dialoger, Stockhom. 2001. 
”När man frågar Gösta kommer det mycket exakta besked. Ofta efter en stunds betänketid. Kunskaperna är 
inte omedvetna eller obearbetade men han har inte för vana att överföra dem via ordet”  
Thomas Temte’s beskrivning av sin vän båtbyggaren Göstas förmåga att beskriva. Denna ovana av att finna ord 
för att beskriva kunskaper och förmågor som man är inte helt ovanligt för de som är i en utvecklingspraxis. I en 
relation med en elev så kan man träna på att finna ord. 
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Om det första exemplet hade gått till domstol under brinnande andra världskrig så hade det 

blivit fällande domar. Skulle de dömas idag skulle de bli hjälteförklarade. Detta lagtrots 

räddade livet på många norrmän.  

Det andra exemplet kan många yrkeschaufförer berätta om och ingen tar det på allvar. Det 

här exemplet skulle aldrig hamna i en tidning. Däremot om lastbilschauffören inte hade 

stannat utan räddat bilen genom att ta med sig en refug så skulle han bli dömd om han hade 

brutit sin rast med 5 minuter två år tidigare. Detta gör att många yrkeschaufförer känner sig 

som skurkar idag.     

Allt hör ihop. 
Aristoteles delade in kunskapen i tre huvuddelar praktiskt kunnande (phronesis), 

vetenskaplig kunskap (episteme) och hantverk mässigt kunnande (thechne). Alla tre delarna 

samverkar med varandra. Skall ett kunnande bedömas måste man se på alla delarna. Detta 

gör att regler inte kan förklara en praxis och praxis kan inte förklara ett yrkeskunnande.31  

Försöker man beskriva en mekanikers kunnande vid ett växellådsbyte utifrån en praxis så går 

det att göra ur flera aspekter. 

• Den första aspekten är hans förmåga att lösa de problem som dyker upp under 

arbetet. Här finns regler om åtgärder vid olika händelser. Dessa regler kan vara starkt 

uttalade i form checklistor. Till exempel vid flygkrascher finns det checklister vad 

piloten skall göra för att förhindra dem. Det kan även vara kunskaper som är tysta. 

De tysta kunskaperna skiljer den erfarne billisten ifrån novisen i en oväntad situation. 

• Den andra aspekten är hans förmåga att undvika och förutse de problem som dyker 

upp under arbetet. Här finns regler om vad som kan hända och vad man inte skall 

göra. Dessa regler kan vara starkt uttalade i form av ett regelverk, till exempel 

trafikregler. Det kan även vara kunskaper som är tysta. Magkänslan som säger att här 

skall jag ta det lugnt bygger ofta på ett tyst kunnande.  

• Den tredje aspekten är hans förmåga att följa manualer och instruktioner under 

arbetet så att det inte uppstår några problem. Ett tyst yrkeskunnande kan stödja 

                                                      
31Johannessen K. Praxis och tyst kunnande. Praxisidentitet och språkhelhetlig språkförståelse. Dialoger. Trydells 
Tryckeri. Stockholm 1999 
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förmågan att förstå manualerna och ritningarna. Har mekanikern en god förmåga att 

se växellådan framför sig underlättar det hans förståelse av ritningarna.  

För den som inte tillhör yrket kan dessa tre aspekter vara en och samma. Den tredje kan te 

sig som bästa vägen att gå, att följa en manual. Uttryck som ”Problem skall inte uppstå, hur 

svårt kan det vara” är inte ovanligt att höra från kunder som inte är insatta i arbetet som de 

köper. De förväntar sig att man följer en mycket tydlig manual. Allra helst när det inte är 

nöjda med yrkesmannens arbete. För de som är väl insatt i yrket är de två första punkterna 

naturliga. 

 De två första aspekterna kan vara det som skiljer yrkesmannen från novisen. En förmåga att 

inte fastna i problem och det som man inte förstår. En förmåga att gå vidare när allt är kaos 

och en lösning inte syns. 

Två exempel på vikten att inte fastna i modeller 
I NC maskinernas barndom programmerades maskinerna på så kallade 

ISO-språk. Till exempel Siemens och Fanuc. Med i och med att NC maskinerna 
byttes ut mot CNC maskiner övergick programmeringen mer och mer i så kallat 
dialogprogrammering. Denna dialogprogrammering skulle underlätta 
programmeringen av maskinerna men den var samtidigt mera abstrakt. I och med 
att dialogprogrammeringen var mera abstrakt i ISO-koden fick ett antal äldre 
maskinoperatörer som var duktiga i ISO programmering svårt att vara kvar i yrket. 
De fick ofta fått omskolas. 

ISO programmeringen är en modell om hur CNC maskinen skall röra på sig. 

Dialogprogrammeringen bygger på en modell om hur produkten skall bli. De första 

dialogmaskinerna levererade en ISO-kod som maskinerna följde. I moderna maskiner skapas 

programmet efter ritningar. Hur maskinen skall röra på sig visas grafiskt på en skärm. Men 

ISO-koden går ofta plocka fram och i denna går det även att läsa hur maskinen rör sig. 

Skillnaden kan jämföras med att läsa ett manus till baletten Svansjön eller att se den 

uppförd. Skillnaden är som att läsa en bok eller se filmen. Hur många har inte upplevt att en 

bok blir förstörd när de har sett filmen. Detta arbetssätt kan kännas avancerat och 

komplicerat. 
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En av de första lärlingar som skulle bli bilmekaniker var på en bilverkstad 
som arbetade mest med nya fordon. Denna bilverkstads verkmästare uppskattade 
tiden de kan använda en duktig medarbetare som inte utvecklas till 5 år. 
Bilverkstaden var auktoriserad av Mercedes, Nissan och fem andra udda 
bilmärken. De var specialiserade på de kunder som hade relativt nya bilar och 
kunde därför ta mera betalt för sina arbeten. Det krävdes att kunderna upplevde 
att de kunde göra ett bättre jobb än konkurrenterna. Deras kunder ägde sina bilar 
oftast i tre år innan de bytte bort bilen. Nästa ägare använde ofta samma 
verkstad första gångerna efter dem hade köpt bilen. Detta gjorde att de äldsta 
bilarna som den verkstaden jobbade med var 5 till 8 år gamla. De stora 
bilmärkena släppte normalt en ny modell varje år. Verkmästaren uppskattade att 
efter 5 modeller hade utvecklingen gått så långt att det krävdes nya kunskaper 
hos medarbetarna. Han sa vid första gången jag besökte företaget  
-att hur väl jag än utbildade mina elever så hade han ingen användning för dem 
som inte kunde lära sig de nya modellerna efter 5 år. 

Skall en elev få ett yrkeskunnande som gör att han inte fastnar i olika bilmodeller krävs det 

att han ständigt utvecklas.32 Språk och matematik är viktiga pusselbitar för denna utveckling. 

Med hjälp av språk kan han ta till sig information från kurser, manualer, journaler och 

liknande. Både Wittegenstein och Kuhn ansåg att språkkunskap och sakkunskap är 

sammanlänkade med varandra33. Men hur de är sammanlänkade skiljer sig från individ till 

individ.  Matematik ger yrkesmannen en förmåga att beräkna och jämföra olika värden för 

att dra nya slutsatser.  

På samma sätt som språköar och språkfällor etablerades tidigare vill jag etablera 

kunskapsöar och kunskapsfällor. Kunskapsöar är sådana kunskaper och förmågor som 

underlättar utveckling av yrkeskunskaperna. Kunskapsfällor är sådana kunskaper som 

innebär att yrkesmannen inte kan eller vill utveckla sina yrkerskunskaper. Både kunskapsöar 

och fällor kan vara positiva och negativa för kunskapsutvecklingen. En kunskapsfälla kan 

innebära att yrkesmannen blir extra försiktig att utmana sina kunskaper. För att komma över 

fällan måste han få kunskaper som han är riktigt trygg med som han inte behöver utmana. 

Han chansar inte.   

I fallet med CNC handlar fällan om att den moderna tekniken kan verka skrämmande på 

grund av att det ser avancerat ut. Man ser inte att man klarar av att lösa problemet. Detta 

kan jämföras med idrotten. Där är det inte helt ovanligt att man övar mentalt på sin målbild. 

Det kan vara att man ser framför sig att man flyger över ribban i höjdhopp.  

                                                      
32Johannessen K. Praxis och tyst kunnande S136. Dialoger. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999 
33 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande S32. Dialoger. Trydells Tryckeri. Stockholm 1999 
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Många elever på yrkesprogramen har problem med målbilden. Under högstadiet har de 

byggt upp en bild av att de inte klarar av olika ämnen. De har då inte målbilden att de skall 

klara av skolan. En del av dessa elever blir till och med förvånade över att de klarade 

kurserna. Matematiken är ett sådant ämne.  

En målarelev kunde räkna ut volymen på färgen som han målade på en 
pelare. Detta hade han tvingats lära sig på grund av att färgen skulle ha en 
minsta tjocklek efter att den hade torkat. Det var en brandskyddsfärg som hade 
ett högt literpris och färglagren fick därför heller inte bli för tjocka. 

Vid ett nationellt prov klarade han där emot inte att räkna ut volymen på ett 
oljefat. Hans egen kunskap av vad han klarade av inom matematiken blev hans 
fälla för att räkna ut volymen på fatet. Förståelsen av betydelsen att räkna rätt 
blev kunskapsön som gjorde att han klarade av att räkna ut volymen på färgen. 

När eleverna är nöjda med den kunskap som de har lärt sig under praktiken riskerar de att 

hamna i en fälla där den teoretiska kunskapen blir ett hinder som väljs bort. Fällan består av 

att de under tidigare år i skolan misslyckats. Nu känner de att de lyckas, och tänker att de 

behöver mer teori, som de ändå inte klarar av. Denna fälla är viktig att träna bort.   

Andra vanliga fällor är tid och kostnader. På många arbetsplatser tas det risker på grund av 

att säkrare arbetsmetoder tar för lång tid eller kostar mer. Med felaktiga kunskaper ser man 

inte fördelarna. Till exempel vid fasadmålning tar ställningar tid att bygga och det finns 

kostnader förknippade med användningen. Men när ställningen är väl på plats går målningen 

mycket fortare. 

När siffror beskriver abstrakta egenskaper som hur vi mår finns det stora risker för 

kunskapsfällor. Det är som om omdömet riskerar att sättas ur spel. Hur många har inte känt 

att de mår bra fram till att de ställer sig på vågen för att upptäcka att de måste gå ner några 

kilo. Vågens tydliga siffror sätts framför den egna inre kunskapen av vad man väger. Idag 

förstärks vågen med olika datorprogram där man kan mata in aktiviteter, sociala kontakter, 

skelettstorlekar, rörelseförmåga, puls vid olika arbetsprov och liknade. Ut kommer siffror på 

mått som måste förbättras för att få en god hälsa. Vilka vill inte ha en god hälsa? Minska på 

skärmtid och socker! Hur svårt kan det vara att öka sina sociala kontakter? När individens 

eget omdöme ställs mot en datorberäknad siffra så riskerar siffran att vinna. Det uttalade 

omdömet vinner över det tysta väl förankrade kunnandet och en hälsostress byggs upp. Idag 
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drabbas välutbildade och vältränade unga välmående kvinnor av hjärtsjukdomar. Detta 

troligtvis på grund av att hälsoarbetet kläms in i ett alldeles för stressigt schema.34 35 

Ett exempel som förtydligar fällor och öar 
Writings found in Asia Minor said that to temper a Damascus sword the 

blade must be heated until it glows ''like the sun rising in the desert.'' It then 
should be cooled to the color of royal purple and plunged ''into the body of a 
muscular slave'' so that his strength would be transferred to the word.36 

Här bestäms temperaturen på det upphettade svärdet med hjälp av att jämföra färgen med 

den stigande ökensolen. Detta gjorde att smederna kunde jämföra med solen och därmed 

värma svärdet till rätt temperatur. De kunde även göra svärdet mera gult eller rött för att få 

andra temperaturer som ger andra egenskaper. De kunde använda solen för att utveckla sin 

förmåga att få fram rätt egenskaper på svärdet. Detta gör att solen här blir en kunskapsö. 

Genom att smederna kunde använda frasen ''like the sun rising in the desert'' för att föra 

kunskapen vidare blir det även språkö. Smeden använde solen på samma sätt som kocken 

använde ansiktet.  

Att köra in svärdet i slaven är ett sätt att kyla svärdet på ett kontrollerat sätt. Slaven kan där 

emot lika gärna bytas ut mot ett djur som håller en kroppstemperatur på ca 37 grader. Det 

går troligtvis lika bra med en fingervarm tunna med vatten eller olja i. Det som är viktigt här 

är om storleken blir för liten så påverkar det hur snabbt svärdet kyls ned. Slaven kan 

troligtvis byta ut mot en häst eller kamel. Skulle smeden forska i vilken typ av slav som ger 

de bästa egenskaperna skulle det troligtvis inte påverka smedens förmåga att få fram de 

svärd som har de bästa egenskaperna. Detta gör att detta är en kunskapsfälla.  Om vi tänker 

att andra smeder läste denna vers och de började fundera på vilken typ av slav de skulle 

välja kommer de fastna i något som inte påverkar resultatet. Detta är då en kunskapsfälla.    

                                                      
34Stegman Axlund P, Överträning – när det goda blir farligt. Metro. Publicerad 2009 10 26. Hämtad 2014-05-19. 
https://translate.google.se/#sv/en/unga%20friska%20kvinnor%20hj%C3%A4rtsjukdomar%20stress%20ingen%
20f%C3%B6rklaring. 
Vissar att Sais artikel även gäller andra åldersgrupper 
35 Sais W M, The Dangers of Overtraining Youth. Albuquerque Journal. Hämtad 2014 05 19 
http://www.active.com/soccer/articles/the-dangers-of-overtraining-youth-876660 
 Artikeln handlar visserligen om ungas träning. Jag har hittat även artiklar om välmående unga kvinnor. Det var 
så jag upptäckte problemet. Jag läste en medicinsk artikel 2012 om unga kvinnors oförklarliga hjärtsjukdomar 
New York. Min första tanke var då träningstvång och hur man kan bygga upp träningstvång. Det finns bättre 
artiklar som beskriver problemet men denna artikel handlar om våra unga som är relativt oskyddade yttre 
påverkan      
36 Sullivan W. THE MYSTERY OF DAMASCUS STEEL APPEARS SOLVED. New York Times. Publicerad 1981 09 01. 
Hämtad 2014 05 10. http://www.nytimes.com/1981/09/29/science/the-mystery-of-damascus-steel-appears-
solved.html 

https://translate.google.se/#sv/en/unga%20friska%20kvinnor%20hj%C3%A4rtsjukdomar%20stress%20ingen%20f%C3%B6rklaring
https://translate.google.se/#sv/en/unga%20friska%20kvinnor%20hj%C3%A4rtsjukdomar%20stress%20ingen%20f%C3%B6rklaring
http://www.active.com/soccer/articles/the-dangers-of-overtraining-youth-876660
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Utveckling av kunskapsöar 
När lärlingarna blir trygga i sina arbetsmetoder kan de 

anpassa metoderna efter olika sammanhang. För att 

de skall kunna anpassa sina arbetsmetoder måste de 

kunna anpassa sina kunskaper, bestämma vad som är 

relevant och kanske inse att nya kunskaper behövs. 

Vissa kunskaper kan vara lätta att förändra efter 

situation, matematik kunskaper är lätta att förändra. 

Kravet är att det finns goda grunder för kunskaperna. 

Formler kan förändas och sättas tillsammans till nya 

formler. Målareleven som kunde räkna ut volymen på 

färgen som han målade på en pelare hade inte 

förmågan att förändra sina kunskaper. Matematik kan 

fungera som centrala kunskapsöar som kan brygga över till andra öar.  

Inom matematiken tränas eleverna att känna igen olika samband. Denna förmåga att 

identifiera olika samband kan bygga nya kunskapsöar. Förmågan att identifiera olika 

samband är en viktig yrkeskunskap. Jämför vi med språk ser vi att språket innehåller ett antal 

korrensponderande regler och praxis. I låga åldrar, innan barnen har börjat skolan utvecklas 

språket som mest. Det är barnens användning av språket som garanterar dess utveckling. 

Barn vars föräldrar läser sagor har ett mycket större ordförråd. När barnen kommer upp i 

skolåldern får de lära sig grammatik och nya språk. Det nativa språket som barnen lär innan 

skolan blir kunskapsöar som kan kombineras med grammatikregler och nya språk som de lär 

sig i skolan. Barnen får nu redskap att hantera främmande språk på grund av att de kan 

identifiera nya samband. Denna förmåga är viktig att ta med sig in i yrkesutbildningen  

Hur många har inte upplevt förmågan att koppla samma två händelser med 
hjälp av ett speciellt ljud, bild eller någon annan känsla? Denna förmåga sågs 
tydligt hos veteraner som kom hem efter Vietnamkriget. Olika ljud och händelser 
kunde starta olika reaktioner som byggde på de erfarenheter de hade från kriget.  

Vad som fungerar som kunskapsöar och fällor är mycket individuellt och beroende av 

sammanhanget. Vilket gör att alla pusselbitar är viktiga inklusive kärnämnena. En kunskapsö 

kan till exempel vara att man har ett gott förtroende för att man förstår det man läser. Men 

det kan också vara så enkelt att man binder en erfarenhet som binds till en funktion på en 
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lastbil eller en rad i en manual. Men erfarenheten måste användas på rätt sätt annars kan 

det bli en fälla.37 En vanlig fälla mina elever har är att de inte klarar av att förstå enkla texter 

och därför undviker att läsa beskrivningar och manualer.    

De kunskapsöar som kommer med erfarenheten i yrket ligger ofta i nivå med de kunskaper 

som behövs för att utföra yrket. Med en teoretisk utbildning kan kunskapsöarna läggas en 

bit ovanför den praktiska erfarenheten. Ifrån dessa kunskapsöar går det att reflektera över 

den egna praktiken. Reflektionen kan medföra en utveckling av det praktiska kunnandet. 

Genom att kombinera olika teoretiska kunskaper med de teoretiska kunskaperna går det att 

skapa modeller av verkligheten som ligger närmare de praktiska erfarenheterna. 

Ohms lag är ett exempel på sådana kunskaper som VVS-montören inte har 
direkt användning av. Ohms lag kan också ge en förståelse av effekten av 
vagabonderade strömmar som kan uppträda i en dusch. Förståelse av PEN-kabeln 
ger en förståelse hur man kan undvika vagabonderande strömmar. Ohms lag som 
VVS montörerna upplever att de inte har någon nytta av påverkar deras 
yrkeskunnande.  

Inom lärlingsutbildningen hålls ofta fram de praktiska erfarenheterna som de viktiga 

kunskaperna. De praktiska kunskaperna ger dem kunskapsöar som gör att de klara av sitt 

yrke. Troligtvis kommer de räcka till att utveckla deras yrkeskunnande. Men fortfarande kan 

de teoretiska kunskaperna skapa genvägar som gör att de får lättare att dra nya slutsatser 

och lösa nya problem med. Genom att kombinera gedigna praktiska erfarenheter med teori 

kan yrkesmännen att etablera nya kunskapsöar. Dessa öar är bekräftade av både erfarenhet 

och deras teori.  

Användning av de nya stödsystemen inom anläggning och fordonsmekanik kan om de är fel 

utvecklade förhindra att nya öar bildas. Diagnossystemen på fordonsverkstäderna talar 

tydligt om vad som kan vara fel och hur man bekräftar felet och utesluter de andra fel. 

Denna tydlighet medför att felsökningen blir lättare och säkrare. Den medför även att 

mekanikern inte utmanar sina teoretiska kunskaper. Diagnossystemen både förhindrar och 

underlättar kunskapsutveckling hos mekanikern.38 

                                                      
37 Johannessen K. Praxis och tyst kunnande S37. Dialoger. Trydells Tryckeri. Stockhom 1999. 
Kjell använder exempel istället för erfarenhet  
38Crawford M. Shop Class as Soulcraft: An Inquiry into the Value of Work. Penguin Press, 2009 
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Ett par sista tankar om essän. 
Jag kan se en tydlig skiljelinje hos de grävmaskinförare som jag utbildar. De som arbetar 

mycket bredvid maskinen under utbildningen och gör andra anläggningsarbeten än att köra 

maskin blir betydligt mer eftertraktade som maskinförare efter utbildningen. Det är som att 

grävmaskinförare behöver göra allt grov och slit arbete innan de sätter sig i en grävmaskin. 

De behöver kunna använda spett och spade innan de lär sig att köra. 

När jag började som lärare ville jag ge de elever som hade inlärningsproblem möjligheter att 

göra ett bra skolarbete. Min dröm var att utjämna skillnaderna. För detta såg jag datorn som 

ett magiskt verktyg som kunde göra underverk. För den uppväxande generationen är datorn 

ett naturligt verktyg. I kursen arbetsmiljö och säkerhet fick eleverna göra riskanalyser för att 

visa vad de hade lärt sig. De klasser som använde dator saknade någon komponent som jag 

inte kunde sätta fingret på. 2012 gick vi över till en loggbok som skrevs med penna och 

papper och komponenten började komma tillbaka. Efterhand har jag börjat införa penna och 

papper mer och mer med ett bättre resultat. Det är som att utan penna och papper saknas 

ett verktyg för inlärning på samma sätt som spett och spade fungerade för 

grävmaskinseleverna. 

På samma sätt som spettet och spaden är viktig för att kunna köra grävmaskinen så är 

pennan och papperet viktigt för att kunna använda datorn. Arbetet med penna och papper 

genererar kunskapsöar som är viktiga för den datorvana generationen. Att lära sig en 

kunskap eller en förmåga är ett arbete som kräver ett tydligt verktyg. Spade, spett och 

penna, papper är tydliga verktyg. Grävmaskin och dator är lika tydliga verktyg som inte 

skapar alla kunskapsöar som behövs för att kunna skapa broar in i ett yrkesliv. Penna och 

papper kan många gånger vara kunskapsfällor för mina elever då de många gånger är 

förknippade med misslyckande. 

Hur påverkar detta arbete mina elever? 

Att eleverna bygger kunskapsöar och bygger bort kunskapsfällor är viktig för deras senare 

utveckling som yrkesmän. För att detta arbete skall komma igång krävs det att handledare 

och lärare har samma språk som eleverna. För att få struktur på vad som är viktigt med språk 

utvecklade jag begreppen språköar och fällor som måste vara gemensamma för elev och 

handledare eller lärare.  
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Språköar och fällor kan underlätta och försvåra en dialog mellan två individer. Språköarna 

underlättar genom att de med hjälp av gemensamma minnesbilder smörjer dialogen. 

Fällorna leder de inblandade i dialogen på olika vägar med hjälp av bland annat minnes 

bilder som inte överensstämmer. Detta innebär att missförstånd kan uppträda i dialogen. 

Dessa missförstånd kan förhindra dialogen mellan handledaren och eleven. De kan även 

skapa situationer på arbetsplatserna som är farliga då rätt information inte når fram. Genom 

att göra handledaren och eleven medvetna om dessa fällor kan jag som lärare lösa problem 

som hindrar deras dialog. Jag har som lärare fått ett verktyg att lösa vanliga problem som 

ofta innebär ett byte av praktikplats. 

Hur påverkade språköar och kunskapsöar hur denna essä skapades? 

När jag skrev essän gjordes det i två omgångar. Den första delen som handlade om språköar 

och språkfällor hade jag med mig ut till mina elevers handledare. Den andra delen som 

handlade om kunskapsöar och kunskapsfällor skrev jag med grundbasis av det som jag hade 

lärt mig när jag jobbade med den första. Den första delen började jag i teorin som jag sedan 

utvecklade med hjälp av med empiri. I empirin hade jag redan mina kunskapsöar från det 

arbete jag har gjort ihop med mina elevers handledare angående våra elevers 

yrkeskunnande. Men jag saknade förmåga att beskriva vad jag såg och bedömde. Genom 

arbetet med teorin och sedan med empirin skapades först nya teoretiska kunskapsöar. 

Genom att använda dessa öar skapades språköar som gjorde att jag kunde förstå mina 

elevers handledare när de beskriver vad de och eleverna kan. Jag fick även bättre verktyg för 

att använda elevernas språk i deras kunskapsbedömning. 

I arbetet med kunskapsöarna började jag i empirin och etablerade den sedan i teorin. Denna 

metod underlättade en del av skrivandet och arbetet gick betydligt lättare. De kunskapsöar 

som redan hade etablerades under arbetet med språköarna blev mer bekräftade. Nya 

språköar etablerades som exemplet att man behöver ett verktyg för att lära sig. 

Idag används datorer mer och mer i undervisningen. Detta är viktigt för att eleverna skall få 

kunskap att hantera datorn senare i deras yrkesliv. Datorerna används till och med i 

matematiken där matteboken ligger på nätet. I hydrauliken och elläran kan laborationer 

göras med Pascals och Ohms lagar utan att ha kopplat en komponent. Felsökning kan ske i 

avancerade styrsystem. Hur går det då med de kunskapsverktyg som motsvarar spett och 
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spade för grävmaskinisten? Många av våra elever använder helst inte penna och papper, 

vilket är ett viktigt verktyg för att lära sig. Vad händer med de individer som inte får med sig 

dessa verktyg ut i arbetslivet? Det är en fråga som vi får forska om i framtiden.  
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”… man kan ibland föreställa sig den här personen som är jättebegåvad och 
går igenom den här skolan på moln, men det är inte helt säkert att personen 
kommer att kunna klara sig sedan ute i musiklivet. Den långsamma mognaden 
kan leda till något mycket starkare, som har fått övervinna fler motstånd.”39 
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