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Abstrakt 
Masteruppsats är ett resultat av det utvecklingsprojekt jag bedrev under 2009-2014 

inom ramen för förarutbildningen som bedrivs på gymnasieskolans och 

vuxenutbildningens inriktning Transport. Arbetet ska ses i ljuset av den magisteruppsats 

jag skrev 2013, Förarutbildning och kunskapsbildning – en studie om 

förarutbildningssystemet. 

Utvecklingsprojektets syfte var att undersöka om det var möjligt att nå 

djupare och mer varaktig kunskap, främst när det gäller de ”mjukare” målen inom 

förarutbildningen: riskmedvetenhet, uppmärksamhet, nyfikenhet, erfarenhet och 

ödmjukhet. Alltså de kunskapsfält som inryms inom körkortsmålen tre och fyra: 

resande med bil i speciella sammanhang och personliga förutsättningar och 

målsättningar i livet. 

Uppsatsen beskriver mina tankar, försök och trevanden för att skapa 

djupare och mer varaktig kunskap hos eleverna än vad jag upplevde att den traditionella 

förarutbildningen gav. Utvecklingsprojektets exempel visar att det är möjligt och att 

framgången ligger i ett stort fokus på de ”mjukare” kunskaperna - de generella 

kompetenserna - som ödmjukhet, reflektion, nyfikenhet, självverksamhet, m.fl. Dessa 

kunskaper byggs inte upp genom mer studier av de ämnesspecifika ämnena. Studien 

visar tvärt om att de generella kunskaperna byggs upp, liksom inom forskningsområdet 

YoT, genom dialog och med litteratur, kunskapsfilosofi, kunskapsteori, eget skrivande 

och dialogseminarieliknande former. Inom de etablerade, traditionstyngda samt i viss 

mån mansdominerade utbildningarna är detta - milt sagt - en aning kontroversiellt, 

vilket skymtar fram i uppsatsen här och var: ”Att läsa böcker lagar inga bilar!” Syftet 

med masteruppsatsen är att just påvisa motsatsen. Att som pedagog bygga upp och läsa 

av de mjukare ”kunskaperna”, de generella kompetenserna, innebär att kunna navigera 

mellan ytterligheterna, i det ungefärliga och utveckla ungefärlighetens precision. 

 

Nyckelord 
Förarprövare; förarutbildning; lärare; körkort; körkortsprov; transport; 

yrkesförarutbildning;yrkesutbildning; läranderesultat; kunskap; kunskapsavläsning; 

kunskapsbildning; generella kompetenser; yrkeskunnande; körkunnande 
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Tack 
Att välja ett undersökande förhållningssätt i sin yrkesutövning gör man i någon mening 

ensam. Men det ensamma beslutet rör många. I mitt fall var beslutet delvis naturligt, i 

och med att jag under flera år befunnit mig inom forskningsormråden Yrkeskunnande 

och Teknologi. Att jag inte kunde befinna mig i den modell av lärande som 

presenterades för mig stod mycket klart på ett tidigt stadium.. Jag var helt tvungen att 

ifrågasätta rådande normer och finna stöd för ett annat sätt att bygga upp och läsa av 

varaktig, djupare kunskap. Jag undersökte under många år, och ett stort tack vill jag 

rikta till alla minaelever som genom åren med mer eller mindre vetskap medverkat i 

mina undersökningar. Ett annat tack vill jag rikta till flera av mina forna kollegor.Hade 

ni inte så öppenhjärtligt hävdat er pedagogiska grundsyn, hade jag aldrig fått den 

empirin jag nu erhöll. 

Inom studierna vill jag rikta ettstort tack till våra handledare och inre krets 

inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi. Med ert stöd och uppmuntran 

skulle det i mitt samtida karriärsbyte svårligen ha blivit någon uppsats. Ett särskilt tack 

till dig, Nils Friberg! 

Likaså vill jag rikta en stor uppskattning och tack till mina medstuderande. 

Era texter, reflektioner och kommentarer på andras och mina texter är grunden för hela 

uppsatsen – enligt metodiken Bo Göranzon och Maria Hamarén utarbetade för ca 30 år 

sedan. Ett grundläggande tack även till Er! 

Men till sist vill jag rikta ett stort tack till min fru Eva och son Samuel. 

Trots att vi under hösten flyttat till en helt anna region i Sverige, och att vi alla har bytt 

daglig verksamhet, har det funnits tid och kraft över att låta mig sitta och skriva. Under 

hela projektet har du, Eva, även varit en overdärlig samtalspartner. Tack kära vän! 
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Inledning 

Dagarna innan skolavslutningen vid en gymnasieskola och internat, får tre 

avgångselever för sig att en seneftermiddag åka på festligheter i en annan 

stad, 5-6 mil bort, som brukade arrangeras varje onsdagskväll. De var ett år 

äldre och inte direkt nära kompisar till mig, men jag fick ändå frågan om att 

följa med då vi bodde i samma korridor. Något gjorde dock att jag avböjde i 

sista minut. Vad anledningen var minns jag inte längre. Efter att ha kört ca 

tre mil hade stämningen hunnit bli ordentligt uppsluppen. Föraren drack inte 

en droppe, men det gjorde de andra två. Det bar sig inte bättre än att 

kompisarna hetsade den normalt så lugna och eftertänksamma föraren så till 

den grad att han på 90-väg påbörjade omkörning av en långtradare, trots 

heldragen linje, högerkurva, nedförslut och viadukt. När bilen kommit 

halvvägs förbi får de möte med en annan långtradare. Föraren väljer att styra 

till vänster, ut på en åker, även om höjdskillnaden ner var stor. Föraren gör 

valet en aning försent, varför personbilens högra flygel, frontalkrockar med 

den mötande långtradarens högra flygel. Omedelbart dör passageraren fram. 

Passageraren bak blir så skadad att han blir förlamad för resten av sitt liv. 

Föraren klarade sig utan något bestående fysiskt men. Ett år senare sitter den 

förlamade och kommunicerar med hjälp av en luftslang i munnen. Personen 

hade innan olyckan varit intresserad av datorer och keyboardspelning. Nu 

kunde han med luftens hjälp och en dator få fram några toner. Föraren stod 

däremot inte ut med vissheten om vad han orsakade, utan tog sitt eget liv 2 

år efter olyckan. 

Kan man säga att förarutbildningen har lyckats bygga upp riskmedvetenhet, omdöme 

och insikter om människans påverkan av exempelvis grupptryck? Alltså de ”mjukare” 

målen inom förarutbildningen. Nej, skulle jag vilja säga. Exemplet ovan är oerhört 

olyckligt och som tur är inte så allmänt förekommande, även om vart och ett är en 

olycka för mycket. Olyckor förorsakade av brist på erfarenhet och utbildning av de 

mjukare målen är vanligare i unga år en senare och skulle vara ännxu fler i antal om det 

inte vore för att så många erfarna medtrafikanter räddar så många situationer. Ur 

trafiksäkerhetssynpunkt skulle jag vilja påstå att det fokus som fortfarande riktas på 
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manövrering av fordonet i olika trafikmiljöer gör förarutbildningen otillräcklig. Det 

invaggar den nya föraren i en falsk trygghet. Klarar man bara att manövrera fordonet 

bra så är man färdig med sin utbildning. Förmågan att manövrera fordonet är också det 

som jämförs mellan individer. Den som bäst kan hantera fordonet i till exempel hög 

hastighet, i snäva kurvtagningar och hävande av sladdar är den som i 

bekantskapskretsen får det högsta anseendet. Ett körkorts utfärdande anses också som 

fulländningen av utbildningsinsats och bevis på uppnådd körkunnighet. På ett allt för 

otydligt sätt förs diskussionen om att ett körkorts utfärdande bara betyder att föraren får 

möjlighet att övningsköra på egen hand. Ett körkorts utfärdande är bara ett bevis på 

uppnådd kunskapsnivå i förhållande till körkortsmålen, inte bevis på fullt uppnådd 

körkunnighet. 

De mjuka värdena och målen i utbildningen anses kunskapsmässigt 

byggas upp genom teoretiska modeller och kontrolleras via det datoriserade teoriproven. 

Men gör det verkligen det? Teorin har ingen hög status bland körkortstagarna i 

allmänhet. Flera körskolor kan vittna om att de inte får eleverna till teorilektionerna, 

trots att de ingår i de paket som eleven köper vid inskrivning. Tvärtom handlar det om 

att ”trilla igenom”, att klara provet utan något egentligt fokus på vägen dit. 

-Ja, men dödsolyckorna minskar ju för varje år, kan någon invända genom 

att dra den slutsatsen att då dödsolyckorna minskar har förarna blivit bättre och därmed 

också förarutbildningen. Jag, å min sida, skulle snarare hävda att det lägre antalet 

dödsolyckor är ett positivt resultat av forskningen inom väg och fordon
1
. Forskningen 

har nämligen i båda fallen effektivt bidragit till att förarnas misstag mildrats. 

Vajerräcken, airbag, sensorer av olika slag, 

deformationszoner såväl i fordonen som i teknik på 

och intill vägarna är några exempel. Vid mina besök i 

Transsylvanien väcker det minnesbilder från min 

barndoms trafikmiljö, tidigt 70-tal. Alla dessa 

farligheter vid vägens omedelbara närhet har byggts 

bort i Sverige, för oss användare nästan helt i det tysta. 

Forskningen inom området människa och därmed även runt 

förarutbildningssystemet har, utifrån mitt perspektiv, inte genererat motsvarande 

                                                 
1
 När det gäller trafiksäkerhet forskas det främst inom tre huvudområden: Vägen, fordonet och 

människan. 
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positiva och omvälvande förbättringar som exempelvis vajerräckena innebar. Snarare 

har utvecklingen backat. Idag fokuseras det, såväl inom utbildningsupplägg
2
 som hos 

elev, nästan uteslutande på målet att klara provet och inte varaktigt kunskapsinnehåll. 

Och förarutbildningssystemet håller nästan på att kollapsa, enligt flera trafikskolor. 

Mindre och mindre tid läggs på utbildningen och mer och mer tid går åt vid kontrollen 

av kunskapsnivå, det vill säga vid uppkörningen vid Trafikverket. Allt fler blir nämligen 

de elever som på eget bevåg avbryter grundutbildningen och chansar att göra 

uppkörning. Ofta underkänns eleven. I praktiken innebär det i någon mening att 

utbildningsfasen har flyttats till kontrollfasen, vilket har minskat trycket på 

trafikskolorna och ökat trycket på Trafikverket. Det går återigen att ställa sig frågan: 

Gynnar detta en ökad trafiksäkerhet? Givetvis inte, men vad är alternativet? 

Personligen har jag inga förhoppningar om att genom detta arbete få till 

stånd en förändring av det allmänna förarutbildningssystemet i Sverige. Troligtvis krävs 

det kraftiga politiska beslut för att göra om systemet. Korkortsteorin skulle exempelvis 

vara ett obligatoriskt ämne. Inte bara på gymnasiet utan vara ett ämne som genom hela 

grundskolan skulle anpassas till nivå och vara ett lika naturligt inslag för eleven i skolan 

som det är på vägen dit och hem. Körningen skulle subventioneras med statliga medel 

och innehålla en obligatorisk tid av såväl pedagogiskt lärarledd undervisning som körtid 

med en handledare däremellan. 

Men vad jag däremot vill uppnå med denna uppsats är att den kan skapa 

diskussioner inom de gymnasiala yrkesförarutbildningarna, där körkortet B ingår. Inom 

yrkesförarutbildningen finns nämligen en tendens att ta efter allt material, system och 

upplägg som trafikskolorna använder sig av utan att reflektera över skillnaden i 

förutsättningar. Trafikskolorna har tiden emot sig, medan yrkesförarutbildningarna har 

en given tid till förfogande, en i sammanhanget väldigt lång tid som skulle kunna 

innehålla delar som på ett helt annat sätt kan bygga upp de mjukare värdena inom 

körkortsmålen. 

  

                                                 
2
 Inte som en önskan, utan för överlevnad som trafikskola. (intervju, STR-ansluten trafikskola 15-03-16) 
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Bakgrund 
Som pedagog och förarprövare växte det genom åren fram ett tvivel i min 

yrkesutövning. Något började skava. Vad det var kom jag dock inte åt. Med mina 

studier inom Yrkeskunnande och teknologi klarnade det dock allt mer för varje år. 

Verkligheten verkade mer och mer tvehövdad medan utbildningssystemet bara tar 

hänsyn till det ena. Att vardagen befinner sig i en ständig ungefärlighet, gråzon, är något 

som inte fångas inom ramen för utbildning. Där primeras tvärt om det binära, svart/vita, 

synsättet. Exempelvis är tjugosju poäng icke godkänt medan tjugoåtta är godkänt. Hur 

kan det vara det? 

Min magisteruppsats, Förarutbildning och kunskapsbildning – en studie 

om förarutbildningssystemet, ägnade jag åt att tydliggöra förarutbildningssystemets 

paradoxer. Jag ville lyfta fram dem i ljuset så fler fick möjlighet att se det jag tyckte mig 

se. En av dem var exempelvis hur kunskapsformerna praktik och teori skiljs åt
3
 vid 

kontroll av kunskapsnivå inför ett körkorts utfärdande. Är det möjligt att utföra praktisk 

körning utan teoretiska kunskaper? Och om en elev är godkänd vid körprovet men inte 

på det teoretiska provet. Vad mäter då de teoretiska proven? 

En annan paradox var också värdet av frågornas utformning vid 

Transportstyrelsens avdelning för frågekonstruktion. Å ena sidan har frågorna en hög 

validitet och ett högt korrelationsvärde och mäter alltså exakt det de ska mäta. Men å 

andra sidan finns intern statistik hos Transportstyrelsen som visar att vem som helst 

utan att läsa en rad eller köra en meter kan klara ett godkänt slutprov på ca tio försök
4
. 

En tredje paradox uppstår i planeringen av undervisning. Som pedagog är 

jag intresserad av att skilja mellan väg och mål, alltså att skilja mellan fasen av 

kunskapsutveckling och kontroll av upparbetad kunskapsnivå. Som pedagog upplever 

jag lärandefasen som mest intressant och krävande. Det är i uppbyggnadsfasen av 

kunskap som lärarens yrkeskunnande ordentligt sätts på prov. Som hjälpmedel finns 

ofta utvecklade utbildningssystem med litteratur och övningar. Inom 

yrkesförarutbildningen, gymnasium- och vuxenutbildning, används oftast material 

hämtat från trafikskolemiljön. Vad jag pekar på i min tidigare uppsats var att hela 

förarutbildningssystemet är uppbyggt kring målet, nämligen att klara kontrollen av 

kunskapsnivån. Inte vägen, att varaktigt skapa kunskap. Skälet är lätt att se, eftersom 

                                                 
3
 Något som redan Aristoteles under 300 f Kr förde problematiserande resonemang omkring. 

4
 Se intervjun i magisteruppsatsen Förarutbildning och kunskapsbildning 
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trafikskolorna har tiden som en slags fiende. Eleverna upplever vägen alldeles för dyr 

och fokuserar bara på målet. Men yrkesförarutbildningarna har ju det omvända 

förhållandet! Yrkesförarutbildningarna har en given tid att förfoga över. Det är alltså här 

den tredje paradoxen ligger. Vi har två system som krockar. Yrkesförarutbildningen, 

gymnasium och vuxenutbildning, har tid till förfogande, alltså en väg att fylla med 

kvalitativt innehåll men hjälpmedel som är inriktade på målet att klara slutproven. 

Litteraturen är dessutom skriven i så förenklad form att det har lämnat originalet och 

kunskapsformerna är så blandade att den som inte redan är förtrogen i ämnet förstår det 

inte. Liksom kärnkraftindustrin kan man tala om manualparadoxen: Den som redan kan 

behöver inte läsa den, men den som inte kan förstår den inte. 

Att påvisa det jag som pedagog och förarprövare anser vara brister var det 

första steget. Föga konstruktivt, kan tyckas, men det var en förutsättning för att kunna få 

fram en förståelse för det utvecklingsprojekt jag under flera år bedrivit för att arbeta 

fram alternativa utbildningsupplägg och utbildningsinnehåll och kunna påvisa resultaten 

av dessa insatser. Utvecklingsprojektet har bedrivits inom ramen för forskningsområdet 

Yrkeskunnande och Teknologi och min anställning som lärare och förarprövare samt i 

en form som kan liknas vid aktionsforskning. Masteruppsatsen är det dokumenterade 

resultatet av utvecklingsarbetet. 
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1.0 Förarutbildningen 

1.1 Styrdokument 

Som all formaliserad utbildning vilar förarutbildningen på styrdokument. Styrdokument 

är skrivna utifrån ett betraktande av helheten. Ur helheten försöker man finna ledtrådar 

till de mindre beståndsdelarna som helheten består av. När beståndsdelarna har 

identifierats nedtecknas dessa delar till syften, mål och innehåll i ett ämne inom ett 

program eller utbildning. Inom Yrkesförar-utbildningen, gymnasium och 

vuxenutbildning, är styrdokumenten framtagna av såväl Skolverket som 

Transportstyrelsen. I en kombination av dessa möjliggör det utfärdande av körkort inom 

ramen för utbildningen. En lärare som också är förarprövare kan alltså utfärda körkort 

utan att eleverna gör traditionella kör- och kunskapsprov på Trafikverket.  

Målen för körkunnighet är framtagna av Transportstyrelsen. För körkortet B heter 

styrdokumentet TFSF 2011:20 och innehåller fyra huvudområden: 

 Manövrering, fordon och miljö 

 Körning i olika trafikmiljöer 

 Resande med bil i speciella sammanhang 

 Personliga förutsättningar och målsättningar i livet 

Vid en betraktelse av huvudområdena kan dessa i princip delas in i två kategorier. De 

första två är av mer teknisk karaktär medan de två senare är av mjukare karaktär. 

Miljömålen är av såväl praktisk som teoretisk natur. Samtliga skall dock ingå i såväl 

utbildningen som vid kontroll av läranderesultat. Som det är idag fokuseras 

förarutbildningen mycket på det tekniska, d.v.s. mål 1 och 2, eftersom de är tydliga och 

handfasta. Det är lätt att hitta skillnader på att kunna eller att inte kunna och träget 

övande ger tydligt resultat. Det är således lätt att mäta. 

 

1.2 Teori 

När det gäller mål 3 och 4 är de av en annan karaktär. De tillhör ett mer diffust 

kunskapsfält som är betydligt mer komplicerat att såväl bygga upp som att 

kontrollera/mäta. För vissa av målen har det i den traditionella förarutbildningen lösts 

genom en obligatorisk Risk1-utbildning. Det finns mål för utbildningen och en 

obligatorisk tid för närvaro. Däremot kontrolleras inget läranderesultat. Så å ena sidan 

har alla genomgått en teoretisk utbildning med syfte att bl.a. skapa omdöme och 
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riskmedvetenhet, men å andra sidan behöver det inte lett till någon som helst 

kunskapsutveckling. Detta är återigen en paradox som kommer fram i ljuset, då vissa 

grundantaganden frågasätts, vilket givetvis får en avgörande betydelse för hur ett 

alternativt utbildningsupplägg skulle se ut som mer varaktigt och mätbart kan bygga 

upp ”mjukare” kunskaper hos eleven. 

Vissa mål inom 3 och 4 uppnås, i den traditionella förarutbildningen, 

genom läsning/självstudier och kontrolleras i det datoriserade kunskapsprovet, ofta 

genom praxis-formulerade frågor. Detta är frågor som försöker fånga omdöme, 

ödmjukhet och erfarenhet. Men om det nu är så att det på tio försök går att klara ett 

kunskapsprov utan att läsa eller köra något, finns ju en stor osäkerhet i huruvida den 

testade har kunskaper eller inte. Detta får också en avgörande betydelse för hur ett 

alternativt utbildningsupplägg skulle se ut som mer varaktigt och mätbart kan bygga 

upp ”mjukare” kunskaper hos eleven. 

 

1.3 Körning 
Utbildningen i praktisk körning utgår oftast från utbildningskort. Indelade i 16 

huvudrubriker med ett antal underrubriker finns en inbyggd progression i utbildningen. 

Första punkten handlar om inställning av förarstol och förarmiljö och de sista punkterna 

handlar om självständig målkörning i stads- och landsvägsmiljö. Syftet är att bygga upp 

färdigheter runt körkunnande, vilket det i de flesta fall gör. När utbildningskortet är fullt 

är eleven också färdig. Allt gott kan tyckas, men problemet uppstår dock då elever fyller 

utbildningskort men fortfarande inte kan köra på ett godkänt sätt. I dessa fall 

exemplifierar utbildningskorten det faktum att helheten är något mycket större än 

summan av delarna. Men hur fångar jag helheten som pedagog? Om inte helheten till 

fullo är summan av utbildningskortens kryssrutor. Vad är det då? 

 

1.4 Att släppa ledstången 
När jag ifrågasatte utbildningssystemets grundantaganden hamnade det mesta i 

ovisshet. Denna ovisshet skapade en kittlande nyfikenhet att undersöka outforskad 

terräng.  I och med att jag inte kände att den givna vägen ledde till det mål jag såg 

framför mig. Vilken är då vägen? Dessa frågor skapade i sin tur fler frågeställningar 

som var nödvändiga att undersöka närmare. För, som sagt, om inte målet är någorlunda 

tydligt blir ju utbildningsvägen väldigt otydlig. Den första, och kanske svåraste frågan 
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som måste ställas då ett alternativt förarutbildningssystem ska fyllas med innehåll, blir 

ju självklart: vad är körkunnighet? Om jag, vilket jag tidigare hävdat, inte anser ett ifyllt 

utbildningskort besvara frågan. Vad är körkunnighet då? Vad är grundpelarna i 

utövandet hos en säker, riskmedveten förare? Först när svaret på den frågan är besvarad, 

går det att skissa på en väg för att uppnå dessa färdigheter. 

Ordet grundpelare är ett medvetet val. Jag tror nämligen att hittar man 

ämnets grundpelare och jobbar med och utifrån dem i utbildningen, faller helheten på 

plats. Delarna ingår per automatik. Arbetar man däremot inom utbildning bara med att 

jaga delarna kan helheten gå förlorad. Vad jag menar är inte en nonchalans mot 

styrdokumenten, tvärt om! Jag menar att man med en mer avslappnad inställning till 

delmål, och jakten på dem, och istället flyttar fokus till de större delarna av helheten, 

grundpelarna, fångas alla små delmål in
5
. 

I det här specifika fallet med förarutbildning blir frågan om körkunnighet 

alltså en fråga om att hitta grundpelarna för ett utövande där Transportstyrelsens mål i 

styrdokumentet för körkortet B ingår. Något annat är inte att tänka sig och heller inte 

nödvändigt. Alla delmål finns ju i helheten. Det handlar mer om att stuva om dem för 

att upptäcka andra vägar att bygga upp varaktig kunskap på, främst inom det klassiskt 

teoretiska området dit de ”mjukare” målen och värdena av tradition tillhör. 

Redan under magisteruppsatsen försökte jag finna svaren på vad 

körkunnighet är, men utan att egentligen lyckas. Under studietiden inom 

forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi hade det vuxit fram en allt starkare 

känsla av att ett körkunnande är att jämföra med ett yrkeskunnande. Och eftersom 

yrkeskunnande är själva kärnan inom forskningsområdet hade jag ändå stor förhoppning 

om att, om än inte att lösa gåtan, få ledtrådar i körkunnighet och hur man kan bygga upp 

den kunskapen. Efter oppositionen på uppsatsen, eller snarare under oppositionen och i 

den dialog som då utspelade sig mellan mig, opponenten och åhörarna, växte sig bilden 

allt starkare om vad körkunnighet är. Dialogen frigjorde spindeln i tankarnas 

spindelväv
6
, som plötsligt kom fram med den tråd som länkade ihop allt jag läst inom 

ramen för forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi; avhandlingar, klassiker, 

impuls- och bakgrundstexter samt andra deltagares egna texter.  

                                                 
5
 Jmf. Khalid El Gaidi, Lärarens yrkeskunnande: ”Den skickliga läraren är som den skicklige tecknaren. På 

stående fot vet han hur många streck han kan ta bort utan att helheten i den bild han vill framställa 
försvinner.” (s. 249) 
6
 En metafor som redan Diderot använde för att försöka förstå sambandet mellan sinnesintryck, 

förnimmelser och insikt i d´Alemberts dröm (2001) s. 49-50 
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För att skapa en någorlunda begriplig bakgrund till utvecklingsprojektet och dess 

trevanden och resultat, som redovisas i denna uppsats, är det nödvändigt att också ge en 

inblick i de texter och den litteratur som varit betydelsefulla och helt avgörande för min 

egen utveckling. 

 

2.0 Avgörande litterära möten 
Utvecklingsprojektet, vars resultat redovisas i den föreliggande uppsatsen, utfördes likt 

aktions-forskning. Studierna inom ämnesområdet Yrkeskunnande och Teknologi (YoT) 

gav en bred idéhistorisk bakgrund och grundförståelse inom bland annat 

kunskapsfilosofi, kunskapsbildning och kunskapsavläsning. Flera avhandlingar har lagts 

fram inom YoT genom åren, vilka har betytt mycket för mina egna studier. Detsamma 

gäller läsningen av flera klassiska verk, filosofer och till viss del skönlitteratur och 

konst. Läsningen i kombination med dialogseminarierna gav uppslag till förändringar i 

min egen praktik. Resultaten av förändringarna i undervisningen låg i sin tur oftast till 

grund för de egenproducerade, reflekterande texterna som återfördes in i akademin via 

Dialogseminariernas högläsning. Hela projektet fick en pendelsrörelse mellan akademi 

och praktik som övade upp min egen reflektionsförmåga. Genom litteraturen, andras 

texter och dialogerna fick jag lånad erfarenhet som jag gjorde till min egen, varpå jag 

blev betydligt mera erfaren än jag troligtvis skulle blivit annars, på samma tid. Därför 

vill jag peka ut någon av den litteratur som varit betydelsefull för min egen utveckling 

som förarprövare, pedagog och människa och som delvis återfinns i uppsatsen. 

 

2.1 Forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi 
Grundackordet inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi utgörs av konst 

och litteratur i samspel med egenproducerade texter
7
 och dialoger. Forskningsområdet 

syftar till att synliggöra yrkeskunnande inom flera olika yrkesområden och därmed lyfta 

fram förutsättningar och dilemman. Yrkeskunnande har starka inslag av ett tyst, 

osägbart
8
, kunnande vilket inte låter sig nedtecknas så enkelt i punktform. Bo Göranzon, 

som är grundare till forskningsområdet YoT, skrev för 25 år sedan i sin bok, Det 

praktiska intellektet:  

                                                 
7
 Att skriva betyder mycket för reflektion och egen kunskapsbildning, vilket framgår bland annat hos 

Maria Hammarén, Skriva – en metod för reflektion (2005) 
8
 Vad som är osägbart resonerade Wittgenstein om i sin filosofiska skrift Tractatus logico-philosophicus.  
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”Genom konsten – främst litteratur och teater – är det möjligt att göra sådana 

fenomen synliga som kräver ett gestaltande språk för att bli åtkomliga för 

reflektion. Av denna anledning har vi använt oss av konst som ett mer 

okonventionellt inslag i forskningsmetoden: för att upptäcka yrkeskunskapen, för 

att få stoff till diskussionen av yrkesetiska frågor. Tillsammans har fallstudier (…) 

lett till insikter om yrkeskunskap: vad som konstituerar den yrkeskunniges 

bedömningsförmåga, vad det innebär att behärska sina begrepp, hur 

yrkeskunnandet traderas.”
9
  

 

I Det praktiska intellektet synliggörs grunderna i praktikens kunskapsteori genom ett 

vetenskapshistoriskt perspektiv från klassiker som Descartes, Leibniz, Galilei och 

Diderot. Boken problematiserar det oreflekterade införandet av Artificiell Intelligens 

inom områden där arbetet tidigare utförts av yrkesskickliga människor, och är en 

klassiker idag, ett standardverk, inom forskningsområdet och har genom åren varit 

betydelsefull för min egen utveckling.  

Mycket har publicerats inom YoT sedan dess. Dessa avhandlingar, böcker, 

tidskrifter och texter utgör, tillsammans med äldre litteratur och dramer en gedigen och 

ovärderlig kunskapsgrund inom forskningsområdet. 

 

2.2 Senare avhandlingar inom YoT 

Några andra som bidragit med avhandlingar inom forskningsområdet i modern tid, och 

betytt mycket för mina egna undersökningar, är exempelvis Adrian Ratkić som i sin 

avhandling Dialogseminariets forskningsmiljö resonerar om möjligheten att i ett 

dialogseminarium återskapa eller rentav utveckla något av den reflekterande dialog som 

pågår mellan en mästare och hans lärlingar. Avhandlingen uttrycker 

Dialogseminariemetodens genomtänkta hållning i fråga om vad som binder ihop 

yrkeskunnande, litteratur, filosofi och historia med konst och vetenskap
10

. 

En annan, för mig betydelsefull persons avhandling, är Nils Fribergs, Det 

ovägbaras tyngd
11

. Avhandlingen kretsar kring Vattenfall och den roll dess ingenjörer 

spelade under grundläggningsperioden för hundra år sedan jämfört med deras 

förändrade roll och situation idag. Nils Friberg ställer frågorna: Går allt att mäta? Kan 

allting förutses och kalkyleras? Och om det är så att det också existerar något ovägbart 

som det inte tas hänsyn till i de riktlinjer och regelverk som arbetas fram omkring ett 

                                                 
9
 Göranzon Bo (2009) Det praktiska intellektet. Stockholm: Santérus Förlag (s. 7-8) 

10
 Ratkić Adrian (2006). Dialogseminariets forskningsmiljö. Stockholm: Dialoger 

11
 Friberg Nils (2012) Det ovägbaras tyngd – Vattenfall och ingenjörens roll. Stockholm: Dialoger Förlag 

och Metod AB 
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yrkesutövande, vad sker då? Avhandlingen visar också hur en människas 

självverksamhet hade betydelse vid rekryteringen till Vattenfall av dåvarande 

vattenfallsdirektör Hansen
12

.  

Som pedagog slog självverksamhet an en sträng som omedelbart gjorde 

avtryck i uppsatsen. Självverksamhet relaterade jag nämligen till ett uttryck som fanns 

inom den koncern inom transportsektorn jag var avdelningschef inom. De äldre 

cheferna sa nämligen: ”Kommer det en ridtjej eller bonnapojk och söker arbete. Anställ 

direkt även om de inte har erfarenhet, för de fixar det ändå!” Det, liksom 

självverksamhet, är ett slags förhållningssätt till livet, utmaningar och tråkigheter vissa 

elever har med sig från barndomen. De som har det tycker att det är bäst att göra arbetet 

så fort som möjligt, för att sedan ha tid till annat. Den andra kategorin tror att det går att 

skjuta upp till den grad att det av sig själv försvinner. Den första elevkategorin är lättare 

att arbeta med som pedagog, eftersom de styr sig själva mot målet. Den sistnämnda 

elevkategorin står inte lika tydligt vid rodret själva och pedagogiskt krävs det mycket 

insatser för att motivera, skapa nyfikenhet och öka förmågan till egen reflektion. 

Flera avhandlingar återkommer jag till med jämna mellanrum. En av dessa 

är Göran Backlunds Om ungefärligheten i ingenjörsarbete
13

. Avhandlingen är en studie 

av den ingenjörskunskap som inte nämns i traditionell utbildning, men som yrkets själ 

vilar på. Avhandlingen resonerar kring Dialogseminariemetoden och huruvida det går 

att mäta kunskapsförändring, erfarenhetsutveckling, hos de personer som ingår i en 

Dialogseminarieserie eller program. För mig betyder avhandlingen oerhört mycket i 

förmågan att se ytterligheter, motsatser, för att kunna se likheter. Att först synliggöra 

motsatserna, det svart/vita, gör att det lättare går att hantera det ungefärliga, gråzonen, 

däremellan. Ingenting i livet, som jag hittills erfarit, är svart eller vitt. Som pedagog och 

människa innebär det att kunna navigera med säkerhet och omdöme även om konturerna 

är diffusa – att utveckla ungefärlighetens precision. 

I oppositionen på avhandlingen resonerar Agnetha Plejel i en inspelning 

från Dramaten
14

 omkring den fiktiva dialogen mellan ett antal filosofer och Göran 

Backlund själv, där han på sidan 129 skriver: 

                                                 
12

 Jmf, Generella kompetenser samt EU:s 8 nyckelkompetenser och SKiM-Synliggöra kompetenser i 
matchning, Arbetsförmedlingen, ESF-förstudie (2014) 
13

 Backlund Göran (2006) Om ungefärligheten i ingenjörsarbete. Stockholm: Dialoger 
14

 Inspelningen finns, bland många andra, arkiverade inom YoT och arbetas med för publicering digitalt. 
Kontaktperson Bo Göranzon. 
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”Den erfarne blir inte fast i sina egna åsikter. Åsikt är det som håller frågandet 

tillbaka. Åsikten har en speciell och inbyggd tendens till att vilja breda ut sig. Den 

vill alltid bli till allmän mening.” 

 

En sak som jag burit med mig sedan dess är Agnetha Plejels egna reflektion omkring 

det partiet: ”Åsikter är alltså stelnad erfarenhet!”
15

. I linje med det ungefärliga är alltså 

erfarenhet något som hela tiden förändras och utvecklas och att åsikter är något som 

fastnat i tiden. Som pedagog har jag ofta mött åsikter om elever bland kollegor. De ser 

inte att eleven utifrån sina förutsättningar faktiskt utvecklats, utan fäster eleven till det 

första intrycket läraren fick av eleven långt tidigare. 

En annan författare som har betytt mycket och vars avhandlingar och texter, vilka 

har olika djup beroende på var jag befinner mig i min egen kunskapsutveckling, är Lars 

Mouwitz. I avhandlingen Matematik och bildning
16

 resonerar Lars Mouwitz om att 

matematiken, som trots att den anses som den mest stringenta och precisa av alla 

vetenskaper, saknar ett eget språk som kan beskriva de mest intressanta och kritiska 

aspekterna av matematisk verksamhet.  

”Ett språk har ett speciellt territorium bestående av objekt, relationer och 

strukturer som språket kan beskriva och hantera. Därmed definierar också språket 

ett speciellt slags tystnad på omgivande områden.”  

 

För mig innebär varje möte med avhandlingen något nytt. Ibland är det exempelvis 

språkets betydelse som startar reflektion, ibland är det regelföljande eller demokrati. 

Varje läsning, bläddring, ger alltid någon ny erfarenhet. 

På liknande sätt fungerar den redan nämnda boken Det praktiska 

intellektet av Bo Göranzon. Men även Konsten att bemästra en process av Maj-Lisa 

Perby, Jan Sjunnessons Erfarenhet och process samt Gunnar Bergendahls Ansvarig 

handling. Dessa texter rör sig inom stora kunskapsfält, varför den alltid tillför något 

intressant inom just det området som vid varje läsning är i fokus för mig just då. 

Flera avhandlingar ha lagts fram under 2000-talet vilka återspeglas i mina tankar och i 

föreliggande uppsats. 2007 skrev Khalid El Gaidi exempelvis doktorsavhandling 

Lärarens yrkeskunnande
17

. I avhandlingen får vi följa en Dialogseminarieserie med 

erfarna professorer, lektorer och lärare från KTH som resonerar omkring lärares 

                                                 
15

 Även fångat i Dialoger 83-84 2007, Autodidakten. Bo Göranzon (red) s.59 
16

 Mouwitz Lars (2006) Matematik och bildning – berättelser, gräns, tystnad. Stockholm: Dialoger 
17

 Khalid El Gaidi (2007) Lärarens yrkeskunnande – Bildning och reflekterande erfarenheter. Stockholm: 
Dialoger 
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yrkeskunnande. För mig var den en oerhört viktig pusselbit i synen på delar och helhet. 

Vad står egentligen styrdokumenten i skolan för? Är summan av dessa utkristalliserade 

små delmål i ett ämne verkligen lika med ämnets helhet? Avhandlingen gav mig stödet 

att så inte är fallet samt att det med en mer avslappnad inställning till syrdokumenten 

skapas ett pedagogiskt lugn som på ett helt avgörande sätt skapar de rätta 

förutsättningarna för ett lärande: ”Där brådska råder är det svårt att tänka. Ännu 

svårare är det att lära.”
18

 

Sven Åbergs doktorsavhandling Spelrum
19

 är en annan av de avhandlingar 

jag ofta återkommer till i tankarna som pedagog, liksom Clas Pehrssons 

Musikhögskolelärarens yrkeskunnande
20

. Dessa avhandlingar har på ett avgörande sätt 

fått mig att förändra synen på regelföljande och kunskapsbildning. Sven Åberg 

resonerar exempelvis om en kringgående rörelse, en slags avledningsmanöver, som får 

eleven att fortsätta utvecklas. Att inte traggla det eleven för tillfället inte kan minskar 

riskerna för den låsning som det kan innebära att fokusera på det man inte kan. Liksom 

Calle Hageskog, f.d. svenska tennislandslagets tränare under 20-25 års tid, numera 

professor vid Linnéuniversitetet, som brukade uppmana sina tennisspelare att spela på 

det sätt de själva tyckte de var bäst på, menar Sven Åberg att det genom en kringgående 

rörelse ändå går att komma åt det som för tillfället är bekymmersamt, genom att istället 

göra det man är bra på. Själv har jag använt mig av detta i min egen undervisning med 

positivt resultat. 

Ur Clas Pehrssons avhandling brukar jag återkomma till improvisationens 

konst i min egen praktik. Att som musiker kunna improvisera på ett personligt sätt 

kräver mycket grundliga studier av partitur. Den som tror sig kunna improvisera utan 

studier, skapar stereotyp musik
21

. För mig som pedagog innebär det att jag måste 

mycket ingående studera styrdokument och ämnesområde för att kunna vara så fri som 

det behövs i en lärandesituation. Att undervisa ser jag som förmågan att improvisera 

efter elevernas dagsform, nyhetsflöden och annat som påverkar undervisningen.  

 

                                                 
18

 Khalid El Gaidi (2007) Lärarens yrkeskunnande (s. 249) 
19

 Åberg Sven (2008) Spelrum – om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik. 
Stockholm: Dialoger 
20

 Pehrsson Clas (2012) Musikhögskolelärarens yrkeskunnande – anteckningar av en autodidakt. 
Stockholm: Dialoger Förlag och Metod AB 
21

 Pehrsson Clas (2012) Musikhögskolelärarens yrkeskunnande – anteckningar av en autodidakt. 
Stockholm: Dialoger Förlag och Metod AB (s. 139) 
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Att vi som pedagoger låter eleven träna in ett neutralbeteende i en neutralsituation
22

 är 

en annan erfarenhet jag bär med mig från avhandlingen. Att kunna hantera det oväntade, 

som är en slags definition på en yrkesutövning, ett praktiskt kunnande, är något annat än 

neutralstadier. 

2013 kom Johan Berglunds bok Den nya taylorismen
23

 som ett resultat av hans 

doktorsavhandling 2011, Formalisering och yrkeskunnande – en explorativ studie om 

säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin. Boken handlar om relationen mellan 

yrkeskunnandet hos högutbildad personal och den standardisering av arbetsuppgifter 

som sker inom många verksamheter. Boken är ett inlägg i debatten om hur New Public 

Management smyger sig in på nya områden som exempelvis samhällsvetenskap och 

humaniora: 

”Uttrycket ”den mänskliga faktorn” har en negativ klang i vårt moderna samhälle. 

Uttrycket antyder att människan och mänskliga handlingar är nyckfulla och till 

och med olycksbådande. Därför har det inom många verksamheter smugit sig in 

en slags osynlig taylorism, effektiviseringar som detaljstyr eller på annat sätt 

reducerar yrkesutövarnas handlingsutrymme och möjligheter till reflektion. 

Genom denna nya taylorism riskerar verksamheter, inte minst långsiktigt, sin 

kvalitet på många olika plan.” 

 

För mig har boken betytt ett tydliggörande av regelföljandets gränser; att regelföljande 

är en del av kunskapsbildningen på ett lägre plan. Att vara skicklig kräver däremot ett 

uppövat omdöme i att rätt välja ut regler. Det handlar inte om anarki, olydnad eller att 

sätta sig upp mot regelverk. Det är något annat. I sammanhanget ska reglerna ses som 

otillräckliga i det praktiska utförandet. Ett exempel: Om fyra bilar samtidigt kommer 

fram till en korsning där högerregeln gäller skulle trafiken låsa sig själv vid ett strikt 

regelföljande. Lagen säger att lämnas företräde skall den som analkas från höger. 

Omdömet låser dock upp situationen när någon, i tyst dialog med de övriga, tar 

initiativet att frångå regelverket. Det här är alltså inte att sammanblanda med att köra 

fortare än vad hastighetsbegränsningarna anger. Det är istället ett exempel på avsaknad 

av omdöme. 

Boken har också haft en avgörande inverkan på det utbildningsmaterial jag 

inom utvecklingsprojektet skapat. Redan på ett tidigt stadium som lärare och 

förarprövare kände jag en frustration över att den befintliga litteraturen inte skapade det 

                                                 
22

 Pehrsson Clas (2012) Musikhögskolelärarens yrkeskunnande (s. 133-134) 
23

 Berglund Johan (2013) Den nya taylorismen – om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin. 
Stockholm: Dialoger 
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breda intresset det egentligen borde gjort, med tanke på elevernas eget intresse inom 

området. Citatet ledde mig på rätt spår: att gå till källan! 

”Verksamhetsdokumentationen är utarbetad av flera personer som alla har gjort 

sin tolkning, lagt till och dragit ifrån. Vi på KSU använder i vår tur dessa 

dokument som grund för vårt utbildningsmaterial; vi gör vår tolkning, lägger till 

och drar ifrån. Kursdeltagarna läser sedan vårt material, gör sina tolkningar, 

lägger till och drar ifrån. Här har vi alltså nått flera lager av representationer, som 

ligger ovanpå varandra, med många tolkningar däremellan. Vi har kommit ganska 

långt från verkligheten…”
24

  

 

2.3 Klassiska verk 

Att ha fått närma mig dialogformen har varit oerhört frigörande i mitt eget skrivande. I 

den äldre litteraturen har jag tagit starka intryck av exempelvis Galilei Galileo, Dialog 

om de två världssystemen
25

, och Denis Diderot, Skådespelaren och hans roll
26

 samt 

Rameaus brorson
27

. Dialogen kan på ett helt annat sätt tydliggöra ytterligheter, 

kontraster och ställningstaganden man annars kan ha svårt att visualisera i en löpande 

text. Själv började jag naturligt undersöka dialogformen för egen del för ca två år sedan. 

Det var en mognadsprocess och ett för mig nytt sätt att tänka. Men liksom 

forskningsområdets essäform först var ovan i början, blev det tillslut ett naturligt sätt att 

skriva och en viktig del av min egen förmåga till reflektion. 

 

2.4 Sammanfattning 

Presentationen utgör bara en liten del av den litteratur som varit betydelsefull för mitt 

eget utvecklingsprojekt, denna uppsats och för mig som individ. All den 

bakgrundslitteratur som används inom YoT, av exempelvis Kjell S. Johannessen, Tore 

Nordenstam, Bo Göranzon m.fl. är inte medtagna. Inte heller finns impulstexter 

presenterade, vilka har en oerhört central roll inom YoT. Som exempel kan nämnas 

Peter Tillberg (red) Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, vars innehåll används 

flitigt som både bakgrundstexter som impulstexter. Inte heller finns Dialoger och 

Spelplats presenterade, vilka är samlingar av texter skrivna av deltagare och 

seminarieledare. I det föreliggande arbetet måste ett urval göras. I mitt fall föll 

begränsningen på att ta med den litteratur som på ett tydligt sätt har gett avtryck i 

                                                 
24

 Berglund Johan (2013) Den nya taylorismen – om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin. 
Stockholm: Dialoger (s. 82) 
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utvecklingsprojektet. Mycket av den övriga litteraturen har gjort avtryck på ett mer 

diffust sätt, gjorts om i mitt inre och skapat ny erfarenhet. Vem som i de nya 

erfarenheterna är upphovsman är inte alltid så tydligt att se. 

 
3.0 Körkunnighet 

3.1 Inledning 

Att finnas i trafiken sedan barnsben, som gående, passagerare och cyklister gör att vi får 

en slags grundutbildning i hur det ”brukar vara”, en praxis. Det finns i uppfostran olika 

delar av trafiklagsstiftningen som mer eller mindre är i fokus hos olika familjer och som 

därför verbaliseras. Ofta är det exempelvis vilken sida man ska gå eller cykla på, stanna 

för röd gubbe eller titta till vänster, höger och vänster igen, innan man går över en gata. 

Men det är så mycket mer än dessa verbaliserade kunskaper som behövs för att säkert 

befinna sig i trafiken. Hur avgör jag om en bil verkligen tänker stanna före 

övergångsstället eller inte? Hur vet jag att framförvarande tänker svänga eller inte? Hur 

vet jag att bilen från höger tänker lämna företräde för huvudled? Alla dessa frågor som 

avgörs av trafikens tysta språk, det vill säga hastighet, rörelsemönster, placering, 

blinkers- och bromsljusanvändning samt ögonkontakt i kombination med regelverket 

och dess vägmärken. Det sistnämnda, vägmärken, är dessutom intressant ur 

uppväxtsynpunkt. Många har nog i sin uppväxt aldrig hört att någon som utför körning 

egentligen kommenterat dem. Det är alltså inte konstigt om vi lärare i 

förarutbildningssammanhang upptäcker elever som inte alls tittar på dem. Det verkar 

som om skyltarna inte har något att säga, i det invanda 

mönstret av att befinna sig i trafiken! 

Givetvis har de det och en gedigen 

förarutbildning bör förmedla nyfikenheten att verkligen 

läsa vägmärkena innan det blir förfärliga konsekvenser 

och att man efteråt lär av sina misstag.
28

 

 

3.2 Amatörförare eller proffsförare 
Att köra bil är att betrakta som ett yrkeskunnande. Det finns inga genvägar. Tid måste 

läggas till tid. Calle Hageskog, f.d. Svenska tennislandslagets tränare och numera 

professor vid Linnéuniversitetet brukar säga att det krävs ca 10 000 timmar för att bli 
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skicklig i något. Läsning, tennis, golf eller körning. Det krävs att man likt mästar-/ 

lärlingssystemet får följa med bredvid någon erfaren. För det handlar just om 

erfarenhetsutveckling genom erfarenhetsutbyten. Den oerfarne ska under utbildningen 

bli erfaren av att hantera olika neutralstadier
29

, men också få verktygen att hantera det 

oväntade. Något som tillskrivs de högre kunskapsformerna färdighet, förtrogenhet och 

omdöme
30

 eller skicklig och mästare.
31

 

Ingen med ett just utfärdat körkort är fullärd. Likt målarlärlingen som efter 

en tid får lön istället för lärlingslön inte för den skull är fullärd är ju föraren med ett 

nytaget körkort inte fullärd. Skillnaden är att föraren nu får möjlighet att övningsköra på 

egen hand. Tyvärr brukar många körkortstagare uppleva att det är i detta skede den 

egentliga utbildningen börjar. Men behöver det vara så? Ska inte utbildningen i sig 

innehålla så pass mycket av de oväntade att denna ”efterutfärdandeutbildning” inte 

behöver innehålla så många oväntade situationer.  

Nyckelordet här är, som jag tror, ansvar och konsekvens. Utbildningen är 

så tillrättalagd att något egentligt ansvar vilar i egentlig mening inte på den 

övningskörande, utan på läraren. Läraren fråntar eleven känslan av att faktiskt själv 

ansvara och stå för de konsekvenser valen medför. Detta, anser jag vara skälet till varför 

vissa elever upplever att den egentliga förarutbildningen börjar efter utfärdat körkort, 

något jag tidigare benämnde som efterutfärdandeutbildning. 

Ytterligare en fråga inom förarutbildningen är hur man ska komma runt 

det faktum att flera förare under de första åren invaggas i den falska tryggheten att de nu 

bemästrar alla förekommande händelser och att det egentligen inte inträffar något direkt 

oväntat? 

En annan aspekt på bilkörning i analogi med fotboll är att det anses som 

någon slags mänsklig rättighet att få körkort. Men ingen kommer på tanken att det 

skulle vara en mänsklig rättighet att delta i elitserien i fotboll. Däremot får alla i princip 

vara med i amatörfotbollen. Den allmänna inställningen är att det aldrig förekommer så 

mycket skador inom fotbollen som just inom amatörfotbollen
32

. Om kraven sänks, kan 

alltså alla vara med. Men det sker på bekostnad av något annat. Om nu trafiken är var 
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mans rättighet att delta i, kan man lätt dra slutsatsen att den rör sig i amatörfotbollens 

division. Frågan uppstår då: Vill man vara en proffsförare eller amatörförare
33

? 

 

3.3 Att köra 
Förmågan eller förtrogenheten att köra bil bygger på en mängd saker i samverkan. Att 

kunna utföra vissa saker samtidigt, att växla, titta i speglar, göra rätt rattutslag m.m. 

automatiserat, utan att tänka på det, är grundläggande och tillhör fasen övningsgård och 

inledande körning. Att kunna samverka med dessa kunskaper i harmoni med regelverk, 

det vill säga att rätt avläsa väjningsregler i korsningar m.m. är ett annat steg. Att i 

neutralbaserad undervisning utföra neutralbeteenden
34

 i diverse mer eller mindre 

komplexa trafiksituationer betyder fortfarande bara att man befinner sig på de lägre 

kunskapsnivåerna, novis/nybörjare
35

. Att däremot få köra efter mål, få planera rutten 

själv och lösa de eventuella problemen som dyker upp längs vägen är något annat. 

Härvid påbörjas erfarenhetsutvecklingen att närma sig de högre kunskapsformerna, 

kompetent och eventuellt skicklig. Kunskapsnivån mästare ligger dock mycket långt 

bort fortfarande. 

 

3.4 Ett sätt att se på kunskap  

Nu har benämning på olika kunskapsnivåer nämnts redan ett antal gånger. Här finner 

jag det således vara nödvändigt att ge resonemanget en historisk, kunskapsfilosofisk 

förankring. Det finns inom litteraturen olika sätt att tala om kunskapsformer och 

kunskapsnivåer. Men personligen fastnar jag för bilden som Dreyfus målar upp, och 

förklaringen av Dreyfus kunskapsfilosofiska modell i analogi med den moderna trafiken 

har redan gjorts inom forskningsområdet YoT av Khalid El Gaidi i avhandlingen En 

lärares yrkeskunnande:  

”Inom alla områden är skillnaden mellan de som behärskar yrket och de 

som tar sina första stapplande steg ofta ofantligt. I de flesta yrken slutar man 

dessutom aldrig att lära sig så länge man är verksam. (…) I boken ”Mind 

over Machine” redovisar bröderna Dreyfus en femgradig modell för 
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yrkeskunnandets utveckling. Novis, avancerad nybörjare, kompetent, 

skicklig och mästare är etapper de menar en yrkesmänniska genomgår i sin 

yrkesutveckling. Nivåerna i modellen har visat sig vara mycket användbara i 

analysen av yrkeskunnandet och hjälper oss trots en del brister att undvika 

många missförstånd när vi talar om utvecklingen av yrkeskunnandet. (…) 

 

Novis: Under den första nivån lär sig novisen känna igen objektiva fakta – 

specifika situationer i yrkeskunnandet som han identifierar och handskas 

med på ett likartat sätt oberoende av kontexter. Att lära sig hantera 

otvetydigt definierade kontextfria element med exakta regler påminner om 

”informationsbehandling”. En bilskoleelev får till exempel instruktioner om 

vid vilka hastigheter han ska växla och hur stort avståndet till 

framförvarande bil får vara. Dessa regler bortser från kontexter och hur 

förhållandena ser ut för den aktuella situationen. En schackspelare 

uppmanas alltid att byta ut pjäserna mot motståndarens om antalet poäng 

man vinner hem är större än de man förlorar algoritmiskt. 

 

Avancerad nybörjare: Yrkeskunnandet utvecklas, för att kunna hantera 

verkliga situationer, till någorlunda acceptabel nivå endast efter omfattande 

erfarenhet. Det ökar behovet av kontextfria fakta och ibland användning av 

sofistikerade regler. Genom praktisk erfarenhet av konkreta situationer 

börjar den avancerade nybörjaren känna igen meningsfulla element som inte 

alltid kan definieras på ett objektivt sätt. Han börjar se likheter med tidigare 

situationer och inse deras kontextbundna karaktär. Den avancerade 

nybörjarens instabilitet växlar mellan situationsbundna och de gamla 

kontextfria situationerna för att organisera uppfattningen om vad som pågår 

och hur man kan hantera det. Den avancerade nybörjaren i bilskolan 

kombinerar både det situationsbundna motorljudet och hastighetsmätaren 

för att växla. Förarens motsvarighet i schackspel lär sig känna igen och 

undvika överexponerande situationer, uppmärksammar motståndarens drag 

och börja välja drag efter vad han tror motståndaren kan tänkas göra. 
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Kompetent: Med tiden ökar både antalet kontextfria och situationella 

erfarenheter från den verkliga värden. Han placerar pjäserna så att de 

samverkar i enlighet med en spelidé. Positionsspelet han väljer är inte alls 

algoritmiskt. Den kompetente behärskar reglerna men är inte alltid i stånd 

att hantera det oförutsedda i den konkreta situationen. Situationen uppfattar 

han som bestående av ett antal fakta som ska behandlas efter ordning. 

Den kompetente bilföraren kör bil med ett mål i sikte. Han väljer sin väg 

med omsorg beroende på framkomlighet och smidighet. Hans körstil tar 

dock ofta inte hänsyn till passagerarnas bekvämlighet. På samma sätt 

förhåller det sig med schackspelaren. Han bortser från svagheterna i sin 

situation och de personliga förlusterna medan han går framåt för att slå ner 

motståndarens försvar av kungen. Han förlitar sig mest till regler och sin 

analytiska förmåga. Ju mer analytisk han är desto mer sitter han fast i denna 

nivå. I takt med att han börjar fatta självständiga beslut blir han mer 

involverad och känner ansvar för det han gör. Men förmågan att lära från 

erfarenhet är begränsad och likaså strategin för kunskapsutveckling. 

 

Skicklig: Hittills har den som lärt sig ett nytt kunskapsområde i den mån 

den inte bara förlitar sig på regler behövt vara medveten om mål och medel 

och vägt olika alternativ mot varandra. Den skickligen är däremot djupt 

engagerad i sitt uppdrag och upplever den i all sin mångfald. Hans 

urskiljande blick kommer att kunna fokusera på viktiga aspekter i varje 

given situation medan andra, för stunden mindre viktiga, kommer att sjunka 

tillbaka till bakgrunden. I sin rika erfarenhet känner den skicklige igen 

liknande situationer och greppbara analogiskt helheten momentant. 

Den intuitiva förståelsen är en ansträngningslös uppfattning som uppstår 

när man ser likheter mellan den situation man står inför och tidigare 

situationer. Intuitionen är ingen irrationell hållning. Det handlar om ett djupt 

situationsbundet engagemang. Intuition handlar inte om ett vilt gissande 

som när man saknar kunskaper och erfarenheter inom verksamhetsområdet. 

Det är snarare en omedelbar förmåga som tillkommer utöver kunskaper och 

erfarenheter för att hantera det specifika i situationen. 
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Den skicklige bilföraren kan mycket väl inse när han närmar sig en kurva 

en regnig dag att farten är för hög. Intuitivt avgör han om det räcker med att 

lätta på gasen eller om han måste använda bromsen också. En skicklig 

schackspelare ser inte nödvändigtvis de olika pjäsernas positioner utan 

uppfattar helheten som en situation ungefär på samma sätt som man 

uppfattar ett ansikte som glatt, bekymrat eller skräckslaget, utan att behöva 

betrakta varje detalj för sig. Beslutet om de drag han måste göra fattar 

spelaren intuitivt för att möta stämningen. 

 

Mästare: Mästaren agerar utifrån en mogen och praktiserad förståelse. Likt 

den skicklige uppfattar mästaren helheten i problemet och löser den 

integrerad i den kontext den tillhör, ”att laga båten ute till havs”. För 

mästaren är kunskapen integrerad med kroppen på samma sätt som gång 

eller tal. Man upplever inte att man kör bil eller cyklar på en cykel. Bilen 

eller cykeln utgör en del av en själv. Mästaren i schackspel växer in i spelet 

på ett sådant sätt att han förlorar medvetenheten om de enskilda pjäserna 

och ser partiet som en värld av möjligheter, faror, hopp och rädslor. 

Mästaren löser inte problem utan gör vad som normalt fungerar. 

Mästaren har naturligtvis inte alltid rätt när den tänker. Men tänkandet är 

för det mesta inriktat mot att intuitivt greppa helheten. Beräkningar visar till 

exempel att en schackmästare känner igen femtiotusen ställningar. 

Detsamma kan man säga om bilföraren. En sådan detaljmängd överstiger 

vida vad han språkligt skulle kunna uttrycka. I ett dagligt spontant tal vet vi 

kanske inte alltid vad vi skulle vilja säga i en given situation, ännu mindre 

vet vi vilka ord vi kommer att välja för att uttrycka det. Likväl finner sig 

orden för det mesta när vi behöver dem.”
36

 

 

3.5 Olika kunskapsområden 

Hur lotsar vi då våra elever till kompetent nivå eller kanske till och med till skicklig? 

För att kunna reda ut det så måste vi tränga djupare in i vad körkunnighet består av för 

att dels veta vad som ska utvecklas och dels hur. 
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I mina undersökningar har jag insett att olika områden inom 

förarutbildningen tillhör olika kunskapsområden. Trafikreglerna är exempelvis en sak, 

trafikmärkena en annan, människan i trafiken en tredje, miljöpåverkan en fjärde, 

fordonet en femte och naturligtvis själva körningen en sjätte. Detta betyder, enligt mig, 

inte att man kan trycka ner frågeställningar om allt detta i ett datorprogram och tro sig 

mäta någon slags tillförlitlig kunskap
37

 eller rent av omdöme. Varje levande person vet, 

utanför utbildningssystem, att livet inte är svart/vitt, rätt eller fel, bra eller dåligt. Alla vi 

levande människor befinner oss i en ständig gråzon, ungefärlighet
38

, som inte har de 

absoluta svaren. Trafiken är omistligen en sådan plats. Skulle var och en följa 

regelverket till punkt och pricka, skulle trafiken stanna. Tänk bara på en 

högerregelskorsning om fyra bilar samtidigt kommer fram till den! I USA där strejk är 

förbjuden i många sammanhang, väljer de missnöjda att istället följa företagets 

regelverk minutiöst. Det får till följd att företaget kollapsar och fungerar inte under 

denna helt oantastliga aktion. Det är nämligen inte regelverken till fullo som får oss 

människor att fungera, det är ungefärligheten, med reglerna som bas. 

 

3.6 Grundackordet körkunnig 
Varje individ behöver få ordet varför förklarat för sig om den ska bli motiverad att lära 

sig något. Beteenden är inte kunskap
39

. Beteenden lärs ut och in utan egentlig kunskap: 

”Ja, eleven tittade bara helt snabbt åt vänster innan rondellen. Eller han 

rörde egentligen bara huvudet lite snabbt till vänster. Han hade troligtvis 

ingen aning om varför han rörde på huvudet och på vad han skulle titta och 

än mindre på vad han skulle reagera på.” 

 

Ett uttalande av en f.d. lärare inom förarutbildning som kanske egentligen mer 

betecknar lärarens brist på yrkeskunnande än elevens brist på körkunnande. För eleven 

hade blivit lärd ett beteende, nämligen att före rondell vrida huvudet till vänster, men 

aldrig blivit upplyst om varför. Alltså på ett motiverande och nyfiket sätt inte getts 

tillfälle att skapa kunskap.  
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Om nu inte körkunnigheten byggs upp av beteendemönster, kan man ju 

ställa sig frågan, vilka kunskaper ingår i att vara körkunnig? 

Själv har jag i dagsläget identifierat fem områden som behöver utvecklas: 

 

 Riskmedvetenhet 

 Uppmärksamhet 

 Nyfikenhet 

 Erfarenhet 

 Ödmjukhet 

Det kan ju te sig enkelt att det bara skulle vara fem områden som behöver utvecklas, 

men skenet bedrar. Inom dessa fem områden döljer sig kunskaper som tillhör de tystare 

slagen, d.v.s. kunskaper som inte så tydligt går att fånga med ord. Mycket av det är 

praktisk kunskap som utvecklas just i praktisk utövning och reflektion
40

. 

Riskmedvetenhet, uppmärksamhet, nyfikenhet, erfarenhet och ödmjukhet 

Om trafiken skulle utvecklats idag, skulle den aldrig tillåtits att se ut som den gör. Flera 

är exemplen inom andra högriskområden som exempelvis kärnkraftsindustrin och flyget 

som aldrig skulle godkänts ifall bristerna var så stora. Jag tänker exempelvis på att det 

inom trafiken blandas allt ifrån oskyddade trafikanter till tung trafik och vägbanor där 

fordon möts bara någon meter ifrån varandra.  

Exemplen på högriskinslag inom trafiken kan göras många och alla vi som 

befinner oss i den kan ur minnet göra listan lång. Att börja i denna ände är inte dumt för 

att utveckla sin egen riskmedvetenhet, för trafiken är visserligen som den är nu, men att 

slå sig till ro och tro att trafiken är som den är och därmed inte reflektera, tänka, över 

bristerna i densamma är att hoppa över ett viktigt grundackord i sin egen 

riskmedvetenhet. Jag menar alltså att bara för att trafiken är som den är betyder det inte 

att den är säker för det. 

 
Riskmedveten 

Att vara riskmedveten betyder, för mig, att vara nyfiken och ha fantasi och erfarenhet. 

Fantasi om vad som kan inträffa. Alltså en fantasi att se möjliga händelsekedjor framåt i 

tiden på bråkdelar av en sekund. Fantasin hämtar stor del av sin näring ur erfarenhet, 

alltså minnesbilder av hur utfallen varit vid tidigare tillfällen: 
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”Jag sitter med en elev som övningskör. Vi kör i lagstadgade 100 km/h på 

en landsväg som är huvudled. Längre fram finns en korsning och från höger 

kommer en personbil som har stopplikt. Eleven noterar bilen men gör i 

övrigt ingen förändring. Jag däremot lägger högerfoten löst på 

dubbelkommandots bromspedal, d.v.s. gör mig bromsberedd.” 

 

Vi, eleven och jag, ser alltså samma verklighet, men tolkar den olika på grund av olika 

erfarenhet. Eleven tänker ur regelperspektivet att bilisten från höger har ju stopplikt. 

Jag, däremot, har varit med om flertalet gånger när bilister missat stopplikt och/eller inte 

sett att det kommer korsande trafik. Frågan blir här: kan riskmedvetenheten tränas upp 

utan att vara med om olyckstillbud för egen del? Själv har jag blivit övertygad om det. 

Det går att via dialog och exempel ”låna” varandras erfarenheter och göra dem till ens 

egna, utan att egentligen varit med om händelserna själv. Mina erfarenheter av 

Dialogseminarierna inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi är att dessa 

erfarenhetsutbyten skapar kraftfull kunskap. Att skapa motsvarande Dialogseminarier 

inom förarutbildningen skulle därför vara oerhört spännande. 

På vilket sätt hanterar vi riskmedvetenhet? Min erfarenhet är att ju mindre 

erfaren eleven är hanterar den riskmarginaler utifrån ett givet händelsemönster. En 

erfaren, däremot, registrerar det givna händelsemönstret men lägger därtill det oväntade 

misstagen som kan ske. Ett exempel: 

 

Elever vid övningskörning ser att det är en cyklist ca 200 meter framför på 

den minimala vägrenen. Eleven ser att cyklisten följer samma spår hela 

tiden och bedömer riskmarginalen utifrån det givna händelsemönstret som 

utspelats så länge eleven sett cyklisten, nämligen att den hela tiden befinner 

sig i rak kurs ca 10 cm till höger om de yttre vägmarkeringarna. Eleven 

lägger sig visserligen något närmare vägens mittmarkering, men gör i övrigt 

ingen annan riskbedömning. 

Jag, å min sida, ser däremot att cyklisten plötsligt kan göra ett misstag, att 

vingla till eller på annat sätt tvingas ut till vänster. Detta får min 

riskbedömning att vilja göra en mycket större säkerhetsmarginal till 

cyklisten, genom att fullt gå ut på motsatta körbanan eller om det inte är 



 

 

 

29 

fritt, bromsa in bakom cyklisten, invänta och köra om när det är fritt från 

mötande. Detta speciellt om jag kör ett tungt fordon! 

 

Ingen vill köra på någon medvetet. Alla olyckor sker, i stort sett, av misstag
41

. Att vara 

riskmedveten i rent praktiskt körning innebär att öka marginalerna till riskerna, dock 

inte åt det förväntade beteendena utan det oväntade misstagen. Detta måste gå att 

utveckla inom förarutbildningen genom att i dialog mellan varandra låna andras 

erfarenhet och därmed få större fantasi. 

 
Nyfiken 

Jag använder ordet nyfiken
42

 i bemärkelsen att vara just nyfiken på det man inte vet och 

det man inte ser. En nyfikenhet att kontrollera sina sinnen, vilket i trafiken ofta är 

synen. Att se taket på en bil bakom häcken från höger i högerregelskorsning skapar 

ingen nyfikenhet. Det skapar visshet
43

, vetskap om det faktiska. Ser man däremot inget 

biltak bakom häcken från höger finns plötsligt olika spår. Ett är att man tror sig om att 

det faktiskt inte kommer en bil från höger. En annan är att nyfikenheten tänds och att 

man vill kontrollera ens sinnen ytterligare. Kanske döljer det sig en liten cabriolet 

bakom häcken, eller så kanske ögonen helt enkelt inte såg bilen p.g.a. att den befann sig 

bakom speglar eller takstolpar. 

Ett grundläggande skapande av nyfikenheten är att aldrig riktigt tro på vad 

ens ögon och förnuft säger. 

 
Förnuft 

”En förare tänker göra en omkörning av en långtradare på E4:an. Föraren 

tittar i vänster spegel, börjar blinka vänster. I ”döda vinkeln”, befinner sig 

redan en bil i vänster körfält för omkörning. Oro uppstår. Bilen i vänster 

körfält tvingas bromsa in och släpper ut bilisten från höger körfält. Väl förbi 

långtradaren blinkar föraren men tittar inte i vare sig höger spegel eller 

”över axeln” i döda vinkeln. En annan bil från en påfartssträcka vill ut i 

höger körfält före långtradaren. Nu korsas två fordons färdväg och placering 

igen, varpå risktillbud uppstår.” 
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 Trafikverket presenterar i sin statistik över antalet döda i trafiken att ca 20 personer varje år medvetet 
väljer att sluta sina dagar genom en trafikolycka. I flera fall är ett tungt fordon inblandat helt utan egen 
skuld. 
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Vid omkörning på exempelvis E4:an, med flera körfält åt samma håll, tittar man i inre 

och i vänster spegel, ”över axeln”, det vill säga i den döda vinkeln, ger tecken och gör 

sidoförflyttning till vänster körfält, ”blicken, pilen, filen”. Tillbaks till höger körfält 

görs samma åtgärd, men åt höger. Men många kontrollerar inte vare sig höger spegel 

eller ”över höger axel”. Förnuftet
44

, det outtalade facit, säger nämligen att då jag kör 

om, blir jag ju först och behöver därför inte ta hänsyn till något annat fordon. En mer 

erfaren förare har dock varit med om exempelvis motorcyklister eller bilister som 

plötsligt kör om på höger sida (eftersom de troligtvis tycker att omkörningen går för 

sakta eller att man dröjer för länge att gå tillbaks till det högra körfältet) eller bilister 

som lämnar påfartssträckor som då hamnar i den döda vinkeln och också i det högra 

körfältet.  Alltså, förnuftet ger signaler om hur händelseutvecklingen kommer att bli och 

ligger därefter till grund för de handlingar som utförs. Men nyfikenheten måste hela 

tiden vara överordnad för att dubbelkolla förutfattade idéer och bristande erfarenhet. 

Förnuftet är här alltså något som den ovane inte bör lita på, för det är nämligen inte 

förnuft i meningen omdöme, utan snarare förutfattade meningar och bristande 

erfarenhet. Det måste alltså dubbelkollas hela tiden. Något som en uppövad fantasi kan 

ta hand om tämligen automatiserat. Förnuft är således något en mycket erfaren förare 

först kan förlita sig på. Det, precis som omdöme, skapas hos föraren först efter många 

timmars och mils erfarenhet. Men liksom i övrigt yrkeskunnande är inte antal timmar i 

yrket/körning per automatik kopplat till ett ökat kunnande. Flera är de yrkesmänniskor 

och förare som tillbringat åratal i sin utövning som för den skull inte är yrkeskickliga 

eller skickliga bakom ratten. Det behövs något mer, nämligen reflektion.
45

 

 
Reflektion 

Att bara vara i något som exempelvis ett yrke eller som förare under en längre tid 

innebär inte att man blir skicklig per automatik. Man måste också aktivt betrakta sig 

själv litegrann med ”ögat utifrån” och efteråt spela upp händelsen för sig själv och lite 

kritiskt ställa sig frågan: Kunde jag ha gjort något annorlunda? 
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 Jmf: von Wright, Georg Henrik (2003). Vetenskap och förnuft. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB (s. 
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 Jmf Maria Hammaren: ”Att utveckla yrkeskunnande är att låta sin begreppsbildning påverkas (…) Och i 
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Personligen är det min ledstjärna fortfarande att hela tiden betrakta mina 

handlingar med ”ögat utifrån”. Trots mina i dagsläget 47 år och säkert mer än det 

fyrdubbla körda tusentals milen, ser jag plötsligt nya saker med det ”lånade ögat”. Saker 

jag tog för givet eller inövade beteenden hos mig själv, får plötsligt en annan mening då 

jag i praktiken, körningen, förstår samband jag inte tidigare hade sett. 

När jag nu ändå nämner min ledstjärna i livet är det nog också på plats att 

erkänna min livsuppgift, nämligen min ”plikt” mot livet självt, som jag hittills och 

plötsligt genom mina studier inom YoT förstått, är att i alla mina dagar som jag 

fortfarande andas, utveckla gråzonsseendet, det ungefärliga. Ingenting är så svart/vitt 

som det vill te sig, som reklammakare, press eller utbildningssystem vill låta framstå. 

Att utveckla sitt gråzonsseende, seendet på det ungefärliga, är att utvecklas som individ. 

Åsikter är stelnad erfarenhet och en ovilja att utvecklas
46

. Att däremot försöka se saker 

ur olika perspektiv, med olika ”glasögon” är något som främjar ens personlighet och 

bildning.
47

  

För att kunna se gråzonerna, det ungefärliga, behövs kontraster, motsatser, 

ytterligheter. Att hitta dessa och reflektera över skillnaderna är att öva sitt omdöme och 

bildning. Det utvecklar ens kritiska förhållningssätt, det vill säga den inre rösten som 

hela tiden ifrågasätter ”sanningar” som presenteras för en med olika syften. Hur kan 

detta byggas in i förarutbildningen? Hur skapades förmågan hos mig själv? Jo, genom 

läsning. Inte av teknisk litteratur, utan av klassiker och skönlitteratur. Det är kanske 

svaret självt…  

 
Erfarenhet 

Att bli erfaren kräver tid och övning. Som vi tidigare sett finns det inga genvägar. 

Erfarenhet betyder att man helt enkelt varit med om saker, sett samband och övat in ett 

handlingsmönster och handlingsberedskap utifrån tidigare gjorda minnesbilder. Att läsa 

sig till körkunnighet är en lika tokig tanke som instruktionsböcker: Att lära sig rida utan 

häst, Att lära sig cykla utan cykel eller Att lära sig simma utan vatten. Man kan 

möjligen få viss inblick i hur man praktiskt ska utföra saker och ting. Trots det görs det i 

befintlig litteratur inom förarutbildningen stora försök att skriva sig till praktisk 

utövning. Men körkunnighet är något annat. Det krävs praktisk kunskap och erfarenhet 

som endast kan tränas upp just praktiskt. Hur man ska köra i olika trafiksituationer är 

                                                 
46

 Agnetha Plejel. Opposition på Backlund, G. Ungefärligheten i ingenjörsarbete. 
47

 Jmf Berg, Gunnar (2008). Företagskulturers makt. Stockholm: Dialoger (s. 60) 



 

 

 

32 

således ingenting jag i en bok skulle vill förmedla. Individuellt för varje elev anser jag 

att det ska förmedlas i samband med den praktiska övningskörningen, likt 

mästar/lärling.  

I grupp, däremot, har jag med gott resultat tagit ut eleverna i och studerat 

olika trafiksituationer. Dels ger det en möjlighet för mig som lärare att länka ihop 

trafikförordningen med praxis och tydliggöra trafikens tysta språk, men dels ger det 

möjlighet att eleverna i mindre grupper får uppgifter att studera, dra slutsatser om, och 

sedan redovisa. Det blev i utbildningen en markant skillnad vid individuell 

övningskörning. Samma information hade getts alla elever, istället för att jag 

individuellt, vid körning, skulle ge var och en samma information. Dessutom hade det 

effekten att eleverna lättare kunde se sig själva ”utifrån” och hur de samspelade med 

andra, vilket bidrog till en ökad förmåga till reflektion. 

 

Omdöme 

Ordet omdöme har dykt upp lite här och var redan. Kanske dags att fundera en stund 

över det ordet. Av eller ur erfarenheten skapas ett förhållningssätt inför uppgiften som 

bland annat har med riskanalytiska, erfarenhetsmässiga, etiska och moraliska 

avväganden att göra. Omdömet har heller inte med endast läst kunskap att göra, utan 

övas upp under praktisk och social handling. Till omdömet hör exempelvis miljö- och 

hälsoavvägandena som att ta cykeln 500m istället för bilen, att tillämpa sparsam körning 

och att inte ”tokgasa” i ena sekunden för att i sekunden efter få bromsa bort all 

upparbetad rörelseenergi inför nästa rödljus. Till omdömet hör också att inte utsätta sig 

själv eller andra för fara, att inte göra omkörningar där andra får ”rädda” situationen. 

Till omdömet hör, det man ofta kan höra, sunt förnuft. Hur ska detta övas upp inom 

ramen för förarutbildningen? Omdöme för tankarna till de generella kunskaperna eller 

de mjuka värdena. Precis som med reflektionsförmågan är det inte teknisk litteratur som 

behövs. De mjuka värdena utvecklas i social samvaro och i dialog mellan individer och 

i mötena med litteratur, film, teater och konst. Därför blir det tydligt att 

förarutbildningen behöver mer av dessa ”mjukare” inslag snarare än att öka mängden 

ämnesspecifika. 

 
Ödmjukhet 

Att vara ödmjuk innebär att man har en balanserad självuppfattning, uppfattning om sin 

egen kapacitet i olika hänseenden och är medveten om sina begränsningar. För mig 
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betyder det i trafiken också att man är förlåtande för andras misstag, hjälper till och inte 

håller på sin rätt. 

Att öva och utveckla sin ödmjukhet kan vara svårt att komma åt. Lättast är 

kanske att först fundera över när andras beteenden gör mig själv arg och upprörd. I det 

läget kan man försöka reflektera, titta inåt med frågeställningen: Varför gjorde denna 

situation mig upprörd? Varför blev jag arg? Kände jag mig kränkt och trampad på? I så 

fall, på vilka grunder? Att ”sätta sig över” den typen av reaktioner tillhör inte sällan den 

mer erfarne. Här är det inte endast frågan om trafikerfaren utan om livserfarenhet i stort, 

där man har en gedigen grund och trygghet i sig själv. 

Medtrafikanters uppträdande bör ses i ljuset av just amatörfotbollens. En 

proffsförare har likt elitidrottaren ett starkt riktat fokus på uppgiften. Men i trafiken är 

det en massa människor som har getts möjligheten att ta körkort vars mål är satta för att 

så många som möjligt ska kunna få delta. Det är människor med fokus på en mängd 

andra saker än själva körningen, människor som i bilen plötsligt behöver leva ut sin 

aggression mot ett dominant förhållande eller chef. Det är människor som förlorat ett 

arbete eller till och med någon närstående. Det är också helt enkelt människor 

tillhörande amatörförarna med dålig kunskap om fantasi, nyfikenhet, uppmärksamhet, 

erfarenhet och ödmjukhet, eller som genom trafiken tror sig vara någon annan.  

Under utbildningstiden behöver eleven komma över denna fas. 

Utbildningen måste således bygga upp eleven så pass att den kan ”sätta sig över” 

reaktioner som mer har med reptilhjärnan att göra än erfaren logik. Att bygga upp en 

elevs ödmjukhet har även det med de mjukare värdena att göra och pekar alltså återigen 

på ett innehåll inom förarutbildningen som behöver mer av ”mjukare” inslag snarare än 

att öka mängden ämnesspecifika. 

 
Att välja laglydnad 

Massor av exempel finns från varje människas minnesbilder av hur förare tillåter sig att 

ta lagen i sina händer på ett sätt som troligtvis saknar motstycke i andra branscher. Vad 

gör att människor väljer att följa regler godtyckligt, när det passar dem själva? Som 

förarprövare anser jag det ointressant vad jag faktiskt tycker om exempelvis en plötslig 

fartsänkning. Någon har av säkerhetssynpunkt ansett det nödvändigt. Det är ju bara att 

följa! Om vi tar fotbollen som exempel igen, så är det ju inte så att alla spelarna springer 

omkring och godtyckligt hittar på sina egna regler under spelets gång. Alla som är med 

har ju godkänt spelreglerna och följer dem. Annars skulle det ju inte gå att spela. Är 
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man likaså med i trafikens spel, bör man följa regelverket för att om möjligt få det tysta 

språket att utvecklas mellan trafikanterna. Detta är skillnaden mellan amatör- och 

proffsföraren. Som lärare är det genom vårt eget förhållningssätt som vi i dialog och 

handling kan påverka eleverna. I resonemanget blir det tydligt att dialogen återigen blir 

viktig. 

 
Uppmärksamhet 

Som framgår hittills går det inte att göra skarpa gränsdragningar varandes det ena eller 

andra. Vi kan inte dra ut det ena att fritt fungera utan det andra. Vi kan alltså inte vid 

övningskörning bara träna riskmedvetenhet, utan att för den skull träna fantasin, 

nyfikenhet, ödmjukhet och uppmärksamhet. Däremot kan man nog fokusera starkarare 

på det ena eller det andra. Uppmärksamhet är exempelvis något som det talas mycket 

om inom förarutbildningen. Men vad är det egentligen? Är det så att frågan varför 

skjuts in under utbildningen? Alltså, på vad innebär uppmärksamhet i 

trafiksammanhang? Är det ingen som talar om för en vad uppmärksamheten skall riktas 

mot är det ju svårt som elev att fokusera på det trafiken och det förarprövaren anser. En 

vuxenelev berättade: 

”Det var så hemskt otäckt när min fru övningskörde med mig. När vi åkte i 

sta´n kollande hon bara på och kommenterade fotgängarnas klädstilar, vad 

de hade för skor på sig och hur det passade in med resten av kläderna. Att 

bilen framför bromsade in, la hon däremot inte märke till förrän jag 

skrek…” 

 

Är det ingen som talar om vad uppmärksamheten ska riktas mot, kan det alltså ta lång 

tid i utbildningen att det ska ”komma av sig självt”.  

Det blir i sammanhanget tydligt att skillnaden mellan ett utlärt beteende 

och en handling av egen vilja blir stor om ordet varför skjuts in. En f.d. kollega krävde 

exempelvis att eleverna, när dessa övningskörde lastbil och släp, alltid skulle titta i 

högra backspegeln var 10:e sekund. Han tjatade mycket eftersom beteendet inte 

förankrades inom eleven. Den hade inte fått svar på varför. För hade svaret formulerats, 

skulle det ju blivit uppenbart att behovet av att titta i backspegeln givetvis ändras 

beroende på trafikmiljö. På E4:an med 20 meters vägren behövs sannerligen inte 

mycket kontroll, medan en liten krokig landsväg utan vägren kräver mycket. 
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Som lärare måste jag alltså ställa frågorna varför under utbildningen. Dels för mig själv, 

när jag väljer moment, innehåll och ger instruktioner, men också istället för eleven. Att 

kunna ställa frågor kräver en viss kunskapsnivå i ämnet. Kanske påskyndas 

inlärningsfasen hos eleven om jag försätter eleverna i situationer som själv ger svar på 

frågan varför, även om den inte ställdes? Alltså att jag efter att eleven utfört en för 

eleven till synes slumpmässig handling, istället visar teorin bakom och de val eleven 

faktiskt hade men att den valde rätt. 

 

Det tysta språket 

Att befinna sig i trafiken innebär inte en passiv handling, det vill säga att man vore en 

betraktare som utifrån ser hur andra agerar och reagerar. Nej, tvärt om är man en 

mycket aktiv och delaktig part i det totala spel som trafiken innebär. Allt vi själva gör i 

form av det tysta språket, vilket utgörs av hastighet, rörelsemönster, placering, blinkers- 

och bromsljusanvändning samt ögonkontakt – vilket vi läser av hos andra – läser de av 

hos oss. Trafiken är som ett samhälle i sig där det tysta språket just är språket mellan 

trafikanterna. Och som i alla samhällen i all mänsklig tid är språket själva grunden för 

all existens och kunskapsutveckling.  

En ovan bilförare identifieras blixtsnabbt i trafiken. Exakt vad det är kan 

vara svårt att sätta fingret på och kan sägas tillhör de tysta kunskaperna. Men precis som 

invandraren som bryter på dålig svenska med lätthet identifieras som avvikande i tal, 

kan den som avviker i trafikens tysta språk med lätthet identifieras. Det är ingen slump 

att man i tidningen läser att Polisen i en vanlig rutinkontroll hittar exempelvis 30 kg 

cannabis, även om man kan få det intrycket av artikeln. Det är helt enkelt något 

avvikande i det tysta språket, det vill säga något eller flera avvikelser gällandes 

hastighet, rörelsemönster, placering, blinkers- och bromsljusanvändning eller 

ögonkontakt. En övningskörare identifieras med lätthet framifrån på långt håll då man 

ännu inte sätt skylten: ÖVNINGSKÖR. Detsamma tror jag är skälet till varför personer 

med precis nytaget körkort oftare stannas för kontroll än andra. Därför kan inte det tysta 

språkets betydelse nog poängteras i utbildningen. Det måste bli tydligt för eleven att vi 

vid övningskörning faktiskt kommunicerar med våra medtrafikanter och att vi inte kan 

mumla. Som pedagog måste jag istället, likt retorikläraren, lära eleven att tala klart och 

tydligt! 
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4.0 En ny struktur  
Med insikt om vad körkunnighet kan bestå av, blir det i ett utbildningssammanhang 

viktigt att försöka se hur dessa kompetenser kan byggas upp. För att göra det krävs det 

en slags indelning utifrån kunskapsformer: 

1. Körning, manövrering 

2. Trafikförordningen 

3. Människans brister och förtjänster 

4. Naturvetenskap 

5. Teknik 

6. Miljö 

Indelningen praktisk och teoretisk kunskap anser jag inte vara relevant, eftersom jag är 

övertygad om att delningen mellan teori och praktik inte är så svart/vit. Dessutom ger 

den indelningen, i mitt tycke, en för förenklad bild av kunskapsformer. Jag anser 

exempelvis att föra dialog och skriva egna texter är praktisk handling och visar tydligt 

elevens kunskapsnivå. Så vad jag menar med kunskapsformer ska mer ses utifrån sättet 

att lära in kunskapsområdena. Nedan presenteras område för område och de metoder jag 

i mina undersökningar provade, utvärderade, förändrade och till slut fastnade för. 

 

4.1 Körning, manövrering 
Praktisk övningskörning 

För att summera det som sagts hittills tänker jag exemplifiera det sagda i praktisk 

övningskörning och försöka svara på frågan varför. 

 

Körgårdsövning 

Körgårdövningen syftar till att lära känna bilen, dess möjligheter och begränsningar i 

form av styrförmåga, bristande seende samt dess vridningspunkter, alltså omkring vilka 

punkter bilen ”vrider sig”. På övningsgården påbörjas också förmågan att hantera 

koppling, gas och växling och att hitta dragläge, alltså läget där kopplingen släpps upp 

precis så mycket att motorn börjar vilja dra bilen framåt, men att bilen fortfarande står 

still. Finns en backe i närheten är det ett utmärkt tillfälle att öva mer avancerad teknik 

för dragläge. Krypkörning, att köra så sakta man kan, precis lite mer fart än att stå still, 

övas upp på övningsgården så att även den kunskapen sitter automatiserat, utan att tänka 

på hur man gör. Tekniken bygger på ett samspel mellan koppling och tomgång, alltså 

motorns varv utan gaspådrag. På vissa bilar och/eller om underlaget lutar kan visst 
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gaspådrag behövas. Här är exempelvis slalomkörning såväl framåt som bakåt bra 

övningar. Med konor, linjer eller andra bilar kan även parkeringsövningar göras efter en 

tid. Detta kallas för manövreringsövningar och har sin omedelbara användning ofta vid 

resors början och slut. Alltså något oerhört viktigt som ofta vid privat övningskörning 

kanske hoppas över. Föräldrarna kör ut på landsvägen, byter plats med körkortstagaren 

som tillåts köra fram till informationstavlan innan staden, varpå föräldrarna tar över 

igen. Eleven och föräldrar anser när de kommer till förarutbildningen att eleven har 

många timmars körning bakom sig. Och visst har eleven det, men hur var allsidigheten 

på träningen? Så länge eleven inte kan starta och avsluta resan själv, är det fortafarande 

långt till mål. Likt piloterna som övar flygning. Så länge inte piloterna kan starta och 

landa själva, är de ännu ingen piloter. 

Att lägga mycket tid på körgårdsövningar betalar sig i den fortsatta 

utbildningen, som då går mycket fortare. Det är som att bygga en pyramid. Man kan 

inte börja uppifrån
48

. Man måste först lägga grunden och sedan varsamt lägga lager på 

lager för att på så vis komma upp till den översta stenen, toppen. 

 

Inledande körning 

När körgårdsövningarna behärskas någorlunda automatiserat är det dags för den 

inledande körningen. Här är tanken som nämnts tidigare att lägga ihop tidigare kunskap 

med ny, d.v.s. att med kunskapen om att manövrera bilen lägga till trafikreglerna, 

korrekt kurvtagning, placering och blinkning. Redan nu påbörjas alltså övningarna inom 

det tysta språket. Man kan här ha som tankemönster att blinkning skulle vara överflödig 

om placeringen verkligen lyckas. Man kan alltså ställa sig frågan: talar vi med vårt 

rörelsemönster, placering och ögonkontakt tillräckligt tydligt om våra avsikter och ser 

blinkningen mer som ett förtydligande? Är svaret ja, fungerar språket så här långt. 

Uppmärksamheten och nyfikenheten påbörjas också här på allvar. Hur vet vi vem som 

ska stanna i nästa korsning? Hinner jag stanna om det kommer en cyklist bakom nästa 

korsning? Vad kan dyka upp och var? Bara för att när vi tittar framåt inte ser något 

annat fordon, betyder det ju inta att det inte kan komma en cyklist bakom oss när vi 

svänger. Nyfikenheten att hela tiden vilja ha koll runt om hela fordonet grundläggs här, 

vilket betyder att man även vid körning rakt fram hela tiden har uppsikt i backspeglarna. 

Uttrycket ”blicken, pilen, filen” får sin omedelbara inövning nu, alltså att först titta i 
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speglarna, inre och yttre (den åt vilket håll man vill svänga), titta ”över axeln” (den åt 

vilket håll man vill svänga), vilket är en metod för att kontrollera den döda vinkel som 

uppstår där ytterspegeln inte längre visar exempelvis en bil i omkörning till att bilen 

dyker upp i vänstra ögonvrån, det så kallade periferiseendet. Därefter lägger man ut 

blinkersen, körriktningsvisaren, och sist utförs själva svängen eller rörelsen, vilket alltså 

kan ses som avvikelsen mot det normala, vilket vi tydligt vill visa andra trafikanter om i 

god tid! Det gäller alltså att inte göra för stora steg och att ha för bråttom i utbildningen. 

Många vill komma vidare och anta allt för stora utmaningar på en gång. Men likt 

författaren som först måste lära sig själva språket för att kunna författa en bok, måste 

föraren först behärska det tysta språket för att på så sätt kunna delta i trafiken på ett 

korrekt sätt. 

 

Verktyg vid inlärning 

Detta som jag ovan beskriver är något helt annat än den momentutbildning med 

utbildningskort som ofta är vanlig och som i någon mening blir självändamålet med 

utbildningen. Helheten är betydligt mer än summan av antalet delar.
49

 Det är inte att 

man utfört ett moment i sig som betyder kunskap, det är alltså något mycket mer. I en 

text har jag tidigare skrivit: 

”Det jag kallar för momentdokumentation bygger på att verkligheten har 

gjorts om till styrdokument, som läraren i sin tur ofta gjort om till moment i 

en utbildning. Ett antal övningar, delprov och slutprov. Läraren bockar av 

att eleven utfört samtliga moment. Det lustiga blir här med vilket allvar man 

betraktar momenten. Vissa översätter momentdokumentationen som 

kunskapsutveckling. När läraren kontrollerar momentdokumentationen tror 

sig läraren även kontrollera verkligheten. En elev som inte gjort alla 

moment får i denna logik heller inget godkänt, p.g.a. att ”eleven har ju inte 

gjort utbildningen färdig!”
50

. Det blir stelbent om man sätter för stor tilltro 

till modeller
51

(…)” 

Andra exempel på momentutbildning och dess avarter är följande dialoger: 
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En kollega som utbildar på C
52

 kom lite anklagande och frågade om vi på B 

inte utbildade eleverna i ”start i backe”? ”Jo, sa jag. Det gör vi dels 

inledningsvis på övningsgården, men också ute i trafik. ”Ja, men Anders sa 

att han aldrig har gjort det!” ”Kan han det inte då”, sa jag. ”Jo, det kan han, 

men han har aldrig gjort det!” ”Jo, sa jag. Jag vet att han har gjort det 

många, många gånger. Men inte som ett moment i sig, utan i vanligt 

förekommande körning där förmågan att starta i backe har ingått. Vi har 

alltså inte gjort någon grej av uttrycket ”Start i backe”. 

Förarprövare II: ”Hur många sådana finns det inte som monumentalt bara 

kollar på vad Trafikverket kontrollerar vid provet och därefter anpassar 

utbildningen efter det! Kollas inte fickparkering utbildas det inte heller. Då 

struntar man helt enkelt i elevens kunskap och riktar helt in sig på 

kontrollen/provet. Eller då jag varit med Trafikinspektörerna vid 

körkortsprov med tung bil och släp som har berättat att det finns 

trafikskollärare som innan lagt ut stenar som riktmärken åt den prövande 

eleven, så att eleven då lättare ska kunna styra in ekipaget backandes i de 

givna momenten. Alltså, eleven har lärts att om han går fram till det 

riktmärket och styr fullt höger, exempelvis, går rakt till nästa sten – fullt 

vänster o.s.v. Det här menar jag skildrar synen på kunskap, för byter man 

miljö, vad händer då? Jo, givetvis kan ju inte eleven!”
53

 

 

Jag vill verkligen påpeka att jag inte är emot momentdokumentation i sig. Inom 

förarutbildning sker momentdokumentationen ofta i form av utbildningskort. Det är ett 

utmärkt verktyg, en slags mall att hålla sig till för att dels få en progression som 

dessutom är i lagom steg och dels för att få en överblick på vad som anses vara gjort 

och vad som är kvar. Det är otroligt viktigt att man dels inom arrangerad utbildning men 

också privat följer ett mönster som tydliggör progressionen. Min kritik är däremot med 

vilka ögon man sedan betraktar momentdokumentationen eller det fullt ifyllda 

utbildningskortet. Tar man det ifyllda för att rätt av vara kunskap, blir det något annat. 

Ingen av de kunskaper jag räknade upp innan, riskmedevetenhet, nyfikenhet, 

uppmärksamhet, erfarenhet och ödmjukhet finns nämligen med som kryssrutor. Det är 
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alltså inte alls säkert att de ifyllda kryssen, som betecknar att momentet gjorts, har med 

färdighetskunskap att göra: 

”Han ska ju inte ha något körkort! Han kan ju inte köra, trots att 

utbildningskortet är fullt!”, sa en lärarkollega en gång. 

Nej, det är just det. Helheten är mer än summan av delar… Det är kanske inte fel på 

elevens kunskaper, även om de inte för tillfället räcker ända fram. Det är fel på 

utbildningen som inte möter eleven där den befinner sig. Men att göra det är inte 

självklart. Precis då jag i mina undersökningar försökte komma åt det fick jag ta över en 

av dessa, enligt kollegor, ”hopplösa” elever. I mina undersökningar reflekterade jag 

väldigt mycket, vilket resulterade i texter där jag försökte reda ut mina tankar: 

En elevs uppträdande vid övningskörning kan uppvisa ett beteende vars 

brister vi lärare tolkar som att det beror på bristande avsökning, exempelvis. 

Men då en annan lärare testar eleven med ”berättande körning”, d.v.s. 

körning där eleven talar om allt den ser och alla tankar och beslut som 

kommer i huvudet, visar det sig att eleven ser och uppfattar allt. 

Avsökningen är felfri! Det samma gäller när en lärare avbryter för tidigt. 

Läraren har bestämt sig för hur utfallet hade kunnat bli, medan eleven själv 

bara hade en liten annan lösning på samma göromål som visserligen 99.9 % 

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

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

väjningsplikt och väjningslinje, men rullar en aning längre fram in i 

korsningen. Vissa lärare tar här till dubbelkommandot och bromsar (det är 

det vanliga). En annan lärare låter med vaksamhet eleven få fullfölja sina 

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

fram till väjningslinjen med bilens front och stannar. Erfarenheten hos 

körlärarna av att de flesta elever faktiskt stannar för tidigt skapar en norm, 

vilken de sedan utgår ifrån.  

           Två lärare har i exemplen varit med om samma saker, men tolkat 

händelsen och därmed eleven helt olika. Jag skulle vilja – med dessa 

exempel – påvisa att lärarens påverkan i en elevs utförande i en till synes 

”ren situation” är mycket stor. Läraren tror alltså att den objektivt testar en 

elevs kunskaper, emedan läraren själv genom sitt sätt att reflektera i frågan 
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kan själv vara skillnaden mellan E och F, godkänd eller icke godkänd, för 

eleven.  

                  Idag märkte jag att det i en elevs fall, där eleven inte gör allt som 

vi lärare tänker oss att det ska göras, inte beror på att han inte kan något 

utan att han inte kan ett fåtal saker – något i många moment.  

                  Jag hade en träff med skolsköterska och skolläkare. I samtalet 

berättade jag min och andras erfarenhet. Samtalet ledde formellt inte fram 

till något avgörande, men skapade efter några dagar den grund varpå jag 

träffade eleven igen för övningskörning. 

                  På något sätt hade jag fått bekräftelse på vad jag misstänkte. 

Nämligen att eleven troligtvis har någon slags inlärningssvårighet. 

Bekräftelsen var inte i formen av en utredning och diagnos. Bekräftelsen 

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

av läkare och sjuksköterska skapade det ett helt nytt förhållningssätt hos 

mig. Mina farhågor i isolation fick plötsligt en bäring i gemenskap, vilket på 

ett helt annat sätt förändrade min pedagogiska ingång till eleven.  

                  Det var här jag började med ”berättande körning” och 

identifierade problemen. Eleven såg allt omkring sig, men hade svårt att 

avgöra ”gråzoner”. Alltså avvägningssituationer. Var en gående PÅ 

övergängsstället var det självklart att stanna. Men var inte den gående ute på 

vägbanan, utan ”i stånd att”, skapade det stora problem. Inte sällan fick jag 

känslan av att eleven tänkte: ”jag hinner före…”. Min tolkning var att 

eleven hade svårt att hantera ”gråzoner”, vilka vi då sökte upp och tränade 

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

förekommande händelsekedja. Om jag rent bildligt exemplifierar att körning 

i cirkulationsplats består av fem moment/åtgärder att utföra samtidigt (vilket 

naturligtvis inte går att exakt lista i punktform), hade eleven lärt sig fyra 

moment till den nivå som inom trafikutbildning kallas för automatiserad, 

det vill säga en slags skicklighetskunskap
54

. Det femte hade han inte ens 

försökt att ta in. Den hade han (kanske av inövad vana…) helt enkelt 

sorterat bort. Detta är en högst schematisk bild av händelseförloppet att 

hantera vänstersväng i rondell. Men som bild kan den fungera. Detsamma 
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kan då gälla exempelvis vänstersväng i vägkorsning och landsväg. Eleven 

hade konsekvent lärt sig fyra moment av fem som visar sig i att eleven inte 

längre tänker på sin utförda handling, ens i kombination med andra 

handlingar. I detta fall hade eleven dock något kvar att lära inom nästan alla 

moment. Därför var eleven ansedd inom kollegiet som en ”hopplös” elev 

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

utbildningskortet. ”Ändå kan han inte köra!” var omdömet. När jag däremot 

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

få eleven godkänd för körkortet B, p.g.a. att det nu endast är en sak per 

moment som ska tränas in. Mycket riktigt. Att lägga till en kunskap till 

redan erhållna fyra per moment, för att tala med samma schematiska bild, 

var inte alls tidskrävande. Det handlade mest om att se, välja ut, presentera 

och presentera givande övningar. Eleven fick till slut körkortet B.
55

 

 

Poängen är alltså att det är bra med utbildningskort, momentdokumentation, upp till 

vissa lägre kunskapsnivåer, novis och nybörjare. Men för att komma åt de övre 

kunskapsformerna, kompetent och skicklig, krävs kunskaper av de mjukare värdena jag 

tidigare listat. Dessa finns inga kryssrutor för. Dessa måste alltså föras in på annat sätt. 

 

Ökad kunskapsstegring 

I linje med mina tankar om lärarens egen påverkan i undervisningen funderade jag på att 

vi kanske tror för lite om eleven och att vi lärare rent av håller tillbaka elevens 

kunskapsutveckling. I mötet med kurslitteraturen, då just dessa funderingar fanns, skrev 

jag följande text: 

Lärande i ”kaos” 

I samband med omläsningen av kurslitteraturen
56

 dyker ett starkt tvivel upp inom 

mig. Plötsligt och mitt under praktisk övningskörning med tre elever i i en större 

stad, ser jag på min yrkesutövning på ett glasklart sätt som inte alls känns 

tillfredsställande, i stunden. En insikt träffar mig med kraft: Genom ett för 

oprecist sätt att lära ut, slösar jag med elevers utbildningstid! 
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Skapade eller skapande exempel 

Vår lilla stad erbjuder inte några större utmaningar trafikmässigt. Därför brukar vi 

i slutet av utbildningen köra till ett par närliggande, betydligt större städer. En 

solig morgon i oktober sätter sig jag och tre elever i skolans golf. Två av eleverna 

(killar) ligger längre fram i utbildningen än sin kvinnliga kamrat. Det innebär att 

körrundorna  kommer att se något annorlunda ut i svårighetsgrad. Killarna 

kommer att få möta centrum, det svåraste, med flest intryck och sortering, medan 

tjejen hålls lite i utkanten av centrum. Detta var det invanda upplägget. Så blev det 

dock inte. Av någon slags ingivelse låter jag tjejen göra precis det som killarna 

gjorde, med överraskande gott resultat! 

Veckan därpå åker jag till samma stad igen med tre andra elever. I 

utbildningen var de lite mer jämna mellan varandra och hade det gemensamt att de 

ännu inte nått upp till ”storstadsnivån”. Trots det åker jag alltså med eleverna till 

just storstaden. Två tjejer och en kille. Denna gång sätts eleverna i situationer de 

egentligen inte ”borde” klarat av, enligt mina tidigare erfarenheter. Men eleverna 

klara det! Visst fanns saker att finjustera och visst hittade jag maxnivån för en av 

tjejerna som inte klarade alla intryck och missade rödljus vid två tillfällen. Men 

det gav något annat som var mycket mer värdefullt! Men vad? 

Samma vecka påbörjar jag utbildningen med en elev som fick sitt 

körkortstillstånd dagen innan. På övningsgården hade eleven visserligen kört 

under de ca sju veckor som skolan varit igång, men i trafik var det premiär. Denna 

elev övningskörde ingenting hemma och hade inte heller haft vare sig moped eller 

EPA-traktor. Vi startar i det lugnaste området, precis som med alla andra elever. 

Skillnaden var nu ett plötsligt infall, igen, som säkerligen hade sin näring ur de två 

andra exemplen: Vi fortsätter till nästa område och nästa och nästa. Ingen av oss 

orkade hela denna första dubbellektion, trots rast. Men efter fyra lektioner totalt 

var han i fatt två andra elever jag utbildat under kanske 13 lektioner var… 

I veckan var dessa tre elever och jag i den större staden. Alla spände vi våra bågar 

och saker jag tragglat med så länge inför, som växelval m.m. löste sig plötsligt i 

händelsernas mitt. De lyfte sig fantastiskt! 

Reflektionen 

Jag reflekterade mycket under denna period, samtidigt som jag ögnade i mina 

anteckningar efter läsningen av kurslitteraturen. Plötsligt! Flera saker forsar fram i 

tankarna på en gång. Självklart! För det första: Jag har inte förstått att killar och 
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tjejer talar med olika dialekter!
57

 När jag bedömer en elev som kör bil avläser jag 

ett tyst språk. I det tysta språket, som delvis kan vara verbalt i vissa stunder, 

avläser jag kökunnighetens utveckling. Nu inser jag däremot att det finns 

dialekter! Tjejerna har en dialekt medan killarna har en annan, men vi lärare har 

bara övat oss till 95 % på killarnas dialekt! Det finns således fler än ett sätt att 

uttrycka sin körkunnighet på. Men då jag inte förstått tjejernas dialekt fullt ut har 

jag medverkat till att dra ner deras utbildningstakt! 

För det andra: Jag lägger för mycket tid på att träna inför istället för i! Ett 

exempel dimper ner: Att köra och köra i vår lilla stad gör ju inte att man klarar 

Stockholmstrafiken särskilt mycket bättre för det. Stockholmstrafiken lär man sig 

just i Stockholm! Jag inser att det lönar sig att ”spänna bågen” mycket kraftigare 

än vad jag förut trott och att istället backa tillbaks. Alltså, min tidigare uppfattning 

var att öva och öva i enklare miljö för att förberedas mot det mer komplexa. En 

kanske inte helt fel tanke, i och för sig
58

. Men den känns nu plötsligt lite ineffektiv 

i sammanhanget. Det är nämligen här som tjejerna omedvetet bromsas. De är 

nöjda med den körning som gjordes under lektionen och propsar inte på att köra 

mot svårare miljöer som killarna gör. Som lärare ligger tolkningen av en 

försiktighet och en osäkerhet nära till hands. En osäkerhet som tolkas som för lite 

träning. Killarna däremot testas fortare i svårare situationer då de inte sällan 

pushar på själva att komma vidare. Vanligare är det att killar frågar om när vi kan 

köra motorväg, när de fortfarande befinner sig runt konorna på körgården… 

För det tredje: Jag lägger för mycket tid på detaljer!
59

 Detta ligger i linje 

med att träna inför. Det vanliga upplägget är att när ytterligare moment läggs till 

ska de tidigare fortfarande finnas kvar. Alltså växling, placering och blicken-

pilen-filen (BPF), ska fortfarande fungera även om vi lägger på momentet 
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högersväng i trafikljus och definitivt innan vi lägger på momentet vänstersväng. 

Men måste det vara så? Nej, kan jag känna nu, på ett diffust vis. Jag kan nämligen 

inte formulera orsak/verkan, just nu. Eller kanske är det motivationen som höjs 

hos eleven? Ett minne av en tidigare text jag skrivit: Misstag som 

undervisningsform. Den behandlade just att eleven tillåts göra misstag istället för 

att vi lärare förhindrar dem att ske, och att det finns ett oerhört lärande av att se 

behovet av att kunna vissa saker. Kanske är det det som händer när eleven 

kommer in i det komplexa på en gång. Eleven inser plötsligt att det inte är roligt 

att bli stående mitt i en livligt trafikerad korsning p.g.a. fel växelval, och 

korrigerar därefter sina handlingar. Om jag som lärare tränar eleven inför kan 

exempelvis växling bli en klassisk låsning hos eleven. Då gäller det att göra en 

kringgående rörelse
60

, något som att träna i, vekligen medför. 

Resonemanget ovan är ryckt ur sitt sammanhang, sin kontext, och kan 

därför upplevas som väldigt förenklat och till och med nästan svart/vitt. Som att 

skapa kaos vore det enkla svaret på lärandets gåta! Detta vill jag starkt dementera. 

Det ovan beskrivna är visserligen erfarenhet jag gjort och som jag kan använda 

mig av. Men här gäller också ett djupt yrkeskunnande för att utsätta eleverna för 

det ovan beskrivna i rätt tid i sin utveckling och vid en tidpunkt där eleven 

omsätter erfarenheterna till kunskap istället för exempelvis rädsla. Att med rätt 

omdöme avgöra rätt metod, i rätt tid och för rätt elev tillhör lärarens 

erfarenhetsgrundade och reflekterade kunskaper.
61

 

Körkunnig 

Det ska sägas, till mitt försvar, att jag sedan länge har ägnat mycket, mycket 

tankar och reflektion till hur ett körkunnande ska kunna byggas upp på ett 

tidseffektivt sätt. Det har redan gjort mycket nytta och jag har lyckats bygga upp 

en utbildningsstrategi som betydligt snabbare än för exempelvis fem år sedan når 

målen för körkortet B med samtliga elever i en klass. På tre år har jag nästan 

halverat utbildningstiden. Men ändå träffas jag hårt av insikten att jag fortfarande 

borde kunna vässa mina pedagogiska verktyg så att jag når målen betydligt 

tidigare! Varför, kan någon fråga. Jo, ifall vi når de relativt lågt ställda målen 
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tidigare, så har vi chans att lärarlett bygga upp körkunnigheten att inte bara gälla 

neutralstadier
62

. Att köra bil är att betrakta som ett yrkeskunnande. Det finns inga 

genvägar. Tid måste bland annat läggas till tid. Calle Hageskog, f.d. Svenska 

tennislandslagets tränare och numera professor vid Linnéuniversitetet brukar säga 

att det krävs ca 10 000 timmar för att bli skicklig i något. Läsning, tennis, golf 

eller körning. I förarutbildningen krävs det att man likt mästar-/ lärlingssystemet 

får styra fordonet bredvid någon erfaren. För det handlar just om 

erfarenhetsutveckling genom erfarenhetsutbyten. Den oerfarne ska under 

utbildningen bli erfaren av att hantera olika neutralstadier, men också få verktygen 

att hantera det oväntade. Något som tillskrivs de högre kunskapsformerna 

färdighet, förtrogenhet och omdöme
63

 eller nivåerna skicklig och mästare.
64

 Att i 

neutralbaserad undervisning utföra neutralbeteenden
65

 i diverse mer eller mindre 

komplexa trafiksituationer betyder fortfarande bara att man befinner sig på de 

lägre kunskapsnivåerna, novis/nybörjare. Att däremot få köra efter mål, få planera 

rutten själv och lösa de eventuella problemen som dyker upp längs vägen är något 

annat. Härvid påbörjas erfarenhetsutvecklingen att närma sig de högre 

kunskapsformerna, kompetent och eventuellt skicklig.  Det är mot dessa mål en 

förarutbildning med en given utbildningstid borde sikta. Om lärarna kan 

effektivisera lärandet av grunderna, kan de fortfarande vara med att utveckla 

elevernas vidare och djupare erfarenhet. 

Litteraturen 

Jag vet inte exakt vad i litteraturen som framkallade denna plötsliga klarsynthet 

och omruskning. Jag tror istället att det var i mötet mellan min nuvarande 

erfarenhet och texternas helhet som ny erfarenhet bildades. Jag har befunnit mig i 

forskningsområdet under ca fyra år och hela min grunduppfattning gällandes 

datorn och dess inträde och användningsområden är påverkat av just 

forskningsområdet. Jag har tidigare angripit körkortsprogrammet inom 
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förarutbildningen och momentutbildning och momentdokumentation. Kanske var 

jag vid denna omläsning av litteraturen något mer erfaren vilket gjorde att 

effekterna kom på ett djupare plan än tidigare. Från att mina tankar har handlat om 

maskiner, datorer och program berörde texterna nu mig på ett mänskligt plan. När 

jag skriver upptäcker jag att jag blottlägger Turingmänniskan
66

 i mig och min 

yrkesutövning, när det gäller praktisk övningskörning. Alltså att jag i mitt 

utbildningsupplägg liknar maskinen, datorn, istället för att vara just människa! 

Vid förarutbildning används ofta STR
67

 utbildningskort. Utbildningskorten är 

körkunnandet i kryssform. Sexton huvudrubriker med ett antal underpunkter, som 

exempelvis start i backe, nedväxling, hård inbromsning, acceleration m.m. När 

kortet är fullkryssat är eleven också förhoppningsvis färdig.
68

 

Utbildningskorten blir den mall som utbildningen läggs upp omkring. I tur 

och ordning byggs erfarenheten upp. Eleven börjar med kunskaper om att ställa in 

stol och speglar i moment 1, och avslutar med praktisk tillämpning och 

målkörning i 15-16. Vad jag på ett otrevligt sätt plötsligt ser är upplägget i analogi 

med Turingmänniskan och hela den diskussionen. När jag deltar i ett sådant 

statiskt utbildningsupplägg skulle jag lika gärna kunna vara en maskin. Det är 

givetvis inte sant, men lite åt det hållet. Att slaviskt följa ett utbildningsupplägg 

trots att vi träffar så många olika elever är lika trubbigt som datorns binära 

arbetssätt. 

Slutord 

När jag läser det jag skrivit vill jag ändra i texten: Genom ett för oprecist sätt att 

lära ut, slösar jag med elevens utbildningstid! till: Genom ett för precist sätt… 

Men ändra är vad jag inte ska göra! Då får jag ju nämligen skriva om allt ihop. 

För det är ju nu och här mot slutet jag skrivit mig till ny erfarenhet
69

. Drar jag det 

ett varv till, som jag troligtvis kommer att göra längre fram och i min 

yrkesutövning, skapas en annan text efter då rådande erfarenheter. Men här är det 

mina nuvarande exempel och efterföljande reflektioner och analyser som får 

belysa momentutbildningens trubbighet och möjligen dess hämmande effekt att 
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skapa djupare kunskaper samt ”kaosets” effekt av att skapa kunskap på ett mer 

ickelinjärt vis, såvida det kommer i rätt tid, för rätt elev och görs med rätt metod. 

Jag har inte belyst det tidigare, men i skrivande stund kommer en känsla och 

minnen från den senaste tidens övningskörning fram: Varför har jag börjat få så 

svårt att fylla i utbildningskorten? Jo, för att helheten är så mycket mer än 

summan av delar! Att sätta kryss för varje moment känns inte relevant. Jag har 

märkt att jag i samtal med och i anteckningar till kollegor kommunicerar med 

trafikmiljöer i stället, för att exemplifiera elevens nivå inom körkunnandet. 

Exempel sätter mycket mer fingret på vad eleven kan som helhet än kryss i ett 

utbildningskort. 

Men det som kommer att leva kvar efter texten är de fortsatta tankarna om 

linjärt kontra ickelinjärt ”kaotiskt” inlärningsmönster. Bilden av att kunskap läggs 

till kunskap som en liten trappa är en vanlig bild av kunskapsutveckling. Den 

bilden borde, som vi sett ovan, ofta ligga till grund för utbildningsupplägg. Men 

vad avgör vad som är nästa steg för varje individ? Kan nästa steg inte se väldigt 

olika ut för olika människor? ”Kaoset”, det ickelinjära inlärningsmönstrets 

inneboende styrka är kanske att det inte finns någon statisk riktning i 

utbildningen, utan att den i sina snabba svängningar lyckas tillgodose många fler 

individers ”nästa” kunskapssteg.  

 

4.2 Trafikförordningen 
Att framföra ett fordon kräver naturligtvis en hög kunskap om trafikregler. Men hur ska 

dessa läras in? Som förarprövare har jag år efter år sett hur den befintliga litteraturen 

inom förarutbildning inte nådde fram till eleverna, generellt sett. De blev inte 

engagerade. Jag började förstå att det hade med språket i litteraturen att göra och bristen 

på att sära på kunskapsformer. Texterna har reviderats många gånger genom åren och 

viljan att förenkla är uppenbar. Dessvärre anser jag den språkliga förenklingen medfört 

att den lämnat det ursprungliga. Jag som förarprövare och kunnig på trafiklagstiftningen 

och erfaren i körning känner igen en trafikregel i texten eller en situation som målas 

upp. Men blandningen av ett skeende och lagtext får negativ effekt på många elever 

utan erfarenhet. Det blir lite som uttrycket ”manualparadox” inom kärnkraftsindustrin: 

”Den som redan kan behöver inte läsa den och den som inte kan, förstår den inte!” 

Körkortsboken lika så. 
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Mina funderingar var i linje med vad professor emeritus Bo Göranzon brukar framföra, 

nämligen att gå till källan! Sagt och gjort. Jag skrev om Trafikförordningen något och la 

till egenfotograferade, förklarande bilder till många paragrafer, men behöll så mycket 

som möjligt i ursprungligt skick. 

Eleverna fick på förhand veta att de skulle läsa vissa paragrafer till nästa 

vecka, då det utlovades prov. Eleverna satt vid runda bord, fyra vid varje. Vid 

”provdagen” fick de frågor om de angivna paragraferna. De skulle svara rätt och 

samtidigt ange var i Förordningen de hittade svaret. De fick alltså ha Förordningen att 

slå i. Därefter fick de rätta varandras ”prov” utan facit. De skulle övertyga varandra om 

rätt svar. Dialogen visade dels elevens kunskapsnivå för mig men dels hur 

kunskapsnivån stegrade sig och hur varaktig kunskapen blev över tid. Samtidigt var det 

en övning i det ungefärliga, alltså att allt inte är så svart/vitt som de genom 

utbildningssystemet har vant sig vid. De kunde få rätt för två olika svar, eftersom valet 

av paragraf berodde på utgångsläge. Den ena paragrafen utgick exempelvis utifrån den 

som kör om, medan den andra utgår ifrån den som blir omkörd. Båda paragraferna rör 

samma händelse. En annan medveten strategi var att de fick rätta med det poängssystem 

de själva valde kring varje bord. Från början kunde inte eleverna förstå hur jag skulle 

kunna hantera att proven inte var jämförbara poängmässigt, men eftersom vi ofta 

diskuterade inlärning och avläsning; kunskapsteori och kunskapsfilosofi, förstod och 

accepterade eleverna rådande förhållande. 

Vid samma tillfälle fick de också plugga in trafikmärken likt glosor. Här 

menade jag att de först skulle plugga in skyltarnas namn för att vi på så sätt skulle få ett 

gemensamt språk. Därefter ankom det på mig som lärare att sätta in dem i sina 

sammanhang, via såväl Google Streetview som vid praktisk övningskörning. 

Personligen undersökte jag effekterna av detta upplägg under flera läsår 

med mycket bra resultat. Eleverna kopplade rent spontant ofta ihop den uppkomna 

situationen vid övningskörning med Trafikförordningen och refererade förvånansvärt 

ordagrant. Kursen höll jag på vårterminen i åk 1, alltså innan de börjat övningsköra i 

skolan. I dialog med samma elever på vårterminen i åk 3 finns kunskaperna kvar. En 

spännande tanke är ju här att eleverna ingen gång fick uppgiften att gå hem och lära sig 

paragraferna utantill… 

En av mina teorier om resultatet är att eleverna fick en känsla av att jag 

verkligen trodde dem om att kunna hantera lagtext. Många av eleverna har erfarenhet av 
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att ha blivit förminskade. Inom engelskan har man exempelvis på min skola bestämt att 

yrkeseleverna på förhand får enklare läromedel än de studieförberedande eleverna. 

Eleverna i min undersökning uppvisade en enorm stolthet över att få närma sig 

lagtexten. Flera föräldrar vittnade vid samtal om hur eleverna kom hem och rabblade 

korrigerande lagavsnitt för föräldrar som körde. Stolthet, förtroende och respektfullhet 

är nog nyckelorden jag finner. 

 

4.3 Mjuka kunskaper 
Min erfarenhet från den traditionella förarutbildningens förmåga att bygga upp 

riskmedvetenhet, uppmärksamhet, nyfikenhet och ödmjukhet hos eleven är inte så god. 

Dessa mjukare värden fångas in i formalistiska system som sägs bygga upp och 

kontrollera kunskapsnivån. Men att det otvivelaktigt skulle förhålla sig så är tveksamt, 

som jag tidigare visat. Därför ville jag på ett annat sätt skapa en utbildning som mer 

bygger på Dialogseminariemetoden än föreläsning och självstudier. Till detta krävdes 

det nytt material. Därför skrev jag kapitlet Trafik och humanvetenskap i den samling 

som ligger till grund för det nya läromedlet som då var under uppbyggnad. Det var dels 

ett sätt att bjuda in eleverna till vad ett lärande egentligen är, vilka lärstilar som kan 

finnas och på vilket sätt man kan lära sig olika kunskapsområden, men också en samling 

berättelser och minnen som samlats från min tid som förare, förarprövare och 

passagerare. Det var en händelse ur minnet som skulle spegla det området som 

behandlades. Tanken var att likt Dialogseminariets impulstexter skapa associationer och 

minnen av liknande händelser som eleverna själva varit med om, för att i små grupper 

diskutera dem tillsammans. Under fenomenen döda vinkeln och sannolikhetsinlärning 

är följande beskrivet: 

Döda vinkeln 

Minnet utspelar sig runt 2010. Jag har hunnit bli lärare själv och minnet är hämtat 

från dagarna innan en skolavslutning:  

Ett gäng elever bestämmer sig för att åka till en annan stad för att festa och 

ha roligt. Jag är inte personligen bekant med dem, men de är minst två bilar 

fulla av förväntansfulla avgångselever. Livet ligger framför dem. Flera har 

fått både tillsvidareanställningar och sommarjobb.  

På en raksträcka, 90-väg, kör den första bilen om en annan personbil. Den 

efterföljande bilen som befinner sig några bilar bakom, påbörjar också en 

omkörning. Plötsligt tutar det till bakom dem och i vänster backspegel ser 
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föraren en bil oroväckande nära som redan ligger för omkörning. I ren reflex 

styr föraren kraftigt åt höger, så kraftigt att bilen förlorar väggreppet och far 

ut i terrängen och krockar hårt mot ett träd. Flera blev allvarligt skadade och 

en elev dog… Även detta år blev det en examensdag med flaggan hissad på 

halv stång. 

Bristen på nyfikenhet tror jag vara en bidragande orsak till olyckan, som jag 

förstått den. Det räcker inte, som jag tidigare skrivit, att ha koll framåt, även om 

man tycker sig köra fortare än övrig trafik. Bakom en kan det dyka upp någon 

som faktiskt kör ännu fortare. Nyfikenheten att vilja veta vad som hela tiden 

försegår runt om hela fordonet är av yttersta vikt, betydelse. 

Sannolikhets- och imitationsinlärning 

Inom trafikforskningen talar man om olika typer av inlärning, exempelvis 

imitationsinlärning och sannolikhetsinlärning. Detta anser jag språkligt vara av 

lite periferi karaktär för körkortsutbildningen. Men som fenomen är det mycket 

intressant och har kopplingar till vad som skrivits ovan och kan vara nyttigt att 

känna till. Imitationsinlärning är nämligen hur man härmar, imiterar, andras 

beteenden. Personligen anser jag detta tillhör en del av det tysta språket och den 

praxis som trafiken utgör och likt dialekter uttrycks olika på olika orter. En på 

orten ovan förare syns och känns nästan genast igen av de på orten vana förarna. 

detta och hur hjärnan uppfattar det ”normala”, förutsägbara. Imitationsinlärning 

kan alltså vara såväl positiv som negativ, men själv anser jag den vara en del av 

det tysta språket: 

En elev som efter bara någon vecka skulle avsluta transportutbildningen, 

fick i hytten med bil och släp frågan av lärararen: - Hur avläser du och hur 

vet du i korsningen framför vem som ska stanna? Eleven svarar: - Jag gör 

som bilarna framför mig gör. Det brukar fungera bra! Läraren pratar 

fortfarande med förfäran om denna händelse. Eleven, däremot, kör nu sedan 

flera år distribution i Stockholms innerstad utan missöden. 

Sannolikhetsinlärning är hjärnans matematiska förmåga att vikta händelser och 

ickehändelser. Om en korsning aldrig passeras av någon annan än dig själv 9 

gånger i rad (9 x ickehändelse), bedömer hjärnan omedvetet risken för att någon 

annan skulle passera korsningen denna tionde (10) gång vara minimal. 

Sannolikhetsinlärning är vi utsatta eller beroende av i flera olika sammanhang i 
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livet. Det är, i olika sammanhang, en förutsättning för att leva. I trafiken kan dock 

sannolikhetsinlärning vara en riskfaktor. Ett exempel på negativ 

sannolikhetsinlärning är från min tid som pendlare nästan en mil på grusväg (av 

tre totalt) var morgon och var kväll i nästan 15 år: 

”Vid kl. 5 på morgonen lämnar jag hemmet. Det är en fin sommarmorgon 

och jag är på väg till jobbet. Jag har själv inte märkt att jag har ett slarvigt 

körsätt. Jag går inte ut maximalt till höger före varje backkrön eller skymd 

kurva. Jag håller troligtvis alldeles för hög fart för att kunna stanna ifall det 

kommer ett djur. Men problemet är att jag omedvetet har invaggats i en 

säkerhet om det normala, neutralstadiet. Jag har inte mött någon annan bil 

på 15 år på denna grusväg vid denna tidpunkt och sällan har jag sett några 

djur som går på grusvägen, även om jag mängder av gånger sett djur på 

sidan av vägen, i terrängen. Jag brukade ofta skämta om att åka till och från 

jobbet i en safaripark. Jag har således drabbats av sannolikhetsinlärningen, 

det vill säga att sannolikheten att jag skulle möta någon nu efter 15 år är 

obefintlig. Denna dag mötte jag dock bakom en kulle och högersväng ca 15 

vandrande danska turister. ABS:en tickade och mitt rattande var stort. Jag 

skämdes så oerhört efteråt, även om ingen kom till skada och kanske 

vandrarna inte ens visste om min belägenhet…” 

Men det var i reflektionens eftertänksamhet det stod klart för mig hur jag 

invaggats i falsk trygghet. Återigen byggde min riskanalys på neutralstadiet, när 

den egentligen skulle varit inställd på det oväntade, det extraordinära stadiet. 

Läsningen 

Under två läsår har kapitlet använts i trafikundervisningen. Eleverna satt grupperade vid 

runda bord. Jag läste kortare stycken, vilka bildade en slags impulstext för eleverna. De 

fick efteråt uppgiften att i dialog med varandra redogöra för liknande händelser som de 

själva eller som passagerare varit med om. Varje grupp fick sedan i otvungen dialog 

delge alla om deras samtal runt bordet. Detta var mycket givande, men likt 

Dialogseminarer som ”lyfter” efter tredje träffen lyfte även dessa lektioner efter ungefär 

tre lektioner. Eleverna blev bekanta med situationen och varandra. Själv gick jag runt 

och noterade hur grupp efter grupp samt individ efter individ fick ett allt rikare 

ordförråd i ämnet och en allt större förmåga att analysera händelserna de beskrev. 

Riskmedvetenheten ökade liksom förståelsen för sin egen betydelse av vad som sker. 
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Egna texter 

I detta block fick eleverna skriva egna texter som vi kallade ”nära ögat upplevelser”. 

Tanken var att varje elev skulle beskriva en händelse när det var nära ögat att något illa 

inträffade i trafiken. Anonymt läste jag sedan varje vecka upp en eller flera texter för 

klassen. Det var väldigt effektfullt. Plötsligt blev händelsen så nära för samtliga. Det var 

ju faktiskt någon av ens kamrater som hade varit med om det just lästa. Under pågående 

undersökningar pågick min egen utbildning. Till en av träffarna under denna tid skrev 

jag följande text: 

Läraren och skådespelaren 

Att skapa en lärandesituation handlar om att beröra och skapa känslor som i sin 

tur skapar engagemang och en känsla av verklighet. Detta kan skådespelaren. Vad 

är det som skiljer skådespelaren från en lärare? Inte så mycket egentligen. För 

liksom Diderot menar att skådespelaren inte bör vara styrd av känslor utan av 

yrkeskunnande
70

 och därmed skapa känslor hos andra, det så kallade 

skådespelarens paradox, är det för läraren nödvändigt att hålla huvudet kallt själv, 

vara analytisk och avläsande, medan de känsliga, eleverna, bör känna äkta 

känslor. 

Personligen har jag fastnat vid hur jag ska mäta kunskapsutveckling i 

skolsal. Kanske det är en öppning att finna mätmetoder från en annan bransch? 

Som skådespelare blir ens insatser ofta mottagna på en gång som reaktioner hos 

publiken. Har det sorgliga uttrycket nått fram till den känsliga publiken, märks det 

direkt i salongen. Likaså bör det i en skolsal märkas på reaktionerna om läraren 

nått fram eller inte. Alltså om läraren kunnat väcka äkta känslor till liv. Men hur 

ska det gå till? En lärare har ju ingen författat manus, det måste läraren själv 

skriva. Och hur väcks äkta känslor omkring kör- och vilotider? 

Jag har experimenterat med ett utbildningsinnehåll där exemplen varit det 

centrala. Dessa har jag läst, likt impulstexter, med efterföljande 

gruppdiskussioner. Ett upplägg inspirerat av Dialogseminariemetoden, där 

elevernas egna exempel och berättelser kommer i fokus. I detta har de även fått 

skriva en enskild uppgift hittills, med rubriken: Då var det ”nära ögat”. Det blev 

många bra berättelser. Jag läser nu upp 2-3 stycken var vecka utan att namnge den 

som skrivit. Det händer något i klassrummet. Alla berörs. Det är någon av 
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kamraterna som varit med om detta! Jag läste upp en text som handlade om A-

traktor, tre kompisar och alkohol, där den skrivande eleven inte druckit nämnvärt 

eller kört, men var den som skadades mest. Den berättelsen skapade något annat 

än de filmer som ofta visas i förarutbildningssammanhang:  

Skrivuppgift! 

Det var i april månad, året 2013. Man tror inte att nåt ska hända, men det 

hände. 

Jag var på en liten fest med några kompisar och vi drack inte alls mycket. Jag 

var lite osäker i början, men vad kunde hända tänkte jag. Jag och min 

tjejkompis och en killkompis, vi skulle åka en sväng med hans a-traktor på en 

skogsväg, där det även låg en stuga. Jag och tjejkompisen var passagerare. När 

vi satte oss i den, så var inte skicket alls bra på den, dörren gick inte att stänga 

så vi höll i den. Killen körde först och sen fick tjejen för sig att köra. Hon har 

ju AM-kortet, så inget speciellt kommer hända tänkte jag, även om jag var 

osäker på det, för jag visste att hon drack innan, men hon fick med mig. 

På vägen tillbaka körde tjejen, vi hade knappt fått upp nån fart, då det plötsligt 

svänger. Jag hann inte reagera... Jag flög in i framrutan och ut genom dörren 

ner i marken. Trodde jag blödde i hela ansiktet, då såg jag att vi hade kört in i 

stugan och epan var helt bucklig och en spricka i framrutan där jag flög in i. 

Mitt hjärta bultade, vi ringde till de andra och de kom och hämtade oss. När vi 

väl var tillbaka så var jag helt svullen i ansiktet och det blödde lite. 

Efter 1-2 dagar berättade jag för mor min, vi åkte direkt in till vårdcentralen, 

trots att jag inte vågade berätta det för henne. Men jag var tvungen till det. Jag 

hade fått lindrig hjärnskakning och en liten spricka i näsbenet. Efter en vecka 

hamnade jag på akuten, men de såg ingen större fara där. Efter ytterligare en 

vecka var jag återställd, men tog det ändå lugnt för att jag inte skulle stressa på 

hjärnan för mycket. 

Jag var den som blev mest skadad jämnfört med de andra två och jag skämdes 

som bara den… 

Hur lite man än dricker, så ska man inte köra. Det hände troligtvis på grund av 

alkoholen och vi inte tänkte till innan. Men det kunde visserligen hänt ändå 

utan alkohol, fast på grund av nåt annat. 

Det kunde även ha gått mycket värre till. Hade vi haft högre fart, så hade 

möjligtvis epan vält och över mig. Då skulle inte jag ha varit här idag eller ens 

har detta livet som jag har nu. 

Lärdomen blev att man aldrig ska köra eller åka med när man fått i sig alkohol, 

oavsett mängd. 

Det var vårt fel att det blev så, jag och tjejen skulle inte åkt med och han & hon 

skulle inte kört. Vi skulle inte gått med på idén överhuvudtaget… 

 

Denna berättelse berörde klassen mycket och i detta ögonblick tolkade jag 

eleverna som att budskapet gick in i deras medvetande. Alltså ytterligare ett 

kunskapssteg inom det mjuka området som har med människa och trafik att göra, 

det jag har kallat för Trafik och humanvetenskap i min undervisning. Men, 

återigen, hur ska det dokumenteras, eller ”bevisas” för dem som inte varit med i 
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stunden? Kan man hävda en skådespelares framgång i att få en publik att gråta 

som metafor för lärarens yrkeskunnande i att påverka eleven? Ja, invändningen 

hade väl varit att skådespelaren ser att publiken mer eller mindre gråter, medan 

exempelvis en ökad ödmjukhet mot ens egna fel och brister inte lika tydligt låter 

sig visas hos 25 elever i ett klassrum. Vad svarar man på det? Att jag vet, att jag i 

ögonen såg att det glimmade till hos eleverna är en sak. Vad kollegiet och 

Skolinspektionen vill se i form av ”bevis” är något annat. 

Texten kom till under en period när jag samtidigt började fundera på 

undervisningskvalitet, vem som bedömer den och vem som eventuellt har 

tolkningsföreträde. Funderingarna kring utbildningskvalitet kommer senare i uppsatsen 

och är samlat under lärarens yrkeskunnande. 

Läsandets betydelse 

Som jag nyss redovisat blev elevernas eget skrivande betydelsefullt i förarutbildningen. 

Detsamma gällde läsningen. Samtidigt blev det så tydligt för mig hur stora bristerna var 

hos mina elever att just läsa och skriva. Jag fick ett oerhört intresse av att förstå 

orsakerna organisatoriskt. Jag blev under denna tid engagerad i ett kommunalt 

läsprojekt som ensam yrkeslärare. Min egen erfarenhet av vad läsning och skrivning 

betyder för inlärning och kunskapsstegring gjorde att jag ville förstå och vara med och 

bygga upp något för framtiden. Under den perioden skrev jag följande text till en träff:   

Omläsningen av denna uppgifts texter
71

 tände ett kraftfullt intresse för språket, på 

ett sätt som inte funnits hos mig tidigare. Redan i höstas började jag fundera på 

detaljer och helhet. Jag tänkte på grundskolan. Vad händer där egentligen? Jag 

lämnar min son på förskolan varje dag. Personalen är fantastiska pedagoger och 

missar aldrig att fånga upp ett lärande och barnen stormtrivs och utvecklas i en 

takt som får oss föräldrar att hela tiden förse lärandet i efterhand. Som 

gymnasielärare träffar jag sedan eleverna igen. Många är de elever som inte kan 

läsa, skriva och räkna ordentligt, vilket PISA-undersökningen så tydligt visade. 

Vad hände där emellan? Om utbildningen på nio år inte lyckas med det mest 

grundläggande, helheten, har då tiden fyllts med detaljer? Alltså, blir det viktigare 

att bocka av samtliga små delmål i styrdokumenten än att se helheten av att kunna 

läsa, skriva och räkna? Mitt nyvunna intresse sammanföll med ett läsprojekt på 

min skola, vilket vi på yrkesprogrammen nästan inte hört talas om. Efter att på 
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eget bevåg ha gjort ett lästest med mina elever, anmälde jag genast oss till att 

medverka i projektet. Lästestet var 

ett läshastighetstest där antal ord 

under en minut räknades. Över 70 % 

av mina gymnasieelever, åk 2, låg 

under 250 ord, vilket inte anses vara 

godkänt. Detta test var det första. 

Projektet innebär att eleverna läser 

en skönlitterär text, tyst, 20 min 

varje dag. Därefter görs lästestet om 

igen efter en termin, varpå en 

ökning bör skönjas. I allt detta kom jag och tänka på Calle Hageskog som talar om 

10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Om våra elever skulle vara så 

skickliga på att läsa skulle de behövt läsa i 2 timmar och 45 min per dag, sedan 7 

års ålder! Och vem har gjort det? Då förstår man att flera av dem som kanske 

aldrig läser en skönlitterär bok har oändligt långt till den skickliges läsförmåga. 

Lite typiskt för yrkesprogrammen är att vårt program är det ända som är med i 

projektet. Inte för att flera av mina kollegor tycker det är värt något, utan för att 

jag drivit på hårdare än de orkat stå emot. ”Att läsa bok, lagar inga bilar!” 

Men en annan sak som slog mig när jag tittade på kurvan ovan är att den 

med mycket få undantag lika gärna kunnat visa elevernas självverksamhet eller 

resultat i matematik eller andra ämnen. Jag blev på något sätt inte förvånad, i mitt 

inre. Men att det, även om det bara är ett litet empiriskt material, ändå är så 

slående, kändes märkligt och överraskande. Är det i uppfostran till 

självverksamhet en naturlig del att läsa? Eller är självverksamheten något som fått 

dessa elever att själva se nyttan med läsning? Hönan eller ägget. Vilket kom först? 

Vad beror på vad? Detta känner jag dock är oerhört intressant! Hur hänger 

läsning, taluppfattning och självverksamhet ihop, om det nu gör det..? 

 

4.4 Naturvetenskap, teknik och miljö 

I förarutbildningen måste naturkrafterna lyftas fram och göras tydliga för en djupare 

förståelse som ett led i trafiksäkerheten, liksom vikten av att förstå fordonets teknik. 

Detta kan läsas in i den traditionella körkortsboken och kunskaperna kan kontrolleras i 
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ett datoriserat teoriprov. För egen del har jag dålig erfarenhet av att hantera 

kunskapsbildning och kontroll av kunskapsnivå på det viset - vilket jag redovisade i min 

magisteruppsats. Såväl naturkrafter och teknik borde upplevas för att kunskapen ska 

sätta sig i kroppen! Läst kunskap kan rabblas upp på beställning, men kanske inte 

omsättas i ett omdöme när det väl gäller. Därför ville jag undersök effekterna av att 

förkroppsliga naturkrafterna vid övningskörning och på körgården. Med minibuss skulle 

de exempelvis känna skillnaden mellan att ha takbox med tung last och utan, sladda 

eller svänga snävt då vinterväglag förekom, hård inbromsning och kraftig acceleration. 

Allt med bibehållen kontroll och säkerhet. Efteråt skulle eleverna i 

Dialogseminarieform tala om sina erfarenheter där jag kunde lägga till den 

bakomliggande naturvetenskapliga teorin. Reaktionen torde vara att matematiken och 

fysiken plötsligt blev verklig och intressant. 

Likadant gjorde jag med det tekniska. Eleverna fick upptäcka alla reglage 

och annat tekniskt själva, tillsammans med fordonets instruktionsbok. Vid 

övningskörning fick alla elever alltid titta på olja, vatten, däck m.m. och fylla på vid 

behov - innan avfärd. Alla fick dessutom tanka fordonet och gå in och sköta 

betalningsrutinerna. Under utbildningen var eleverna på praktik i en bilverkstad 

samtgärna på studiebesök hos någon bilprovning. Litteraturen hade eleverna därefter 

mer som en uppslagsbok då de ville veta något de kanske glömt namnet på eller 

liknande. 

Inom miljöområdet hann jag inte undersöka ett alternativt 

utbildningsupplägg. Inom ramen för de diskussioner som likt Dialogseminarier fördes 

då trafik och människa behandlades fördes ofta diskussioner om människa och miljö. 

Till detta hade jag planerat att hitta filmer som skulle kunna ge en vinkling till 

miljöproblematiken utan att för den skull visa trafik. Inom den praktiska 

övningskörningen arbetades det med sparsam körning, vilket är förarutbildningens 

bidrag till miljöarbetet. Men omdömet att ta cykeln 500m istället för bilen är något 

annat. Här tänkte jag som sagt någon film som berör elevens inre. 

 

Sammanfattning 

Avsnittet är ett öppet resonemang kring hur kunskap kan byggas upp och avläsas. 

Mycket av kunskaperna jag ville utveckla är inom de ”mjukare” kunskaperna, de mer 

generella, som ödmjukhet, reflektion, nyfikenhet m.m. Texten visar det sökande och 
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reflekterande arbete jag la ner i mina undersökningar för att finna metoder att dels 

bygga kunskap mer effektivt, men också att hitta metoder för såväl formativ som 

summativ avläsning av kunskap - som skulle vara mer individanpassade än vad jag 

anser den traditionella förarutbildningen ger utrymme för. Mina exempel visar att 

modeller för ett lärande kan medföra att individen ska formas så den passar modellen 

snarare än tvärt om. 
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5.0 Lärarens yrkeskunnande 
Det har i de tidigare texterna framkommit tydligt att det inte går att separera 

kunskapsutveckling och utbildningsupplägg från lärarens yrkeskunnande. Det är helt 

avgörande för undervisningen vilken pedagogisk grundsyn läraren har. Därför har jag 

samlat ett antal texter jag under utvecklingsprojektet mer av reflektion och egen 

utveckling författat. Dessa ger en bra bild över hur min egen utveckling som pedagog 

skett under min egen masterutbildning inom Yrkeskunnande och Teknologi. De skapar 

samtidigt en slags sammanfattning som har mer allmängiltighet än förarutbildningen i 

sig själv: 

 

5.1 Den binära pedagogen 

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

automatisk rättning, liksom det är omöjligt att via exempelvis Google Translate få 

till en helt korrekt översättning. Det går helt enkelt inte att generalisera 

verkligheten till bara ett rätt. Tyvärr tror man inom vissa utbildningsområden att 

det bara finns ett rätt och därmed bara ett sätt att fråga på och ett sätt att förstå 

språket på. De datoriserade körkortsfrågorna, datoriserade satsningar inom bl.a. 

byggprogrammet och mängder av Internetbaserade kurser som ADR (farligt gods 

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

Kan verkligheten bara reduceras till ettor och nollor, på och av, rätt eller fel? Nej, 

det vet vi ju att det inte är i livet i övrigt. Vad betyder exempelvis de i grunden 

omstridda begreppen
72

, likt demokrati, för var av en av oss människor? Ja, inom 

samma kultur är det redan tillräckligt många betydelser för att inte kunna slås fast 

i en datorfråga med fyra svarsalternativ. 

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

vägmärkets namn, med bilden bredvid. Den ena eleven frågade om 

kompisen hade fel på svaret: ”Förbud mot tungt axeltryck”, när 

svaret egentligen borde varit: ”Begränsat axeltryck”. En dator hade 

gett fel för ett sådant svar. Jag gav däremot rätt. 

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

frågor gällande Trafikförordningen - som de hade tillgång till. Uppgiften var att 
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de skulle svara rätt på själva frågan, men också ange vilket kapitel och i vilken 

eller vilka paragrafer de hittade svaren. Eleverna delades in i grupper och fick 

rätta varandras tester. Vid vissa svar saknades kanske någon paragraf, men någon 

annan liknande hade angivits. I detta fall blir det med min erfarenhet och känsla 

jag avgör om eleven har svarat rätt inom vissa ”gråzoner”. För eleverna skapar det 

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

pedagogisk mening där det ungefärliga
73

 fångas upp. Det tänds ett hopp hos flera 

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

orutin inte tänkte på vissa saker. De fick ju med så mycket annat! En dator 

stämplar bara (RÄTT eller) FEL i minnet hos eleven. 

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

svarat fel - men i grunden kanske tänkt helt rätt! På grund av datorns natur hade 

frågorna inte kunnat vara så öppna. Eleven hade inte kunnat formulera sig själv 

och sina tankar, utan hade fått svarsalternativ där ofta inget svar hade känts rätt 

eller alla, eller något hade stuckit ut som mest troligt för de övriga var så orimliga. 

Datorn har sin självskrivna roll i dagens utbildning för att den bland annat 

är så bra på att hålla ordning på resultat. Den underlättar för läraren med rättning 

och uppföljning och minskar arbetsbördan. Lätt att sälja in till verksamheter som 

vill ”effektivisera”. Men vad effektiviseras? Ja, det behöver per automatik inte 

vara en elevs kunskapsutveckling. För effektiviseringen sker ju på bekostnad av 

den mänskliga gråzonen, ungefärligheten, i vilken varje individ kan fångas upp. 

Om större tiden går åt för att forma varje elev in i en mall för att förstå 

läromedlets form och innehåll, en som jag kallar för systemkunskap, har ju mycket 

tid gått förlorad från den egentliga kunskapsutvecklingen i ämnet. 

Jag är, ska understrykas, inte emot datorn i sig. Det jag vänder mig emot 

är att det inom ramen för datoranvändning tillskrivs datorn så många egenskaper 

per automatik. Men en dator levererar vare sig mer eller mindre än den 

programvara som stoppas in. Som ett pedagogiskt verktyg, kan en rätt utformad 

programvara mycket väl vara just ett hjälpmedel. Men att ha datorn som eller 

istället för en pedagog, i ett så komplicerat händelseförlopp som 
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kunskapsutveckling är, är den alldeles för trubbig. För att låna Maja Lisa Perbys
74

 

tankebanor kanske datorn till och med skapar passivitet hos eleven. Kunskapen 

blir för ointressant då den hanteras med ettor och nollor, svart och vitt, rätt och fel. 

Verkligheten ser inte sådan ut, varför uppgiften blir en fristående händelse för 

eleven istället för en del av en helhet, som det troligen var tänkt.
75

 

Det slår mig i skrivande stund att allt som skrivits ovan om datorn kan 

bytas ut mot den mänskliga läraren eller handledaren. Då arbetsbördan och 

stressen ökar, då nyfikenheten och lusten minskar, då stagnation och ointresse 

ökar, har en handledares, eller lärares bedömningsförmåga en tendens att övergå 

till en dators binära arbetsmönster. Personligen har jag både som handledare och i 

stunder av handledning upplevt att nyfikenheten på det okända hos den som ska 

bedömas avtar med exempelvis ökad stress och övergår till ett invant tyckande 

utifrån redan erhållen erfarenhet
76

. Ungefärligheten minskar och det svart/vita tar 

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

ungefärliga, uteblir och eleven så tydligt upplever sig missförstådd. 

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

hur vi bedömer elevers kunskapsutveckling, är kanske i grunden en återspegling 

av vårt eget yrkeskunnande. En bedömningssituation av en elevs färdigheter kan 

istället bli en spegelbild av lärarens. Det är alltså inte alls säkert att vi bedömer 

vare sig det eller den vi tror. 

 

5.2  Matematik och förståelse 
”Jag hörde att ni har börjat med multiplikation i skolan”, sa min morfar en tidig 

morgon när bara han, jag och min bror var vakna. ”Vad blir 3 x 5?”, blev 

följdfrågan. 

Min morfar var av den gamla skolan och chefredaktör för Svenska 

Journalen och ansåg utbildning i allmänhet och matematik i synnerhet vara något 

mycket viktigt och värdefullt för framtiden. Min morfar var bra på det teoretiska, 

åkte jorden runt och skrev reseskildringar, men det praktiska, som att köra bil och 

bygga till i huset, överläts till mormor. 
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”Varför frågar han det?”, tänker jag. ”Klart att det är femton! Men det är 

ju för enkelt! Det måste vara något annat i frågan, men vad?” 

Jag dröjde lite för länge med svaret, varpå min odrägligt, alltid duktiga, 

lillebror piper in svaret: ”15!” 

Senare samma morgon när föräldrarna vaknar, levereras iakttagelserna 

som bevis på att den yngre brodern minsann redan kan multiplikation men att det 

var sämre ställt för den äldre av bröderna. Denna sanning bevarades och 

cementerades under hela barndomen. Jag lärde mig heller aldrig riktigt hela 

gångertabellen efter denna händelse. 

När jag skriver detta erinrar jag mig liknande händelser från 

klassrumsundervisningen i kanske fjärde klass. Samma sak hände där, nämligen 

att jag mycket väl visste svaret, men tvekade att svara, just för att jag tyckte det 

var för enkelt. Vad är detta ett tecken på? Är det fel på frågeställningen? Förhåller 

det sig som Nils Fribergs
77

 berättelse om pojken som inte kunde läsa, egentligen 

bara tyckte det var larvigt att läsa om att hunden springer, med motiveringen: ”att 

det syns ju på bilden”! 

Skolmatematiken kom jag dock igenom som godkänd. Inte för att jag 

ifrågasatte, utan för att jag fogade mig. Men det var först på gymnasiets fysik- och 

teknologilektioner som matematiken blev rolig. Nu kunde jag ju använda 

matematiken till något! Detta var då mycket klargörande att få se matematiken 

som en verktygslåda där vi under alla år tidigare sysslat med att utforska och putsa 

på verktyg efter verktyg. Bilden av matteboken som min fars stora verktygslåda 

som med dubbla handtag öppnades åt sidorna, kommer för mig. Och liksom min 

far fortfarande har sin verktygslåda på samma plats och tar fram den då och då, 

har min uppfattning om matematik stått still och tagits fram då och då för att lösa 

någon mycket enkel matematisk frågeställning. 

Men förstår jag matematik? Ja, det är sannerligen en annan frågeställning. 

Jo, jag förstår nog matematiken om jag lånar Mathilda Nordahls sex 

grundläggande aktiviteter för en taluppfattning
78

: 

 Räkna (räkning, antalsord, räknesystem och talsystem) 

 Mäta (jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid, vikt och pengar) 
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 Lokalisera (att hitta, orientera sig i rummet – lokalisering och placering) 

 Designa (former och figurer, mönster i symmetri, arkitektur och konst) 

 Förklara och argumentera (motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska 

slutsatser) 

 Leka och spela 

Men jag förstår den sannerligen inte när den presenteras som långa haranger i 

bokstavsform. Det är något med citatet: kunskap sitter i kroppen. Det exakta 

språket är bara exakt för de kunniga. Att x²+y²=25 är en perfekt beskrivning på en 

cirkelform är inte alla bekant
79

. Det händer något rent konkret inom mig – nästan 

fysiskt – när jag ser ordet cirkel. Jag kan känna den. Att ha känt rundheten hos 

något runt är något annat för mig än x²+y²=25. När kommer formeln att 

förvandlas till en känsla? 

Återigen kommer tankarna: delar och helhet. Finns inte kopplingen mellan 

språk, upplevelser och igenkänning, skapas heller ingen igenkänning. Utan 

taluppfattningen är det ju ingen större vinst med att öka antalet räkneuppgifter. 

Om uppgiften ändras men matematiken egentligen är desamma och eleverna står 

handfallna. Vad visar det? Jo, om förståelsen är liten men trägen att göra likartade 

repetitiva uppgifter stor, medför inte per automatik förståelse. 

Själv har jag gjort ett pedagogiskt experiment. Jag har pekat ut viss 

kunskap inom kör- och vilotider som utantillkunskap. ”Lär er dessa som glosor. 

Därefter kan ni sätta in dem i meningar…” Jag brukar inte ha prov i denna form, 

men ville nu testa andra pedagogiska grepp. Första delen var enligt 

rabblingsprincipen. Andra delen var tillämpning. Elever kom efteråt och sa att de 

trodde sig kunna området, men i tillämpningen insåg de att de inte förstått. Detta 

såg jag som en pedagogisk poäng. Flera var de som nu såg sitt eget lärande. De 

har visserligen i sann anda av påståendekunskap övat in något. Men att få det till 

förtrogenhets- och färdighetskunskap är något annat. Detta ska jag hjälpa dem 

med. Men att få dem själva att uppleva skillnaden mellan påståendekunskap och 

att förstå, var nästan hela den pedagogiska poängen. 
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5.3 Utbildningskvalitet 

Vem avgör när en utbildning är kvalitativ eller inte? Och vad är kvalitet? På den 

senare frågan kan svaret lyda: När eleven lär sig eller fördjupar sig i ämnet för 

undervisningen. Ja, men hur mäts det i så fall? 

Många är inblandade i undervisningskvaliteten och många vill se 

dokumentation och ha mätbara metoder för att se elevers kunskapsutveckling 

såväl formativt som summativt. Barn- och utbildningsnämnden mäter 

undervisningskvalitet genom antalet godkända betyg, medan Skolinspektionen vill 

se dokumentation angående elevers lärande under hela utbildningstiden, formativt. 

Men går det? Är det utbildningskvalitet per automatik? Nej, kan jag som lärare 

tycka. När jag utvecklar körkunnighet hos mina elever utgår vi i utbildningen från 

utbildningskort med moment efter moment där svårighetsgraden ökas succesivt. 

Momentutbildningen och därmed momentdokumentationen får då stå för en 

formativ bedömning av ett ökat körkunnande. Men momentdokumentation är inte 

detsamma som kunskapsutveckling. Varje år finns exempel på elever som fyllt 

hela utbildningskortet, utan att för den skull kunna köra. Däremot har jag i hela 

min kropp en känsla för när en elev är färdig att få övningsköra på egen hand, 

men hur dokumenteras det?  

Eleven är definitivt en aktör i sammanhanget av att bedöma 

utbildningskvalitet. I praktiskt lärande har eleven enklare att se sin egen 

utveckling. Den kan jämföra sig med ett före, under och efter. I teorisalen, 

däremot, är eleven betydligt mera vilsen. Jag hade en intressant diskussion med 

två vuxenelever som var oroliga för att jag i rådande undervisningsupplägg, vilket 

är likt dialogseminarierna, inte skulle kunna särskilja varje elevs prestationer var 

för sig. Jag lugnade dem, men frågeställningen låg kvar hos mig och snurrade. 

Min tolkning är att eleverna är så fasta i ”mallen” för hur en utbildning ska se ut 

att de blir oroliga om för mycket av delarna saknas. Ett givet exempel är tester och 

prov. Eleverna förväntar sig att läraren ska ha det med jämna mellanrum, rätta det, 

sätta poäng och betyg och därefter lämna tillbaks dem för påseende. Personligen 

är jag emot detta ”kontrollerande” av kunskap vid ett visst specifikt tillfälle. Att 

27 skulle vara underkänt medan 28 är godkänt är också saker som eleverna är 

vana vid, men som jag har svårt att se värdet av. Det är alltför osäkert vad som 

egentligen mäts. Jag har, trots det, tester och prov i min undervisning. Dels för att 
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stilla elevers och kollegors önskan, men också för min egen skull. Men jag har 

inte testerna för det som de ser ut att vara till för. Jag har dem som underlag för 

dialog mellan eleverna och kan i dialogen läsa av betydligt mer än av testet självt. 

Men hur dokumenteras kunskapsutvecklingen som sker i dialog?
80

 

Ytterligare en elevdimension är känslan av ”flyt” i utbildningen. Flera av 

eleverna på Fordons- och Transportprogrammet har haft en väldigt trög skolgång, 

med många misslyckanden och en känsla av stort motstånd i inlärningen. Detta 

minne av motstånd verkar samtidigt utgöra ett mätverktyg på undervisningen. Jag 

håller en utbildning som handlar om Farligt gods. Det är en kurs som jag håller på 

uppdrag av MSB
81

. Första gången har eleverna kursen i åk 2. Den ”skarpa” 

kursen, som genererar ett certifikat från MSB, hålls under en vecka i slutet av åk 

3. Ämnet är oerhört abstrakt med mycket kemiska beteckningar och hög 

svårighetsgrad. Personligen har jag under dessa kurser märkt att om 

undervisningen anpassas efter eleverna minskar motståndet och ersätts av en 

känsla av ”flyt”. Detta är ju inte särskilt uppseendeväckande. Men vissa elevers 

reaktion, var svårare att hantera. Under ca halva utbildningens gång börjar vissa 

tro att utbildningen måste vara på tok för enkel och att de inte kommer att nå fram 

till målen. De är så vana vid att ”normal” och därmed ”bra” undervisning ska ha 

ett stort motstånd, att motsatsen, ”flytet” känns fel.  

Som lärare undersöker jag hela tiden undervisningskvalitén med mitt 

yrkeskunnande, där sinnena är ständigt närvarande. Att förlita sig på sitt 

yrkeskunnande och känna en trygghet i att överlämna sig till det, är en styrka och 

troligtvis främjande för kunskapsutvecklingen för grupp och individ. I stunden 

avläser jag kvalitén i undervisningen, såväl momentant som långsiktigt. 

Resonemanget leder fram till att politiker, rektorer, Skolinspektion, elever, 

föräldrar, kollegor och läraren själv har alla intresse av att på olika sätt mäta 

utbildningskvalitet. Men hur tillförlitliga är mätmetoderna? Ovan beskrivs läraren 

som den som kanske bäst kan avläsa undervisningskvalitet. Men är det alltid så? 

Tveksamt, med tanke på alla de lärare som tror sig ha hög undervisningskvalitet, 

trots 85 % icke godkända elever i samma klass. 
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Så frågan kvarstår alltså obesvarad: Vem avgör en utbildnings kvalitet och 

hur mäts den? 

 

5.4 Svår elevgrupp 
 

Att välja icke-kunnande 

Vid förra träffen tändes en tanke som tillsammans med litteraturen för kursen 

formades en fråga: Hur ska man nå dem som väljer ickekunnande? Med vilka 

metoder kan man obemärkt få någon att vilja öppna upp för reflektion som 

egentligen inte vill eller ser behovet?  

Som förstelärare har jag bland annat ansvaret att förvalta ett redan 

pågående projekt: Learning Studies. Det är ett projekt som i grunden syftar till den 

reflekterande dialogen och det kollegiala lärandet. Allt startade med att några som 

kände att de hade frågeställningar att arbeta omkring skrev ner dessa och satte upp 

på väggen. Därefter fick var och en samla sig kring den fråga som kändes mest 

angelägen. Själv skrev jag: Hur ska vi utveckla elevernas självverksamhet?
82

 

Denna fråga samlade en mängd lärare med olika bakgrund, kärnämnes-, special- 

och yrkeslärare. Denna grupp har blivit extremt välfungerande. Tyvärr blev inte 

alla grupper så. Flera samlade sig utifrån redan cementerade konstellationer och 

använder de avsatta tiderna för kollegialt gnäll och ryggdunkande istället för 

reflekterande dialog. I dessa grupper återfinns kollegor som på fullaste allvar 

hävdar att de är färdiga och har inget mer att utveckla i sin undervisning. Det är i 

dessa grupper man också återfinner kollegor eller hela ämnesgrupper som inte 

med ett ord funderar på egen insats, då klasser kan få 85 % F (icke godkänt) år 

efter år. Alla skäl anges som yttre, som exempelvis för stora grupper, låg 

kunskapsnivå från grundskolan, för lite resurser m.m. Ifrån dessa grupper hörs 

också individer uttala: ”här har vi minsann så mycket att göra, så någon 

skolutveckling hinner vi inte med!” Personligen tänker jag inte stånga mig blodig 

med dessa grupper och kollegor. Det är det inte värt. Men dessa utgör ett exempel 

på ett förhållningssätt som man möter hos människor då och då. Denna elevtyp är 

exempelvis också den allra svåraste.  

Att vara i lärande är att vilja förändras. I gruppen av elever som likt 

hundleksaken hela tiden återtar sin ursprungliga form trots lärarens hårdhänta 
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försök att förändra den, återfinns två grupper, som jag ser det: Den ena vet inte att 

den motsätter sig förändring emedan den andra gruppen motsätter sig aktivt. Det 

är den sistnämnda som är allra svårast. Att vilja förändras borde föregås av en 

nyfikenhet mot det okända. Som verktyg används reflektion och skriva är 

exempelvis en metod för reflektion
83

. Enkelt, kan tyckas. Men hur kan man tända 

den grundläggande nyfikenheten hos någon annan människa? Personligen har jag 

jobbat hårt med eleverna som inte vet att de motsätter sig ny kunskap. Dessa har 

tvingats tänka tillbaks och skriva flera, flera gånger under läsåret. Kanske är det 

en slump. Kanske är det ett resultat. Men faktum är att dessa individer nu tar ett 

betydligt större ansvar för sin egen utveckling. Från att ha varit ett passivt offer i 

sin egen framtid har de på ett mycket påtagligt sätt tagit tag i rodret. De börjar så 

sakta upptäcka sitt eget ansvar. 

Men de som aktivt väljer att inte vilja förändras? Hur i hela friden gör man 

med dem? Exempel är kraftfulla, men vilka exempel har effekt? Att år efter år ha 

85% F i vissa klasser ser jag som väldigt tydliga exempel på ett behov av 

reflektion. Men andra ser något helt annat… 

Ordet grundstötning kommer för mig. I vissa fall räcker kanske inte 

exempel, utan det behövs en grundstötning. En medstuderande på 

lärarutbildningen från samma skola som jag skulle bara studera för att få pappret! 

Han stängde effektivt alla dörrar omkring sig och sitt. När väl uppsatsen skulle 

skrivas blev han underkänd. Då först blev han omruskad och därpå nyfiken. Ett år 

senare blev han godkänd. 

Ett exempel till kommer flygande i minnet: En kollega har åk 3 eleverna i 

en kurs om kundbemötande m.m. Han har både rep.- och transporteleverna. Han 

säger sig se en stor skillnad mellan elevgrupperna. Rep.eleverna stänger dörrarna 

aktivt mot det de inte känner igen, medan transportarna är mer nyfikna. Varför, 

frågar han mig. Jag funderade ett tag men såg en ledtråd i deras respektive 

utbildningar. Rep.eleverna fokuserar bara på det färdiga resultatet: en färdig 

reparerad bil! De har har minimal teoriundervisning och aldrig pratas det om 

andra värden än hårda, handfasta. Det är deras lärare som sagt: ”Att läsa böcker 

reparerar inga bilar!” Transporteleverna, däremot, tvingas genom åk 2 (av mig) 

befinna sig i det ungefärliga, filosofiska, kunskapsteoretiska och skönlitterära 
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områdena. Det hårda, kalla, blandas ständigt med de mjuka. Kan det vara en 

ledtråd till att skapa nyfikenhet utan grundstötning? 

 

5.5 Dialog om att synliggöra kunskap 
Jag:  Hej! Är det ledigt här? 

Kjell: God dag. Ja, de er bra… 

Jag: Tack för en intressant föreläsning! 

Kjell: Det var morsomt at den estimerte… (Det var roligt att den uppskattades) 

Äter under en stunds tystnad… 

Jag: Jo, Kjell, är det ok ifall jag säger Kjell? 

Kjell: Ja, det går bra. 

Jag: Jo, Kjell. Jag är lärare och har fastnat i mina tankar angående 

utbildningskvalitet, vem som egentligen avgör den och med vilka verktyg 

den mäts. Det är många inblandade i frågan om undervisningskvalitet: 

Politiker, rektorer, kollegor, elever, föräldrar, Skolinspektionen, i mitt fall 

även Transportstyrelsen och, inte minst, jag själv som utför själva 

undervisningen. Hur vet jag att verklig kunskapsutveckling sker? 

Problemet är att jag inte tror på de mätmetoder, gällande undervisningens 

kvalitet, som jag förväntas leverera. 

Kjell: Så..? 

Jag: Om vi tar Skolinspektionen och Transportstyrelsens avdelning Tillsyn, 

som exempel. De intresserar sig enbart för dokumentationen. 

Dokumentation omkring elevers kunskapsutveckling formativt, 

dokumentation i form av samlade tester, prov och resultat och 

dokumentation om från- och närvaro m.m.  

Kjell: De låter som sanna logiska positivister… 
84

 

Jag: Jaa! För den formativa dokumentationen blir oftast i form av 

momentdokumentation. Alltså kunnandet har reducerats till ett antal 

moment som eleven genomgår, och när alla moment är utförda anses 

eleven vara färdig. Då har eleven utvecklat ett tillräckligt kunnande inom 
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området. Men jag tror inte momentdokumentation och tester per automatik 

är ett tecken på ett kunnande. 

Kjell: Nej, att inledningsvis börja med momentinlärning, beteenden, 

regelföljande
85

 är kanske bra inledningsvis, men man kan inte identifiera 

en viss praxis på grundval av kännedom om de regler som mer eller 

mindre fullständigt är inskrivna i dem
86

. 

Jag: Nej, just det! Att uppnå alla moment någon har plockat ut ur helheten, 

betyder inte att eleven kan helheten. Och ett skriftligt eller datorbaserat 

test eller prov innebär inte heller ett mått på elevers kunskap, utan mer på 

att de har pluggat inför testet. Problemet, som jag ser det, är att det 

dokumenterbara blir viktigt i systemet just för att det går att dokumentera, 

oavsett vilka kunskaper det egentligen avspeglar. 

Kjell: Om du som lärare vill se ifall en elev har förstått ett begrepp är det ingen 

större vits att kontrollera ifall den kan namnet på begreppet. Du måste 

skapa tillfälle så du kan se ifall eleven kan handla efter begreppets 

innebörd.
87

 

Jag: Detta ruskar om mig på ett behagligt sätt… 

Kjell: Ja, det grepp som ett visst begrepp ger oss på världen blir primärt och mest 

adekvat uttryckt genom att praktiseras. Det är i utövandet eller praxis som 

vår förståelse visar sig.
88

 

Jag: Jag applicerar detta direkt mot praktisk utbildning, som övningskörning 

exempelvis. Där ser såväl eleven som jag en kunskapsförändring före, 

under och efter utbildningen. Här kan jag tydligt se kopplingen till 

praktisk vishet, som du nyss föreläste om. Vill du utveckla det lite? 

Kjell: Ja, praktisk vishet är förmågan att kunna sammansmälta allmänna 

moralprinciper och de myller av möjliga handlingsförlopp som den givna 
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situationen inbjuder till med beaktande av kraven på en enhetlighet och 

koncistens i handlingslivet.
89

 

Jag: Det där om moral i praktisk handling. Kan du ta det igen? 

Kjell: Att vara praktiskt vis är detsamma som att veta vilken handling som är den 

moraliskt riktiga i den konkreta situationen som man befinner sig i. 

Moralisk kunskap inbegriper inte bara vilken norm som är den riktiga i en 

given situation utan också hur den bäst ska kunna användas i det konkreta 

fallet (…) vilket gör att kunskapsbegreppet omfattar ett inslag av gott 

omdöme och ett ofrånkomligt inslag av reflektion om det partikulära 

fallets individuella karaktär.
6
  

Jag:  Jag anar att jag nu börjar förstå, men låter det vila en stund. Jag återgår så 

länge till den praktiska visheten. Jag sa precis att jag tydligt ser den 

praktiska visheten hos eleven i praktisk utövning. Men kan praktisk vishet 

visa sig i teorisalen? Hur vet jag att det sker en verklig kunskapsstegring 

om jag inte tror på traditionella test och prov som mätverktyg? 

Kjell: Ja, som jag sa innan. Det gäller för dig som lärare att skapa situationer så 

du kan se ifall eleven kan handla efter begreppets innebörd.  

Jag: Aha! Det där var klargörande! Därför kände jag mig så behagligt 

omruskad tidigare! Det är ju ingen skillnad på teorisal och körgård, 

egentligen! Att handla efter begreppets innebörd behöver ju inte bara 

betyda att utföra något i praktisk handling, som körning. Till handling 

förstår jag nu även att exempelvis dialog, essäskrivning och 

problemformulering tillhör, vilket är nog så bra att utöva i en teorisal. Det 

gäller bara att hitta uppgifter som visar elevernas förståelse för 

begreppen… 

Kjell: Just det! Jag märker att du är fast och tvingad in i ett system som särar på 

kunskapsformerna. Att påståendekunskap, teorin, skulle vara en sak som 

kan klaras av i ett klassrum, medan färdighets- och 

förtrogenhetskunskapen, de praktiska kunskaperna, är något annat som 

kan testas vid ett annat tillfälle. Det liknar det svenska systemet för att ta 

körkort, om jag inte är felunderrättad? 
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Jag: Jo, det stämmer. Så har det varit sedan 1924… 

Kjell: Redan Aristoteles ville skilja mellan kunskapsformerna - för att lättare 

förstå dem. Praktisk kunskap, fronesis, och två andra huvudtyper av 

kunskap, vetenskaplig kunskap, episteme, och hantverksmässig kunskap, 

techne.
90

  På motsvarande sätt delar jag på kunskapsformerna, där jag i 

princip översätter episteme till påståendekunskap och det praktiska 

kunskaperna till förtrogenhets- och färdighetskunskap. Påståendekunskap 

utgörs av utsagor. Praxiskunskap visar sig dels som en färdighet när det 

gäller att använda utsagor och dels som en viss förtrogenhet med de 

förhållanden som utsagorna säger något om. Praxiskunskap kan därför 

med rätta karakteriseras som tyst kunskap av ett helt grundläggande slag. 

Färdighets- och förtrogenhetskunskap är knutna till förvärvande och 

användning av begrepp, och begrepp i sin tur är oundgängliga för att 

påståendekunskap ska kunna formuleras, kan jag med fog påstå att tyst 

kunskap ingår som konstitutiva inslag i tillägnelse av all slags 

påståendekunskap. Påståendekunskaper vilar med andra ord på ett 

fundament av tysta kunskaper – utan tyst kunskap ingen 

påståendekunskap.
91

 

Jag: Det går alltså inte så enkelt att dela på teori och praktik som det förefaller, 

formalistiskt… 

Kjell: För att förstå kunskapens och kunnandets natur är det nödvändigt att 

försöka sära på beståndsdelarna. Men i handling hänger de ihop… 

Jag: Det är så jag har försökt göra när det gäller körkunnighet, vilket jag nu 

tycker stämmer överens med praktisk vishet. För att jag skulle förstå 

delarna som utgör körkunnighet, var jag tvungen att först hitta och 

identifiera dem. Jag har i dagsläget identifierat sju områden: ödmjukhet, 

riskmedvetenhet, erfarenhet, nyfikenhet, uppmärksamhet samt språkliga 

och estetiska färdigheter. När jag, med dig, nu i dialog berättar om det i en 

helt annan miljö än trafik, upptäcker jag att det kunde röra sig om flertalet 

yrken och till och med själva livet… Men att identifiera sju områden som 

bör utvecklas till ett körkunnande var nog så problematiskt. Att i steg två 
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hitta sätt att utveckla dessa områden hos en elev är något annat. Och hur 

dokumenteras en stegrande kunskapsutveckling inom exempelvis 

ödmjukhet, nyfikenhet och erfarenhet? 

Kjell: Regelkunskap kan man uttömmande beskriva genom att formulera de 

berörda reglerna, likt det du kallade för momentdokumentation. Men 

praxiskunskap kan av logiska skäl inte dokumenteras på samma sätt. Den 

kan emellertid dokumenteras genom att den praktiseras.
92

  

Jag: Jag vet inte om Göran Backlund är bekant? … Han är, i alla fall, också 

verksam inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi och 

skrev en avhandling om Ungefärligheten i Ingenjörsarbetet. Nu, i 

samtalet, slår det mig att en av hans frågor var just hur man ska få syn på, 

mäta och dokumentera deltagares kunskapsutveckling under en serie 

Dialogseminarier. Jag har för mig att svaret för Göran Backlund blev att 

det inte låter sig göras på det formalistiska sätt som ledning och ekonomer 

vill. Jag anar att svaret på min fråga hamnar även där… 

Kjell: Du sa det själv innan. Att dokumentera praxiskunskap då den praktiseras 

kan även gälla för exempelvis essäskrivande. Du kanske även skulle låta 

eleverna och/eller du själv skriva dagbok. Det är ett utmärkt sätt att få syn 

på skillnader i förståelse över tid…
93

 

Jag: Det är så intressant! Men tyvärr måste jag gå. Tack för en utomordentligt 

trevlig lunch och värdefull dialog! 

Kjell: Tack själv. Troligtvis har jag gett dig flera frågor än svar, unge man. Men 

det var också min avsikt… 

/ 31 oktober 2013 
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5.6 Dialog om lärarens yrkeskunnande 
Jag:  Hej, min gode kollega! Har du slitit dig från studierna och är ute och 

fyndar i mellandagsrean? 

Han: Hej! Ja, man får ju passa på… Men vilken tur att jag träffade på dig, nu! 

Jag har inte fått ro sedan avslutningsdagen. Tankarna har snurrat och 

snurrat. Har du tid att ta en fika på caféet? 

Jag: Jo, visst skulle jag hinna det. Jag har gjort mitt ärende, även om de där 

aldrig har rea… Och jag blir ju verkligen nyfiken på vad som rört sig i 

dina tankar under julhelgen! 

Han: Ja, jag vet inte vart jag ska börja egentligen. Du har ju inte varit min 

formella mentor eller handledare under mina VFU-perioder, men jag har 

sannerligen påverkats av våra dialoger vi haft. Och jag kan verkligen säga 

att jag genom dessa samtal blivit mer erfaren än jag hade varit utan dem.
94

 

Jag: Det var ju roligt att höra! 

Han: Ja, jag menar verkligen det! Du visar på ett helt annat sätt hur viktig 

reflektionen är och att leta efter det ungefärliga istället för det svart/vita. 

Du är ju ganska ensam om detta bland våra kollegor… 

Jag: Ja, att det finns mycket stelnad erfarenhet i form av åsikter och 

förutfattade meningar är ju ganska tydligt. Men här var vi då inte 

ensamma i alla fall! Vad sjukt mycket folk! 

Han: Ja… Men se där! Det sällskapet ska tydligen gå! Vi passar på att ta det 

bordet! 

Jag: Jag går och tar något åt oss, så kan du vakta bordet så länge… 
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Jag: Var var vi? 

Han: Jo, jag har under våra samtal förstått vikten av reflektion och att ställa sig 

lite utanför och ständigt fråga sig om det verkligen är det jag först ser som 

är det som är och att detta ingår i lärarens yrkeskunnande samt en 

nödvändighet för de som vill utveckla en ökad skicklighet i sin 

yrkesutövning. Så långt har jag blivit med på banan. Men i fredags, på 

julavslutningen, slog det mig att det är något alldeles mycket mer i 

yrkeskunnandet när man precis utövar det! 

Jag: Ja… Du har väl förresten inte varit med på några av mina lektioner innan, 

eller hur? 

Han: Nej, och det var det som slog mig. Jag har bara hört andra tala om dem. 

Inte i förminskade ordalag, kanske… Men i alla fall bortförklarande. 

Jag: Jaså? 

Han: Ja, de vet exempelvis att du är ensam om att ha 25 elever i en sal från 8-14 

varje onsdag och att det inte förekommer någon som helst tumult eller 

oreda. Detta förklaras med att du är förarprövare och att eleverna är rädda 

för att du inte utfärdar något körkort till dem ifall de inte sköter sig… 

Jag: Jaha, ja. Vi är ju fler förarprövare..? Men det låter ju bekvämt om det 

fungerade så enkelt… Att genom makt och beroendeställning utföra 

undervisning timme efter timme, vecka efter vecka. Är det av samma 

anledning som jag kan högläsa filosofiskt inriktade texter med 

efterföljande dialoger, varje vecka? 

Han: Japp! 

Jag: Och att eleverna hanterar lagtexter i dialog med varandra och lämnar in 

egna texter i essäistiskt skriven form? 

Han: Javisst! Allt skylls på rädslan för att inte få körkortet… Och jag har inte 

tänkt på den delen förrän i fredags, alltså vad som händer i själva stunden 

framför eleverna. Kollegiet hade ju dagarna innan gått med på din idé att 
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samla alla nästan 100 fordonselever i aulan. åk1-3, reparatörs- och 

transportelever samt alla vi 10 lärare. Det var du som höll i rodret. Det var 

ditt innehåll och körschema och det var du som stod längst fram. Alla 

kollegor hade ju röstat ja till innehållet och inget mer, än att alla ville 

framföra en julhälsning, var aktuellt. Vi satte oss dessutom i 

bänkraderna… 

Jag: Så var det ju… 

Han: Ja, men det var ju fullständigt tyst i aulan när du talade och till och med 

under filmerna: Junibacken firar jul och Det stora tabberaset i Katthult. 

Att ens få för sig idén att för ”tuffa” fordonselever visa Madicken under en 

halvtimme, var det få kollegor som fattade, i snacket efter. Men att gå 

iland med det också! Eleverna satt ju som ljus! Vissa glömde ju till och 

med att stänga munnen… Jag känner att jag öppnar ett ytterligare spår nu, 

nämligen konsten att få nya idéer och lyckas genomföra dem… 

Jag: Ja, att få idéer liknar mycket en uppfinnares och kräver nyfikenhet och 

livlig fantasi. Ju mer erfarenhet ju mer nyfiken blir man.
95

 

Han: Detta skulle jag gärna vilja återkomma till lite senare, men jag vill nu hålla 

fast vid att just hålla fast elevernas uppmärksamhet! 

Jag: Ja, det var en lite speciell händelse i och med att vi alla lärare var samlade. 

Oftast ser man inget eller lite av andra lärare i undervisningssammanhang. 

Han: Ja, och kontrasterna blev så tydliga när vi alla skulle ge eleverna en 

julhälsning. Ingen av oss andra kunde få det helt tyst bland eleverna och 

för vissa av kollegorna blev oron och sorlet riktigt högt och nästan 

pinsamt. Din julhälsning läste du direkt efter oss andra och återigen kunde 

man höra en knappnål falla. Jag såg det ju framför ögonen men såg det 

ändå inte! Hur gör du? Vad gjorde du i aulan som vi andra inte gjorde? Nu 

gick det ju inte att förklara med rädslan för körkortets icke utfärdande. 

”Dina” elever var ju bara en knapp fjärdedel! 
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Jag: Nej, jag har faktiskt ägnat just detta ett flertal tankar under julhelgen 

också. Det blev ju, som du sa, så tydligt när man såg kontrasterna. Annars 

har man ju mest sig själv att jämföra med. Men jag har inte svaret! 

Han: Från lärarutbildningen får man veta att djupa ämneskunskaper är en del av 

nyckeln. Men så var det ju inte i detta fall med jultraditioner och historian 

kring julmaten. Det var ju egentligen ingenting som du var extra inläst på 

en någon annan. Däremot exemplifierade du med egna minnen och bjöd in 

andra att berätta om sina… 

Jag: Nej, jag tror ämneskunskaper är viktigt initialt när man som lärare håller 

på att bygga upp sitt yrkeskunnande, men att just yrkeskunnandet är det 

som är självbärande i en förlängning. Att däremot berätta om egen 

erfarenhet och lyssna till andras har jag märkt vara bra. En annan sak jag 

tror är viktig är tron på dels sitt eget yrkeskunnande men också på elevens 

kunnande. Jag tror eleverna tydligt känner skillnaden på att bli förminskad 

eller upplyft och trodd på. 

Han: Det handlade din julhälsning om, som du läste upp! Jag tog en kopia och 

har den faktiskt i fickan: ” Att vara i lärande betyder att vara i förändring 

i sig själv. Det finns något före, under och efter. Ni elever måste alltså 

vara inställda på att vilja förändras. Läraren å sin sida måste tro på att en 

förändring är möjlig.  I denna tysta överenskommelse, detta förtroende 

och tillit, ligger även att eleven tror på att läraren är kompetent nog att 

förändra och läraren de facto är kompetent nog att vägleda varje individ – 

d.v.s. är yrkeskunnig.” 

Jag: Ja, det handlar nog mycket om förtroende. Förtroendet läraren får att 

vägleda någon annan. En tyst överenskommelse, tillit, att vilja bli 

förändrad, anpassa sig, falla i andras armar. Att vara elev innebär att tro på 

och baklänges låta sig fångas fallandes i någon annans armar. 

Han: Men det var ju som ett slags skådespel också! När du efter rasten tände 

ljusstakens fyra ljus, nästan lite teatraliskt, dämpade sig sorlet på en gång! 
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Jag: Ja, att likna lärarens arbete med en skådespelares är inte ett så avlägset 

steg. Jag vill dock poängtera att jag inte menar att skådespelare antar olika 

roller som i någon slags lånade personligheter. Man spelar inte någon 

annan! Tvärt om måste skådespelaren och läraren utgå ifrån sig själva. En 

spelad lärarroll liksom en lånad skådespelarroll blir inte framgångsrik i 

längden. Likheterna mellan lärarens och skådespelarens yrkeskunnande 

ligger mer i att dramaturgiskt fånga sin publik, beröra och skapa känslor. 

Detta som jag tror är helt avgörande för att ett lärande ska äga rum. Ja, 

kanske skapas ett lärande per automatik med dessa rätta betingelser, till 

och med! Att känna alvaret i lärandeakten och nästan högtidligt hantera 

den stunden är, kan jag tänka mig, som en skådespelare känner alvaret 

inför ett framträdande och få varje besökare att känna det som det vore 

första gången som föreställningen gavs för dessa just utvalda… 

Herrn: Ursäkta mig, mina herrar. Jag satt vid bordet bredvid och kunde inte låta 

bli att överhöra ert samtal. Får jag kanske slå mig ner hos er en stund? 

Jag:  Ja, visst! 

Herrn:  Mitt namn är Diderot. Denis Diderot… 

Han:  Oj! Den store filosofen! 

Herrn: Märks julmaten så väl..? 

Han: Nej … alltså … jag menar … att det var lite oväntat att träffa Er på ett 

konditori i vår lilla stad! 

Herrn: Jag finns för alla som vill stöta sina tankar mot mina och genom det 

kanske kan vägleda någon till ökad erfarenhet. Och här hör jag det! Här 

finns en nyfikenhet att se analogier med ett annat yrkeskunnande för att 

förstå sitt eget. Jag exemplifierade yrkeskunnandet genom skådespelarens, 

men det kunde lika gärna ha varit diktarens, målarens, talarens eller 

musikerns.
96

 

                                                 
96

 Diderot. Denis (1963). Skådespelaren och hans roll. Solna: Prisma ( s. 20) 



 

 

 

78 

Han:  Ett yrkeskunnande är alltså ett särskilt kunnande som kan utläsas oavsett 

yrke? 

Herrn:  Ja, det vill jag påstå… 

Jag: Det förklarar ett och annat! Jag validerar sökanden till yrkeslärar-

programmet i sina forna yrken åt sju lärosäten. Jag bedömer alltså 

erfarenhet och yrkeskunnande mot fasta läranderesultat. Och i år upptäckte 

jag hur tydligt det var att identifiera just ett yrkeskunnande oavsett om det 

rörde sig om mina spetskunskaper eller inte. Yrkeskunnandet stod där 

ensamt och utkristilliserat! 

Herrn: Ja, det var därför jag valde att göra yrkeskunnandet synligt genom att bara 

välja ut en yrkesgrupp, nämligen skådespelarens… 

Jag: Men vad har Ni att säga om min kollegas fråga? Vad har den som fångar 

publiken, eleverna? 

Herrn: Det är naturen som skänker skådespelaren hans personliga egenskaper: 

utseende, rösten, omdömet, begåvningen. Genom studiet av stora 

föredömen, genom kännedom om människohjärtat, genom insikter i seder 

och bruk, genom träget arbete, genom erfarenhet och scenvana fullkomna 

naturens gåvor. Den efterhärmande skådespelaren kan komma så långt att 

han hjälpligt tolkar sin roll. Man varken prisar eller klandrar honom.
97

 Den 

yrkeskunnige får inte fångas i någon lånad mall. Då förlorar hans spel sin 

frihet.
98

 

Jag: I detta ligger en likhet… (Men är det då, i någon mening, medfött vem 

som blir yrkeskunnig, tänker jag, men säger ingenting…) 

Herrn: Ja, och en andra likhet är vikten av omdöme! En verklig skådespelare och 

lärare ska vara en kylig och lugn iakttagare. Det skall avkrävas ett förstånd 

men alls ingen känslighet!
99
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Jag: Ja, detta kan jag känna igen! 

Han: Vad menar ni nu? 

Herrn: Om han är sig själv då han spelar – hur skall han då kunna upphöra att 

vara sig själv?
100

 Att vara känslomässig i sin yrkesutövning är något annat 

än att vara känslosamhet. 

Han: Jaha! Då tror jag att jag förstår! 

Jag: Ja, Diderot, tror jag, menar att man exempelvis med känslosamhet 

omöjligt kan skapa den distans som behövs för att upprepa något flera 

gånger. En känslighet, däremot, att fånga in hur spelet mottas, är något 

annat. 

Herrn: Ja, att vara känslosam är att vara privat. Att vara känslig är att vara 

personlig och yrkeskunnig.
101

 Ett yrkeskunnande kännetecknas av en stor 

reflexionsförmåga, skön fantasi, gott omdöme, fin taktkänsla och mycket 

säker smak. Där finns inte plats för känslosamhet. Det är inte den 

yrkeskunniges hjärta som utför, utan hans huvud. Känslighet är knappast 

snillets kännemärke.
102

 

Han: Jag kanske kan se skillnaden mellan känslighet och känslig nu. Men vad 

betyder det för en lärare och hur utvecklar jag det som ny inom yrket? 

Herrn: Jag vill tona ner skillnaderna mellan yrkena och håller mig fast vid 

likheterna. Skillnaden mellan känslighet och känsla kan åskådliggöras 

återigen med skådespelaren yrkeskunnande. Vad som stärker mig i min 

övertygelse är ojämnheten hos de skådespelare som spelar ut sin själ. (…) 

Helt annorlunda förhåller det sig med skådespelare som agerar reflekterat 

och efter studier av människonaturen, och som ständigt har någon idealisk 

förebild och bygger sitt spel på inbillningskraft och på minnet. Han är en 

och densamme i alla föreställningar, ständigt lika fullkomlig: allt avvägt, 
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sammanfogat, inlärt och ordnat i hans huvud.
103

 Det är inte i den första 

ingivelsens våldsamhet som spelets väsentliga egenskaper visar sig, utan 

efter stunder av lugn och behärskning i alldeles oväntade ögonblick.
104

  

Jag: Här känner jag själv igen mig från mina första år som lärare. Jag var 

ojämn. Det var som ett lotteri. Hur lektionerna blev visste jag först efteråt. 

Lektionerna levde sitt eget liv i vilket jag traskade efter. Nu, däremot, är 

det aldrig någon egentlig överraskning hur lektionerna blir. Jag håller i 

rodret! Det är som jag brukar säga till eleverna vid övningskörning: ”Det 

är du som ska köra bilen. Inte tvärt om!” 

Herrn: Ja, det där med bilar känner jag dåligt till, men lektionssituationen 

exemplifierar ytterligare vad jag menar. 

Jag: Det ska alltså inte blandas ihop med planeringen av lektioner. Det är något 

annat. Lektionerna blir ju nästan aldrig som de var tänkta 

innehållsmässigt. Utan jag menar nivån, kvaliteten på undervisningen. 

Den är betydligt jämnare nu. 

Herrn: En slags skådespelare och narr jag mötte en gång sa det på ett annat sätt: 

”Jag har ingen annan förtjänst än att jag systematiskt, genom säkert 

omdöme och ett förnuft och sanningsenligt synsätt har gjort vad andra gör 

instinktivt. Därför blir de inte bättre än jag av sin läsning; de förblir löjliga 

mot sin vilja medan jag däremot bara är löjlig när jag själv vill det, och 

därigenom lämnar jag dem långt bakom mig, ty samma konst som lär mig 

att klara mig undan det löjliga i vissa situationer lär mig också att i andra 

situationer dra på mig löjet på ett lysande sätt.”
105

 Han menade också att 

man just måste lära känna det man vill undvika. Att studera 

människonaturen alltså… 

Jag: Tankeväckande… 
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Herrn: Jag hoppas det! Men nu får jag tyvärr lämna er. Det börjar bli sent. Men 

lycka till med era studier av yrkeskunnandet och människonaturen! 

Personligen vill jag bara tillägga att den yrkeskunnige aldrig blir färdig 

med sina studier
106

… God eftermiddag! 

Jag: Stort tack för samtalet! Hej då! 

Han: Oj, det där var spännande! Men var detta svaret på vår fråga? Vad det 

detta du gjorde på avslutningen? 

Jag: Ja, att jag inte var medveten om det i stunden är då helt klart. Men när jag 

nu hör Diderots förklaring och lägger det som ett raster över mitt eget 

agerande på avslutningsdagen så känns det relevant. Jag slås även av hur 

lite som verkligen syns. Jag menar, att likt skådespelaren, är det bara en 

väldigt liten del av arbetet som är publikt och att det mesta arbetet utförts 

vid helt andra tillfällen. 

Han: Hur då, menar du? 

Jag: Jo, jag menar att under de timmarna vi tillbringade tillsammans på 

avslutningsdagen använde jag mig visserligen av ett yrkeskunnande som 

Diderot beskrev nyss. Jag var närvarande, analytisk, känslig på 

stämningen och eleverna och jag spelade rollen som jag lärt in. Alltså inte 

roll som i lånad personlighet, utan rollen som yrkesman. Men vad jag nu 

tänker är att yrkeskunnandet används också för att bygga upp det som 

behövs för själva föreställningen och är nog så viktigt även om det sker 

utan publik. 

Han: Vad är det då? 

Jag: Jag känner i stunden att svaret kan ligga i meningen som Diderot sa, 

nämligen: ”reflektion och studier av människonaturen, och som ständigt 

har någon idealisk förebild och bygger sitt spel på inbillningskraft och på 

minnet.” 
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Han: Kan du exemplifiera? 

Jag: Ja, det blir inte lika enkelt, men jag tror att om man inte bara befinner sig i 

nuet och bara låter saker ske, utan reflekterar (1)... Eller kanske mitt 

uttalande, att eleven ska köra bilen och inte tvärt om, kanske tydliggör det 

bättre. Att veta att jag har ansvaret för rodret! (2) Inget sker utan att jag 

själv kan påverka det. Om jag som lärare vill skapa kunskapsutveckling 

hos elever måste jag ju studera hur lärande går till och hur det fungerar. 

Här har jag då en idealbild jag vill uppnå (3). Jag har nu exempelvis 

förstått värdet av dialog och att skriva i lärandeprocessen. Då försöker jag 

uppnå det. Till detta lägger jag tron på eller inbillningen av att faktiskt tro 

på värdet av det ömsesidiga förtroendet jag talade om tidigare (4). Denna 

inbillningskraft hos mig är så stark att den sprider en anda av tillit, 

förtroende och respekt mellan mig och eleven. Och för att komma dit 

krävs det att man studerar människonaturen, att med alla sinnen studera 

och analysera sig själv och omgivningen, (5) och eftertänksamt studera 

såväl goda som mindre goda exempel, se kontrasterna. Först när man 

behärskar kontrasterna kan man navigera på ungefärlighetens hav (6). I 

allt detta ligger också att behärska kontrasterna regelföljande och 

regellöshet (7). Eller som en lärare på Kungliga musikhögskolan uttryckte 

det: ”Läraren behöver hitta en väg mellan att framstå som rigid 

metodföljare och att bli lös i kanten. Det kan vara lättare att uppskatta 

strängheten i en lärares metoder om man också känner på sig att det finns 

fler dimensioner bakom.”
107

 Det blev egentligen minst sju svar i ett, eller 

sju dimensioner kring lärarens väg till yrkeskunnande. Det finns säkert 

många fler, men detta är nog det närmaste jag lyckas komma något slags 

svar till dig, just nu… 

Han: Ja, det var inte lika lättsmält som fikat precis, men jag har fått några 

ledtrådar att tänka runt, resterande delen av jullovet. Ja, längre än så 

förresten… 
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Jag: Ja, samma här. Det är nog som Diderot sa: man blir liksom aldrig färdig 

med studierna. Men han lär också ha sagt: ”Förklara er inte om ni vill bli 

förstådd!”
108

 Gott Nytt studieår då! 

Han:  Tack! Detsamma till dig! Vi ses nästa termin! Hej då! 

Jag: Hej då!  

/ 15 jan 2014 
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6.0 Regelsystem och lärandesystem 
Som pedagog var det tydligt att det går att fördjupa sitt yrkeskunnande genom studier 

inom Yrkeskunnande och Teknologi. Men det blev samtidigt kollision med det rådande 

systemet. En av dessa kollisioner var att hantera det faktum att mina undersökningar 

visade ett resultat som inte lika enkelt gick att föra in i det regelsystem omkring ett 

lärande som är uppbyggt idag. För att kunna vara professionell behöver läraren av idag 

alltså behärska gråzonen mellan sin inre pedagogiska övertygelse och de regelsystem 

som råder omkring lärandet. Texterna som följer är tankedokument som skrevs när 

insikten kom. Dessa har hög relevans för mig, även idag, då jag bytt karriär. Att hela 

tiden se ytterligheter, kontraser, för att få syn på det ungefärliga är att utveckla bildning. 

Detta är min ledstjärna. 

 

6.1 En effektiviserad verksamhet 

All verksamhet som skall effektiviseras brukar vanligtvis utgå ifrån 

kärnverksamheten. En löpare som vill förbättra sin tid tittar på löpartekniken, ett 

företag som vill producera mer tittar på att effektivisera produktionen och en 

transportör som vill transportera större mängder tittar på att öka lastförmågan per 

transportenhet. 

Men gymnasieskolan går en annan väg. Likt fiskaren som vill öka sina 

fångster, målar om båten i stället för att laga näten, försöker skolan effektivisera 

verksamheten utan att ens nämna det pedagogiska arbetet. Istället skapar man en 

pseudovärld med blanketter och regelsystem som fiktivt skall visualisera ett 

effektiviserat lärande. 

Det har gått så långt – anser jag – att man som pedagog har hamnat i ett 

vägskäl. Antingen är man en yrkeskunnig pedagog och mentor i betydelsen 

handledare eller så är man system- och regelkunnig och mentor i betydelsen 

fostrare/polis. Med regler menar jag i detta fall inte Skolverkets styrdokument och 

ev. andra myndigheters eller branschorganisationers regelverk. Jag menar dessa 

lokalt skapade regelverk med närvarokontroller och registrering, blanketter för 

genomförda elevsamtal, ringa till föräldrar för enstaka frånvarolektioner m.m. 

Skall man vara både System-/regelkunnig och en yrkeskunnig pedagog som vill 

skapa de goda pedagogiska mötena, innebär det att man är lite ”halvbra/halvdålig” 

inom båda sfärerna. 
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Det tystade kunnandet  

Jag satt på det senaste medarbetarsamtalet med min närmaste rektor. Efter 

att ha gått igenom alla mina ansvarsområden, lägger hon – som i 

förbigående – fram frågan ifall jag tycker att jag försummat något i mitt 

mentorskap? Jo, jag missade ju förra terminen att skriftligen meddela en 

elev att frånvaron hade uppgått till över 10 %... Men – eftersom jag då hade 

allt ansvar och genomförande av alla elevgruppers teori (åk2, åk3 och 2 

grupper Vux), totalplaneringen för hela utbildningsupplägget, strategiska 

arbetsuppgifter med extern utbildning samtidigt som jag var mentor och 

arbetade enligt pappret 50 % - har det denna termin blivit bättre då en 

kollega övertagit mentorskapet. 

Jag tänkte först två veckor senare på vad hennes fråga egentligen innebar, 

eller rättare sagt vad frågan som inte ställdes innebar. Nämligen frågan om hur jag 

som mentor lyckas i min förmåga att stödja, leda och underlätta en elevs verkliga 

kunskapsutveckling. Varför ställdes inte den? Och varför ställs inte frågan till en 

lärare - som delar ut 85 % IG-varningar till en klass yrkeselever - vilket betyg den 

ska ha? Nej istället lägger man på mentorn att ”ta tag i problemet” genom att 

upprätta åtgärdsprogram och få eleven att gå på lektionen. Detta är också en sak 

jag inte förstår. Det är som att begära att en ICA handlare skall se till att kunderna 

också går in på Konsum.  

Nej, likt ett köpcentrums alla butiksinnehavare själva måste locka in sina 

kunder från de gemensamma utrymmenas trevliga kaféer, måste väl var och en i 

lärarkåren själva se till att eleverna kommer till ens lektioner. Det är ju befängt att 

det ansvaret skall flyttas över på någon annan. 

 

Den effektiva läraren 

Som system-/regelkunnig medarbetare följer man ”Systemets” regelverk. Detta är 

mätbart och visuellt tydligt. Upprättade protokoll där tiden för inlämnandet är 

viktigare än innehållet, samtal till föräldrar för fjärde gången samma vecka - där 

föräldern ändå medverkar till elevens frånvaro genom samtycke – som i 

närvaroprogrammet bockas av som en upprättad kontakt, eller att 

program/arbetslagsmöten hålls är viktigare än innehåll liksom lärarnas närvaro på 

skolan är viktigare än vad arbetsinnehållet är. Det är som sagt enkelt mätbart, 

varför Systemet premierar den regelföljande medarbetaren.  
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Som yrkeskunnig pedagog, däremot, tvingas man - av tidsbrist p.g.a. 

regelföljandet - släppa vissa bitar som har med ens pedagogiska grundsyn att göra. 

Vad skapar det? 

Personligen påverkas jag i en sådan situation mycket negativt. I min 

profession ligger en vilja och färdighet att kunna se varje elev, var den befinner 

sig och börja dess kunskapsutveckling just där. I och med att en elevs 

utgångslägen ser olika ut och förändras olika över tid, krävs det noggrann 

planering – för att kunna improvisera och hantera det oväntade i 

lärandesituationen. Kan jag inte det, blir jag otrygg i min profession, vilket 

omedelbart avspeglar sig i min förmåga att skapa det ”goda mötet” med varje 

elev. Det blir en ond cirkel som aldrig slutar gott. 

Som pedagog kan jag inte tillåta mig att befinna mig i det negativa 

känslotillståndet. På kort tid skulle den äta upp mig inifrån. Vad gör jag i stället? 

Jo, eftersom jag försöker vara så pass mycket regelföljare att jag inte hamnar i 

konflikt med systemet – vilket tar mycket av min 50 % tjänst (studerar 50 %) – tar 

jag till fritiden.  

På kvällar och helger planerar jag alla teoretiska och praktiska lektioner, 

skapar undervisningsmaterial, rättar och följer upp elevernas resultat. På fritiden 

cyklar jag omkring på orten och fotograferar trafikhändelser för att bilderna bättre 

ska överbrygga texten i körkortsböckerna till elevernas vardag. Det är även på 

fritiden jag ställer upp och har stödundervisning med elever som själva ber om 

det. Men när frågas det om dessa pedagogiska insatser? Nej, istället blir man 

ifrågasatt då en blankett inte fylldes i i rätt tid… 

 

Summering 

Jag inser med texten att jag förargar vissa som menar att system-/regelföljandet är 

en del av en pedagogs yrkeskunnande och att man inte kan separera det. Och visst 

håller jag med om det. Texten drar medvetet upp skillnaden för att tydliggöra mitt 

resonemang.  

För huvudproblemet – som jag ser det - är just faktumet att det som premieras i 

”Systemet” riktar fokus på regelföljarens kunnande istället för pedagogens 

yrkeskunnande: förmåga att lära ut mer kunskap på kortare tid, d.v.s. öka 
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verkningsgraden per undervisningstimme, genom att ha förmågan och möjligheten 

att skapa de fruktsamma mötena för varje individ.  

Jag hävdar, likt exemplet med fiskaren, att en effektivisering inom skolans 

värld aldrig kommer att kunna genomföras, ifall man inte diskuterar och för 

dialog om lärarprofessionen och lärarkårens möjlighet att ”vässa” sina 

pedagogiska verktyg. Att inte föra dialog omkring den pedagogiska delen av en 

lärares profession, är att tysta kunskap. Dialog skapar ett ökat kunnande, men den 

blottlägger samtidigt icke kunnande. Är det kanske det enkla svaret på varför en 

dialog om pedagogik och didaktik inte sker? 

 

6.2 Dialog om de två skolsystemen 

 

Kollegan: Hej! Du ser upprörd ut..? 

Jag: Nja, snarare bekymrad. Jag hade möte med rektorn… 

Kollegan: Jaså? Vad då..? 

Jag: Jo, jag har ju fått uppgiften att planera en för oss ny utbildning inom 

Komvux. Som novis i dessa förhandlingar, men hängiven pedagog, blir 

det så futtigt när man hamnar i sådana där diskussioner. Ekonomi ställs 

mot pedagogisk övertygelse och elevers garanterade undervisningstid. I 

diskussion verkar de styrande lita så mycket på systemet och tekniken och 

att det i sig skapar lärande och kunskapsutveckling. Lärarens 

yrkeskunnande och roll i lärprocessen förminskas. Lärandet blir en ”Gör 

det själv verkstad”. Eleverna anses ha heltidsstudier men har i realiteten 

10-15% lärarledd undervisning. Detta är en matematik som kan användas 

på olika sätt, men hur välvilligt man än räknar från rektorsnivå kommer de 

ändå bara upp till knappa 20-30%. Detta känner jag en oro för som 

pedagog! 

Kollegan: Oro? Vi har ju den nya tekniken! Med det interaktiva utbildnings-

materialet kan ju eleverna själva arbeta. Och utbildningsmaterialet 

stämmer ju väl överens med målen i kurserna och ämnena. Datorn rättar ju 

dessutom och håller koll på resultaten. Jag använder mig av det. Det är ju 

idiotsäkert! 
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Jag: Ja, men vad kallar du för interaktivt utbildningsmaterial? Det finns ju 

mycket som betecknas som det, men som ändå inte är mer än inskannade 

läromedel i pdf-format och tillgängliga via nätet. 

Kollegan: Ja, precis! Eleverna har boken via nätet, men arbetsuppgifterna ligger där 

med! Jag kan skapa frågor, övningar och prov som de svarar på via sina 

datorer! 

Jag: Men visar det verkligen vad vi tror att det gör? Är det vi ser, verkligen det 

som det ser ut att vara? Kanske påverkar styrdokumenten oss att mäta 

modellen istället för verkligheten? Visar ditt system verklig 

kunskapsutveckling? 

Kollegan: Visst! Kolla här! Hela klassens resultat på såväl uppgifter som prov finns 

samlat här. Se! 

Jag: Jo, jag ser siffror och tabeller, men jag behöver per automatik inte se ett 

lärande eller en kunskapsutveckling i detta. Det beror på hur frågorna 

ställdes, vilken kunskapsform som mättes. 

Kollegan: Ja, men allt finns ju här i systemet! Och allt är kopplat till 

styrdokumenten. Det är ju vattentätt! 

Jag: Ge mig något exempel! 

Kollegan: Visst! Här till exempel. Här är ett prov inom elteknik. Jag har läst 

någonstans att 50% rätt ska ge godkänt. Rättningen sker automatiskt och 

resultaten hamnar rätt in i sammanställningen. 

Jag: Ja, men om du har två områden du vill kontrollera kunskapsnivån inom 

och eleven har 100% rätt inom det ena området och 100% fel inom det 

andra, så ger regelsystemet eleven godkänt. Men tycker du som lärare och 

yrkesman inom ditt forna yrke att eleven egentligen är godkänd? 

Kollegan: Jaa, men...nej… Det kan jag ju inte, egentligen... Asch, det har jag inte 

tänkt på..! 

Jag: Matematiken verkar entydig, men beroende på hur man väljer att se; 

utifrån vilken ståndpunkt, framträder andra verkligheter eller sanningar. 

Kollegan: Ja, nu blir det en massa jobb för min del… 

Jag: Tror jag det! Och tänk om det är samma sak med lärprocessen? Tänk om 

inte systemet för ett lärande inom den svenska skolan är så vattentätt som 

det ser ut? 
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Kollegan: Nej, nu får du sluta. Då blir det ju alldeles för besvärligt! Nå´t måste vi ju 

hålla oss till! 

Jag: Ja, det är självklart! Men vi måste kanske inte så krampaktigt hålla oss fast 

vid mål, moment och det konstlat mätbara, utan se styrdokumentens mål 

med en lite mer avslappnad inställning.
109

 

Kollegan: Hur menar du? 

Jag: Jo, att upptäcka styrdokumenten är givetvis en nödvändighet och bildar 

grunden i verksamheten, det som tillhör regelsystemet. Men man måste 

vidare och med hjälp av målen uppfinna
110

 lärandesituationer som mer 

pekar mot det kitt mellan målen som står för det egentliga yrkeskunnandet, 

lärandesystemet.
111

 

Kollegan: Nu är jag nog inte riktigt med… 

Jag: Ja, men ta trafiken! När jag lär ut grunderna så är det just grundreglerna. 

Ett neutralbeteende i en tillrättalagd neutralsituation. Bakom detta ligger 

upptäkter om vad körkunnighet innebär som förts ner som 

påståendekunskap i styrdokument, som i sin tur gjorts om till 

utbildningskort med avbockningsrutor. Detta tillhör regelsystemet. Vad 

jag som lärare därefter måste göra är ju att uppfinningsrikt försätta eleven i 

en mängd situationer där ett strikt regelföljande inte längre är möjligt, 

lärandesystemet. Jag som lärare har ansvaret att lotsa oss (lärare/elev) 

mellan systemen. 

Kollegan: Ha! Det där verkar som flum. Hur ska du kunna mäta det? Det som du 

kallar lärandesystemet går ju inte att fånga i ett prov även om det är på 

papper! 

Jag: Jag har aldrig kritisera användandet av dator. Det är din egen tolkning. 

Rätt använd är den nya tekniken alldeles utmärkt. Vad jag menar är att 

                                                 
109

 Jmf Khalid El Gaihdi, Lärarens yrkeskunnande, att förhålla sig friare till styrdokumenten och i stället 
tala om exempel, anekdoter m.m. som i sig innehåller en mängd måluppfyllelser, och har den effekten 
att det skapar känslor och därmed lärande (det sista var min tolkning/erfarenhet) 
110

 Jmf Bo Göranzon, Spelregler: Om kvinnorna som inför matematikundervisningen fick frågor som de 
intuitivt besvarade med nästan hundraprocentigt rätt, medan de efter utbildningen rasat ner till 30 % 
rätt: ”Uppfinningsförmåga, präglad av många års erfarenhet, hade ersatts av ett abstrakt formellt 
system.”(s.81) 
111

 Jmf Bo Göranzon, Spelregler: Eino Kailas resonemang i Tankens oro: ”Av partituret ser du symfoniens 
struktur i alla dess detaljer, det anger svängningstalen, intensiteterna och rytmen hos dess 
luftvibrationer (…) Om den upplevda tonvärdens innehåll, dremot, om musikens hela mystiska väsen, 
säger partituret i grund och botten ingenting alls.” (s. 77) 
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man måste förhålla sig kritiskt ifrågasättande till att föra in tekniken 

överallt där tidigare yrkeskunnande lärare varit en förutsättning
112

. Allt 

kan inte datorn göra, bara för att den finns! Användningsområdena för den 

nya tekniken måste alltså noggrant viktas från fall till fall, i en nykter 

dialog mellan yrkeskunniga, såväl inom pedagogiken som inom IT.
113

 

Jag: Men du har rätt i att det jag nyss pratade om inte går att få ner på ett 

papper eller i en dator på det traditionellt formallogiska vis vi gärna vill. 

Svart, vitt, rätt, fel. Det jag pratar om är en gråzon, en ungefärlighet. 

Dokumentationen om det området måste göras på ett annat sätt. Video kan 

vara ett sätt, att skriva egen text är ett annat, dialog är ett tredje och 

portfolio kanske ett fjärde. Möjligheterna är säkert många, men att höja 

blicken från det systematiskt mätbara; att och på allvar förstå att det finns 

två system, ett regelsystem och ett lärandesystem, och börja diskutera 

förhållandet mellan dem, är ett första steg!
114

 

Kollegan: Så, du menar alltså att vi skulle ha två olika system i skolan. Varför då? 

Jag: Jo, jag tror det har med modell och verklighet att göra. Vi har en 

verklighet som vi genom styrdokument fått ner på pränt som vi sedan 

utgår ifrån när vi planerar utbildningen. Detta är en modell av 

verkligheten, men inte verkligheten självt. Detta, menar jag, får man se 

upp med som lärare, nämligen att inte mäta modellen utan mäta 

verkligheten. 

Kollegan: Men om jag har ett prov med mina elever så mäter jag ju deras kunskap 

inom ett visst område. Är det att mäta modellen? 

Jag: Det behöver det inte vara. Det är hur frågorna är utformade som du kan 

avläsa skillnader mellan kunskapsformer, varför det är viktigt för 

frågekonstruktionen att själv ha detta klart för sig… 

Kollega: Du menar praktisk och teoretisk kunskap? 
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 Jmf Bo Göranzon, Spelregler, exemplen med annonsen från IBM: ”På bara en vecka hann jag skaffa 
mig tre års erfarenhet!” Tanken i den annonsen var att det går att ersätta direkta, autentiska 
erfarenheter av en verksamhet med den nya tekniken, liksom i annonsen för Canonkameran där 
tekniken ska överta fotografens känsla för ljus, avbildningsförmåga m.m. (s. 84) 
113

 Jmf Bo Göranzon, Spelregler: Weizenbaum ger inte uttryck för någon allmän teknikfientlighet. Det 
finns många vettiga användningsområden för datorer. Vad frågan gäller är de långsiktiga 
konsekvenserna av att använda datorer inom områden i samhället där vi tar bort kvaliteter som inte kan 
ersättas. (s. 75) 
114

 Jmf frågan ”Hur mycket håller en bild av oss själva fångna, och hindrar oss från att ta oss ut ur olika 
förlamningar eller systematiska misstag?” (a.a. s. 120) 
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Jag: Ja, ungefär… Jag tänker mig utifrån orden påståendekunskap och 

praxiskunskap och att båda går att utföra i en skolsal. 

Kollegan: I skolsal? Jag kanske förstår det när jag tänker på vår lokal med 

arbetsstationer inom el. Men hur menar du när det gäller att köra lastbilar i 

en teorisal? 

Jag: Nej, jag tänker mig att till praktisk utövning ingår också dialog och att 

själv skriva. Därför blir upplägget av mina teorilektioner starkt påverkat 

till handling snarare än passiv lyssning, föreläsning. 

Kollegan: Skulle du kunna ge något exempel? 

Jag: Ja, när det gäller det sistnämnda innebär det helt enkelt att eleverna får 

jobba med övningar i dialog med varandra och jag hjälper dem när de 

sinsemellan inte kan svara. Föreläsningarna är få och korta. På det tidigare 

har jag ett exempel som kanske belyser vad jag menar med 

kunskapsformerna, ett dilemma i bedömning: Läxan var att lära sig 

namnen på påbudsmärkena, med tillägget att likt glosor plugga in 

skyltarnas namn. Vid det skriftliga provet skulle eleverna skriva 

namnet/innebörden av ett antal påbudsmärken. Här är två prov där 

eleverna har svarat olika: 

 

   

Svar: Påbjuden körriktning  Svar: Jag måste svänga vänster 

 

Vem har gjort sin läxa? Vem har kunskap inom området? Hur hade du 

rättat? 

Kollegan: Den vänstra kan det korrekta namnet! Den har ju rätt! 

Jag: Jag håller med om att den vänstra har gjort sin läxa och rabblat upp det vid 

rätt tidpunkt. Den har nog svarat utifrån påståendekunskap. Men vi vet 

inte om den egentligen rent kroppsligt vet vad det innebär att komma fram 

till en sådan skylt. Den högra eleven har inte gjort läxan, det kan vi nog 

veta, men eleven vet väldigt väl den djupare innebörden av märket. Eleven 

verkar ha svarat utifrån sin praxiskunskap. Regelsystemet, för att återgå 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/Pabudsmarken/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/Pabudsmarken/
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till det, har en viss tonvikt vid att fråga och mäta det vänstra svaren, 

påståendekunskapen. Därför ställs också den typen av frågor. 

Kollegan: Men hur rättade du deras svar? 

Jag: Båda fick rätt! 

Kollegan: Båda kan väl inte vara rätt? Nå´t måste väl vara mer rätt än det andra? 

Jag: Det beror mer på vilka glasögon jag väljer att se med. Vad ska kunskapen 

användas till? Jo, i praktisk körning. Det handlar om att bygga 

praxiskunskap. Ibland kanske jag börjar med påståendekunskapen för att 

sedan utveckla praxiskunskapen. Ibland är det tvärt om. Men att bara mäta 

påståendekunskapen, och stanna där, utvecklar inte praxiskunskap av sig 

självt. 

Kollegan: Kan du ge något exempel till som belyser det sista du sa? 

Jag: Jo, jag har varit mycket öppen för mina elever om detta, och brukar 

beskriva det som en verktygslåda där vi lär oss namn efter namn på 

verktygen. Plötsligt en dag kan man alla namnen. Däremot kan vi 

fortfarande inte skruva i eller reparera en bil… Så, om jag i 

undervisningen bara kollade att de kunde namnen på verktygen skulle det 

minska min arbetsbörda som lärare, men eleverna utvecklar sig inte i att 

skruva med bilar… 

Kollegan: Ja, det blir ju tydligt med det praktiska. Men hur ska jag tänka när det 

gäller teorilektionerna och det som läses där? 

Jag: På samma sätt som i verkstaden! Dialog och eget skrivande är praktisk 

handling som avslöjar väldigt mycket av ett kunnande eller ett icke 

kunnande. Att få diskutera, argumentera och i grupp lösa 

problemställningar där påståendekunskapen är en grund och förutsättning, 

men där det krävs praxiskunskap för att lösa själva uppgiften fångar 

elevernas kunskapsnivå på ett bra sätt. 

Kollegan: Jag förstår nu varför du anser det vara viktigt att hålla isär 

kunskapsformerna redan vid frågekonstruktionen… 

Jag: Jag kan ta ett exempel till: Det var i ämnet kör- och vilotider. Jag hade 

pekat ut viss kunskap inom kör- och vilotider som utantillkunskap. ”Lär er 

dessa som glosor. Därefter kan ni sätta in dem i meningar…” Jag hade 

utlovat ett prov några veckor fram och tiden till dess hade de fått många 
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repetitiva övningar för att nöta in grunden. Provdagen kom. Första delen 

var enligt rabblingsprincipen, vilket nästan alla klarade. Andra delen var 

tillämpning, vilket mycket få elever klarade. Elever kom efteråt och sa att 

de trodde sig kunna området, men i tillämpningen insåg de att de inte 

förstått. Flera var de som nu såg sitt eget lärande. De har visserligen i sann 

anda av påståendekunskap övat in något. Men att få det till förtrogenhets- 

och färdighetskunskap är något annat.  

Kollegan: Förstod eleverna detta, menar du? 

Jag: Jo, det blev nästan en fysisk upplevelse för flera elever. Jag förklarade, 

ritade och lovade dem att vi nu fyra veckor framåt skulle jobba 

tillsammans efter ett mästar/lärlings mönster, där de först tillsammans får 

lösa problem varefter vi tillsammans löser dem på tavlan. Det blev mer en 

lektion (igen!) om kunskapsteori än kör- och vilotider. 

Kollegan: Men hur gick det? Har ni haft provet? 

Jag: Jo, vi hade det förra veckan. Nästan alla hade nått upp till en rimlig nivå 

av att praktiskt kunna arbeta i ämnet. Och de som inte nådde upp hade 

däremot en oerhörd insikt i att inte kunna, vilket är en bra förutsättning att 

jobba vidare ifrån. 

Kollegan: Men tolkar jag det rätt att du har lagt fyra veckor i ämnet som det inte var 

planerat för? 

Jag: Japp. Det är här dilemmat kommer in. Om jag hade nöjt mig med att mäta 

påståendekunskapen så hade i stort sett alla varit godkända efter första 

provet och vi kunde traskat vidare med annat. Men i och med att jag valde 

en annan mätning, i mitt tycke mer tillförlitlig, gjorde jag livet mer surt för 

mig själv som lärare. 

Kollegan: Men hur hanterar du det? Jag skulle aldrig klarat det i mina ämnen! Det är 

så mycket som ska in. 

Jag: Det är här delar och helhet kommer in, som jag ser det, och att förhålla sig 

en aning friare till styrdokumentens mål och innehåll. Vad är totalen av 

det som ska ingå i utbildningen? Vilka områden är de centrala? Jagar man 

mål men glömmer helheten är det lätt att undervisningen blir stressig, 

fragmenterad och obegriplig för eleverna. Min huvudinställning inför detta 

läsår var det omvända, nämligen att intala både mig och mina elever att vi 
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har tid och att ett lärande måste få ta tid! ”Där brådska råder sker inget 

lärande” brukar jag citera från en avhandling om lärarens 

yrkeskunnande
115

. 

Kollegan: Men plockar du bort mål från styrdokumenten som dina elever inte läser? 

Jag: Nej, det gör jag egentligen inte. Men att ha identifierat vissa 

grundområden och se till att kunskapsnivån är av praxiskaraktär, gör att de 

andra målen trillar in nästan av sig självt. 

Kollegan: Med risk för att vara tjatig, men har du något exempel på det du säger nu? 

Jag: Ja, vid övningskörning jobbar vi mycket med körgårdsövningar. Det 

handlar om vridningspunkter, manövrering, krypkörning, parkering och 

växling. Därefter inleds körningen i enkel trafik. Har denna grund byggts 

upp ordentligt går den resterande utbildningen fort. Många elever 

övningskör hemma. Där görs det ofta tvärt om. Föräldrarna kör till 

landsvägen, låter eleven ta över fram till stadsgränsen då föräldern 

återigen tar över bilen. Hoppas grunden över, kan man kämpa mycket 

länge… 

Kollegan: Men hur hittar du vilka områden som är de mest väsentliga? 

Jag: Ja, det är inte helt enkelt att svara på. Men helt klart ligger det en poäng i 

att sära på kunskapsformerna, öva sig på att se gränser och ungefärligheter 

och att lita till sitt omdöme – sitt yrkeskunnande. 

Kollegan: Det där låter som ett svar till någon som redan tänkt dina tankar… 

Jag: Ja, jag insåg det när jag sa dem… Men jag tror på att sära på 

kunskapsformerna påståendekunskap och praxiskunskap i förhållande till 

styrdokumenten. Står det ”känna till” kan ju detta fångas i 

egenformulerade instuderingsuppgifter. Men står det kunna/kunna utföra 

måste kunskapsnivån lyftas till färdighet och förtrogenhet. Detta är ju en 

ledtråd som jag ser. Och detta överensstämmer med styrdokumenten, i alla 

fall någorlunda inom mina områden, nämligen att då exempelvis kör- och 

vilotider på ett praktiskt plan verkligen ska diskuteras, kommer ofelbart en 

mängd andra måluppfyllelser in som exempelvis branschkännedom, 

fackliga avtal, geografi, sträcka/hastighet/tid, terminologi m.m. 
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Kollegan: Så genom att göra praktiska frågeställningar får du fram praxiskunskap 

hos eleven som genom frågeställningen dessutom måste igenom andra 

måluppfylleser? 

Jag: Just det! Och det slår mig nu i vårt samtal att det har med motivation att 

göra! Om vi i undervisningen fokuserar på detaljerna som exempelvis 

branschkännedom, fackliga avtal, geografi, sträcka/hastighet/tid, 

terminologi m.m. blir det ointressant och dött. Det blir för fragmenterat. 

På detta sätt, liksom att göra en kringgående rörelse
116

, trillar det, i 

entusiasmen och detektivarbetet, in en mängd kunskaper av bara farten. 

Detta är ett exempel på att se helheten mer än att jaga tillfälliga delmål. 

Kollegan: Men dokumentationen då? 

Jag: Jo, men den finns, om än i en liten annan form. Visst har även jag ett 

betygsunderlag som är transparent för den som frågar, även om den är mer 

tidsödande att gå igenom än ifyllda avbockningsrutor. Men jag tror att vi 

måste räta på ryggen som yrkeskunniga pedagoger och stå upp för vårt 

yrkeskunnande i att avläsa kunskap hos eleverna! Är ett betyg satt så är 

det! Eller är ett körkort utfärdat så är det bevis på ett körkunnande! 

Kollegan: Ja, det skulle vara skönt att slippa all dokumentation… 

Jag: Men jag tror inte man kan ta bort och förändra alltför mycket ifrån 

undervisningen. Många har åsikter om utbildningskvaliteten och även om 

eleverna har misslyckanden i det formalistiska utbildningssystemet är det 

ändå det som är mallen för undervisning. Kollegor lika så. Det handlar om 

att kunna navigera i detta spänningsfält: Regelsystem och lärandesystem, 

och kunna leverera det de olika systemen vill ha. Som ansvarig yrkesman 

är det min uppgift att se gränser och enligt omdömet vikta värdet av de 

olika mätmetoderna och dess resultat.  

Kollegan: Jag vet inte om jag ska tacka eller förbanna dig för detta samtal. Jag inser 

nämligen att något har inträffat inom mig. Det känns som jag gått på 

grund... Jag kan omöjligt backa tillbaks, men har heller inte en tydlig bild 

av vart jag ska. Jag står plötsligt på en liten ranglig tuva, där jag tidigare 

tyckte mig stå på stadig mark. Att det inte finns en metod att enkelt ta till 
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förstår jag också, men helt klart öppnade samtalet upp mina ögon för 

reflektionen och dialogens kraft. Tur att det är fredag, så jag kan låta mina 

tankar lägga sig en aning… 

Jag: Ja, det är inte enbart positiva känslor som kommer ur reflektion
117

. Jag 

tänker själv ofta på hur arbetskrävande det blir när man alltid söker stenar 

att vända på. Ibland tänker jag till och med att läraryrket är alldeles för 

svårt att hålla på med. Men dessa tankar brukar sluta med behovet av att, 

igen, se gränser. Någon stans måste det vara gott nog för stunden. Jag gör 

efter den kunskap jag har idag! Ha nu en trevlig helg! 

Kollegan: Det samma till dig! 

 

7.0 Sammanfattning 
Masteruppsats är ett resultat av det utvecklingsprojekt jag bedrev under 2009-2014 

inom ramen för förarutbildningen som bedrivs på gymnasieskolans och 

vuxenutbildningens inriktning Transport. Arbetet ska ses i ljuset av den magisteruppsats 

jag skrev 2013, Förarutbildning och kunskapsbildning – en studie om 

förarutbildningssystemet. I den presenterade jag de problem och paradoxer jag som 

förarprövare och lärare upptäckte inom den traditionella förarutbildningen. Belystes 

utbildningen från ett annat håll, visades helt andra resultat än det som förutsågs. Jag 

ville med magisteruppsatsen synliggöra hur ett kritiskt förhållningssätt skapar nya 

frågor och göra dessa tydliga för fler. Men att påvisa problem var steg ett, att däremot 

presentera ett förändrat utbildningsupplägg som bättre svarar mot den kritik jag 

framförde med den traditionella förarutbildningen var steg två, vars resultat redovisas i 

denna uppsats. 

Utvecklingsprojektets syfte var att undersöka om det var möjligt att nå 

djupare och mer varaktig kunskap, främst när det gäller de ”mjukare” målen inom 

förarutbildningen: riskmedvetenhet, uppmärksamhet, nyfikenhet, erfarenhet och 

ödmjukhet. Alltså de kunskapsfält som inryms inom körkortsmålen tre och fyra: 

resande med bil i speciella sammanhang och personliga förutsättningar och 

målsättningar i livet. 

Min erfarenhet som förarprövare var nämligen att det inom den 

traditionella förarutbildningen arbetas tydligt med körkortsmål ett och två: manövrering 
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och fordon samt körning i olika trafikmiljöer. Mål tre och fyra har det skapats modeller 

omkring i form av obligatoriska kurser med närvaroplikt under ett antal timmar och med 

ett innehåll som detaljstyrts av Transportstyrelsen. Körkortsprovet innehåller dessutom 

frågor som tagits fram med tanke på mål tre och fyra. Allt gott kan tyckas. Men sker en 

kunskapsutveckling per automatik genom närvaro? Någon kunskapsmätning av 

eleverna sker nämligen inte i anslutning till kursen. Kunskapsmätningen sägs istället 

inrymmas i det datoriserade teoriprov som alla elever måste klara. Men då 

Transportstyrelsen har statistik på att det går att nöta sig till godkänt prov på tio 

försök
118

, hur tillförlitlig är då kunskapsmätningen? 

Uppsatsen beskriver mina tankar, försök och trevanden för att skapa 

djupare och mer varaktig kunskap hos eleverna än vad jag upplevde att den traditionella 

förarutbildningen gav. Utvecklingsprojektets exempel visar att det är möjligt och att 

framgången ligger i ett stort fokus på de ”mjukare” kunskaperna - de generella 

kompetenserna - som ödmjukhet, reflektion, nyfikenhet, självverksamhet, m.fl. Dessa 

kunskaper byggs inte upp genom mer studier av de ämnesspecifika ämnena. Studien 

visar tvärt om att de generella kunskaperna byggs upp, liksom inom forskningsområdet 

YoT, genom dialog och med litteratur, kunskapsfilosofi, kunskapsteori, eget skrivande 

och dialogseminarieliknande former. Inom de etablerade, traditionstyngda samt i viss 

mån mansdominerade utbildningarna är detta - milt sagt - en aning kontroversiellt, 

vilket skymtar fram i uppsatsen här och var: ”Att läsa böcker lagar inga bilar!” Syftet 

med masteruppsatsen är att just påvisa motsatsen. 

Men att förändra ett utbildningsupplägg i grunden, låter sig inte göras utan 

att det har bäring i ens egna pedagogiska grundsyn, vilken bland annat inbegriper 

kunskapssyn och människosyn. Det handlar alltså om ett förändrat yrkeskunnande. 

Därför blir det nödvändigt att i uppsatsen redovisa min egen förändring i min 

profession. Utvecklingsprojektet belyser därför hur lärarprofessionen och 

yrkeskunnandet kan utvecklas fortare än det kanske hade gjort annars. Genom dialog, 

med litteratur, eget skrivande och Dialogseminarier visar projektet hur yrkeskunnandet 

förändras genom just ökad förmåga till reflektion.  

Masteruppsatsen visar dock dilemmat att förändras och därmed ifrågasätta 

gängse uppfattningar. Exempel som redovisas och diskuteras är att man inom 
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professionen måste kunna hantera ytterligheterna: regelsystem och kvalitetssystem. 

Som pedagog måste man känna att den undervisning som bedrivs är kvalitativ och där 

elevernas kunskapsutveckling avläses betydligt mer sofistikerat än med exempelvis 

tester där 28 är godkänt och 27 icke godkänt. Samtidigt har kollegium och system för 

lärande kanske andra kvalitetsnormer där de nyss nämnda testerna betyder just kvalitet. 

Detta måste man som verksam kunna hantera. Det är inget specifikt för förarprövare 

eller lärare. Detta är ett universellt problem inom flera branscher vilket bland annat har 

med det icke kritiska införandet av New Public Management att göra. Patienter räknas 

som antal pinnar och kunskapsutveckling blir exakt mätbar produktion. Men att frångå 

det exakta, svart/vita och enkelt mätbara kräver ett annat yrkeskunnande. Att fånga de 

mjukare ”kunskaperna”, de generella kompetenserna, innebär nämligen att kunna 

navigera mellan ytterligheterna, i det ungefärliga, och utveckla ungefärlighetens 

precision. 

 

7.1 Det hände sen… 
Jag hade kommit till vägs ände, i steg två, med att i aktionsforskning undersöka 

effekterna av ett förändrat utbildningsupplägg - inom ramen för min egen utbildning 

inom Yrkeskunnande och Teknologi. Nästa steg hade nämligen varit att projektet måste 

omfatta ett helt arbetslag. Om jag skulle ta projektet vidare skulle jag alltså behövt 

jobba med hela arbetslagets pedagogiska grundsyn och uppfattning om vad lärande 

innebär. Sedan flera år arbetade jag med det, informellt. Det senare läsåret mer formellt 

som förstelärare. Precis inför sommarlovet 2014 ombads jag av rektorn ta över 

programledarskapet för Transport. Detta skulle givetvis ha underlättat mina 

undersökningar och projektets fortsättning, men så blev det inte. Under de första 

veckorna på sommarlovet blev jag nämligen erbjuden en helt annan tjänst. Utan omsvep 

tackade jag ja till ett arbete som Nationell samordnare validering på Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) som startade 1:a september 2014. Att tacka ja innebar stora 

förändringar för hela familjen som fick ägna sommaren åt att packa inför flytten till 

Mälardalen. Erbjudandet var en ren effekt av att ha befunnit mig inom 

forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi samt den aktionsforskning jag hade 

bedrivit. 

Utvecklingsprojektet fick alltså ett naturligt slut, tillsammans med mitt 

eget utträde ur läraryrket. För egen del fanns inga alternativ än att tacka ja till 
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erbjudandet att bli statsbyråkrat. Men i grunden, vad är det ett djupare tecken på? Jag 

trivdes mycket bra med undervisning, elever och den utveckling jag bedrev, men jag 

kan inte säga att jag på slutet trivdes med systemet skola och lärande. Som pedagog 

sökte jag kvalitet i min yrkeutövning, det var själva syftet med utvecklingsprojektet och 

aktionsforskningen.  Regelsystemet arbetade med samma syfte: att höja kvalitén. 

Problemet var att dessa inte kommunicerade. På grund av jakten på regelsystemets 

mätbara kvalitet utarmas just kvalitén. Att under sådana betingelser behöva sänka sina 

pedagogiska övertygelser, ens egen kvalitet, sitt yrkeskunnande - till förmån för det allt 

mer betungade regelsystemet - är en utmaning läraren idag delar med många yrken. 
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