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Inledning 
Min resa börjar med att jag kliver på tåget på Stockholms Central. Lutar mig tillbaka och låter 

tankarna flyga iväg och jag tar mig en Nickel. Ett godis som man kunde köpa förr och som 

förknippas med bio. Jag funderar på min barndom och skolgång, min bildningsresa. Arbeten 

som jag haft som ingenjör och lärare, elever och skolsituationer som påverkat mig och 

reflekterar över litteratur jag läst. Kära läsare om ni vill kan ni hänga med på min fiktiva 

tågresa från en betongförort i Stockholm till ett grönskande Växjö.  

 

Bakgrund 

Jag fick flytta mycket i min barndom tills vi fick en lägenhet i en förort till Stockholm. Det 

var när jag skulle börja lekis. Det fanns många betongbyggnader men de hade inte tänkt på att 

skolan skulle vara klar till barnen flyttade in. Det blev många nya skolor med nya lärare och 

en ”flumpedagogik”. Bara att ta sig till skolan var jobbigt. Det var många hinder på vägen. 

När vi väl var där var det ingen som såg oss. Mycket skolk och ingen som brydde sig. 

Mamma arbetade i personalmatsalen vilket gjorde att jag var tvungen att gå till skolan varje 

dag eftersom hon fick direktrapport när jag skolkade. Nu klarade jag mig tack vare kom vux 

och universitetsstudier. Min yrkeskarriär är som längst som yrkeslärare inom gymnasieskolan. 

Skolan ja, den är ju så otroligt viktig. Mouwitz
1
 skriver om bildning som metafor. 

I vidaste mening har bildning setts som rörelse där människan bryter upp från det 

vardagliga och ger sig ut i det okända, för att sedan återvända med nya perspektiv 

och erfarenheter. I modern tid kan denna idé kopplas till upplysning och romantik, 

men ursprunget är mycket äldre än så. Bildning som en ”resa” är en urgammal 

metafor och också en realitet; den som har gjort en resa har haft något att berätta, 

hon är någon som vet mer. Rousseau säger att erfarenheten av det främmande 

leder oss till att undersöka det redan bekanta. 

Mouwitz (2006, sid.104) 

Bildningsresor gjorde man förr. Gothe, Erik Gustaf Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom och 

Fredrika Bremer gjorde det. De for på bildningsresor söderut i Europa, eller grand tour som 

det kallades, ett privilegium för i första hand adelns ungdomar. De bytte vintermörkret mot 

söderns sol för att dricka ur den europeiska bildningens källor. Men säkert hämtades 

                                                 
1
 Mouwitz (2006, sid.104) 
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inspiration också ur andra källor och slutresultatet var att de skrev en bok om sina 

upplevelser.  

Jag arbetar som yrkeslärare på el- och energiprogrammet. Vi på yrkesprogrammen utbildar 

anställningsbara elever som ska kunna börja jobba på en gång efter skolan och tjäna pengar 

till företagen och sig själva. Undervisningen i karaktärsämnena varieras med teori och praktik. 

Det är mycket teoretiskt räknande blandat med praktiska övningar. Uppgifter att göra och 

problem att lösa. Skala kablar, koppla och driftsätta. Mäta och mäta igen.  Visst är det bra, 

men eleverna får ingen rutin eller brett yrkeskunnande, eftersom de gör övningarna en gång 

och därefter en ny övning. De lär sig och de får som Åberg
2
 skriver med sig verktyg. 

Det studenten får med sig är förhoppningsvis dels ett antal verktyg för att bena 

upp olika typer av frågor och problem men också en beredskap på att alla frågor 

inte har omedelbara svar, att man måste tillåta sig att finnas i osäkerheten.  

Åberg (2006, sid. 46) 

Mina elever behöver verktygen som elektriker eller datatekniker. De ställs inför problem att 

lösa när de arbetar. Det är i skolan de har chansen att prova på, blir det fel gör det inte så 

mycket, läraren hjälper till och ger eleven möjlighet att göra om. Finns det lite fart i eleven 

hinner de fler övningar och de får med sig mer erfarenhet. De lär sig också mer om de tänker 

själva och ifrågasätter. Det är stimulerande med elever som ställer frågor, så att jag måste 

tänka till innan jag svarar. Ibland kan det bli som Rameaus beskriver:  

Jag lärde mig medan jag undervisade andra, och några elever blev ganska bra. 

   Diderot (1992, sid. 29) 

Allt blandas och delas upp i skolan under dagen med svenska, engelska, matematik, 

samhällskunskap, gymnastik och andra kurser. De blir varken hackat eller malet när de inte 

får en lång sammanhängande tid för sitt arbete. Det skulle vara bättre, anser jag, att de var ute 

på ett företag ett par dagar i veckan och fick prova på hur det är att arbeta och lära sig ett yrke 

och kommunicera på ett fackspråk. I denna essä skriver jag om hur jag påverkats av 

människor runt mig och litteratur jag läst. Hur jag arbetar som lärare och vad jag anser kan 

vara viktigt i mötet med andra människor. Min berättelse om hur min resa till yrkeslärare har 

gått till. Min resa från betong till ett grönt Växjö. Från en betongskola till Linneuniversitetet 

och de funderingar som jag har.  
                                                 
2
 Åberg (2006, sid. 46) 
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Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt redogör jag för min syn på ämnet yrkeskunnande och professionsutveckling. 

Därmed vill jag beskriva för läsaren hur jag ser på olika begrepp. Yrkeskunnande och 

teknologi är ett forskningsämne som har sitt ursprung i 70-talets arbetslivsforskning. Det som 

utmärker ämnet är ett grundläggande antagande att det inte går att beskriva yrkeskunnande 

med ett exakt språk, med hjälp av regler och instruktionen. Man använder istället ett litterärt 

språk med liknelser, metaforer och analogier. Det är yrkeskunnandet i form av tyst kunskap 

som då kan förmedlas. Dialogseminariemetoden är en metod för reflektion som bygger på 

analogiskt tänkande. Att tänka analogiskt gör man genom att reflektera kring likheter och 

skillnader som finns mellan olika företeelser. Ett analogiskt tänkande behövs inom många 

yrken, vid problemlösning och vid arbete som man behöver uppfinningsrikedom och fantasi. 

 

Kunskap 

Den grekiske filosofen Aristoteles, är den filosof som till skillnad från sina föregångare 

Sokrates och Platon som lyfter fram mänsklig praxis som ett självständigt kunskapsområde 

med egna villkor
3
. Den praktiska klokheten anses inte vara en vetenskaplig kunskap eftersom 

klokheten vänder uppmärksamheten mot hur vi handlar i unika situationer. När Aristoteles 

reflekterar över vad en duktig praktiker ska kunna skiljer han mellan olika kunskapsformer. 

Aristoteles delade in bildningsbegreppet i tre olika kunskapsformer
4
. Kunskaps- och 

bildningstanken har många likheter med att man är klok, men den ska även för att vara ett 

heltäckande bildningsgrepp också innefatta kunnande och vetande. Aristoteles delade in 

kunskap i
5
: Vetandet Episteme – som är den kunskap eller den teoretiska beskrivningen av 

världen. Det är en teori som är framtagen och erkänd. Kunnande Techne – en färdighet som 

krävs för att kunna utföra ett hantverk och vi använder någon typ av verktyg. Man lär sig 

något genom att öva upp en färdighet. Klokhet Fronesis – vilket innebär kloka beslut i 

konkreta situationer. Detta senare förutsätter praktisk klokhet. Veta när-kunskapen visar sig i 

förmågan att handla i mötet med unika situationer. 

 

                                                 
3
 Valideringsdelegationensslutrapport (2008) 

4
 Nilsson (2009). Se även Valideringsslutrapporten (2008, sid. 10) 

5
 Nilsson (2009, sid. 47-50)   
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Man kan utöva de situationerna ensam eller tillsammans med någon annan. Situationen kräver 

att man överväger flera olika alternativ och skäl mot varandra. Fronesis är personligt. 

Utgångspunkten är inte ett allmänt vetande eller ett inlärt handgrepp utan en klokhet som 

ligger till grund från en genomtänkt erfarenhet. Aristoteles hade tankar om kunskap vilka har 

haft ett stort inflytande inom forskningsområdet praktiskt kunskap. Genom att vara med i 

olika situationer och reflektera kring sitt sätt att agera i dem har man möjlighet att utveckla sin 

fonesis, det vill säga sitt praktiska kunnande, vilket handlar om hur det praktiska kunnandet 

gör att man kan handla utifrån en praktisk klokhet och ett gott omdöme
6
.  

 

Björklund
7
 skriver att miljön i ett klassrum är komplicerad. Att kunna se och uppskatta vad 

som händer i klassen under en lektion är en förmåga hos erfarna lärare som studerats av flera 

forskare. I en studie där lärare med olika lång erfarenhet fick studera en inspelad lektion, 

presenterad på tre TV-monitorer kunde Donna Saber
8
 peka på mycket stora skillnader i 

förmågan att se och förstå vad som händer i salen mellan noviser och experter. Noviserna 

hade problem med att studera mer än en TV-monitor åt gången. Experterna däremot hade full 

överblick vad som hände på alla tre skärmarna och kunde dessutom dra slutledningar, ange 

orsaker till vad som skedde på skärmarna. Dreyfus har tagit fram en modell för förmågan att 

lära och utföra definierade uppgifter
9
 som är i fem steg: Novis – en nybörjare som följer 

regler för varje typ av uppgift. Uppfattning att någonting är nytt. Avancerad nybörjare – en 

som börjar lära sig och känner igen sig. Kompetent – man kan sammanväga olika aspekter i 

situationer till en helhet. Det är inte längre regelstyrt utan man ser på sammanhanget vad som 

krävs. Skicklig – upplevelse i situationer kan avgöra vad som är viktigt eller oviktigt. Man 

kan fatta beslut efter att ha fört ett resonemang med sig själv och olika scenarier om vilket 

beslut man väljer. Expert – förståelse av hela situationer, en intuitiv uppfattning om vad som 

är rätt. Man behöver inte ha medvetna överläggningar med sig själv för man förstår direkt hur 

det ska vara. 

Man kan se förändring av pedagogiken på olika nivåer. En känsla för hur man ska göra blir 

praktisk kunskap, något man måste träna för att kunna. Man kan veta hur något ska vara. Men 

att veta och att göra är inte samma sak. Ljungberg
10

 skriver att praktisk kunskap är knuten till 

                                                 
6
 Nilsson, (2009, sid. 47-50) 

7
 Björklund (2008) 

8
 Björklund. (2008) 

9
 Dreyfus, (1990) 

10
 Ljungberg (2008) 
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handlingar. Resultaten och bedömningar ska prövas i konkreta handlingar för att vara 

meningsfulla. 

 

Praktisk kunskap 

Inom den praktiska kunskapen finns olika perspektiv, hermeneutik och fenomenologin som 

lyfter fram det subjektiva erfarenheterna för hur man förstår världen. Fenomenologin 

fokuserar på vilket sätt människan riktar sitt medvetande genom kroppen och världen runt 

omkring och ger den en mening. Det man fokuserar på, är det som fångar uppmärksamhet i 

den specifika situationen och hur man tolkar den. En vanlig utgångspunkt inom 

fenomenologin är att det är möjligt att systematisera och beskriva upplevelser i form av olika 

meningsmönster. Det utgör grunden för den praktiska kunskapen
11

. 

Vad skiljer den praktiska kunskapen från den teoretiska? En teoretisk kunskap handlar om 

objektiva fakta och att tillämpa teorier som utgår i den praktiska kunskapen med ett subjektivt 

perspektiv. Den praktiska kunskapen är kroppsligt förankrad och utförs ofta på en omedveten 

nivå
12

. 

Att ha praktisk kunskap innebär att känna till meningsmönstren (vare sig man 

kan beskriva dem eller inte) och kunna röra sig i dem på ett obehindrat och 

skickligt sätt. 

   Svenaeus, (2009, sid 26) 

Praktisk kunskap är något man måste träna för att få. Man kan veta hur något ska vara men att 

veta och att göra är inte samma sak. Ljungberg
13

 skriver: 

Omdömen som handlar om praktisk kunskap är alltid knutna till handlingar. 

Därför måste resultat av bedömningar och ställningstaganden prövas som 

konkreta handlingar för att vara meningsfulla. // Praktiska omdömen är omdömen 

av förståelseart som vilar på beprövad erfarenhet. Jag använder här beprövad 

erfarenhet analogt med praktisk klokhet. 

    Ljungberg (2008, sid, 35) 

                                                 
11

 Svenaeus, (2009, sid.24-26) 
12

 Svenaeus, (2009, sid. 13) 
13

 Ljungberg (2008, sid, 35) 
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Bohlin
14

 skriver om Nordenstam och hur han skiljer mellan tre typer av kunskap. Där den 

andra och tredje är av formen tyst kunskap. Det är: Teoretisk kunskap – som består av sanna 

och välgrundade påståenden. Praktisk kunskap – som består av förmåga eller färdigheter att 

utföra praktiska uppgifter. Förtrogenhetskunskap – förmågan att känna igen saker. 

 

Praxis 

Mångfalden av olika verksamheter är vad Wittgenstein kallar en praxis
15

. Att behärska och 

koordinera handlingar innebär en förmåga att ingå i en praxis. Vi lärs in i en praxis genom 

förebilder och exempel. Hur man följer regler i handling genom att tillämpa regler är det som 

visar en professionell verksamhet
16

. 

 

Yrkeskunnandets praxis 

Kjell Johannessen
17

 skriver att ”Yrkeskunnandets primära yttring är (…) utövandet av det 

yrke där den finns etablerad, inte i beskrivningen av det.” Johannessen anser att man inte kan 

sätta likhetstecken mellan tyst kunskap och yrkeskunnande. Vissa delar av yrkeskunnandet 

kan inte verbaliseras men att tyst kunnande kan uttryckas på annat sätt. Det är i själva 

yrkeskunnande som uttrycken syns och kan föras vidare från person till person. Det är genom 

arbetets handling som yrkeskunnandet synas, ett mästar – lärlings förhållande är ett exempel. 

Det tar många år att överföra kunskaper genom mästar – lärling. Det kan inte läsas in eller 

läras ut genom några metoder eller föreskrifter
18

.  

Johannessen
19

 konstaterar att påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap 

samt omdöme ingår både i kunskap som är vetenskaplig, direkt bundet till ett yrke eller 

handlar om kunskap på ett mer vardagligt plan. Han liknar nya situationer vid att känna igen 

ett ansikte. Man letar efter kännetecken och drag hos personen och förtrogenhetskunskapen är 

en kombination av detta. Det är inte nödvändigt att formulera detta i ord utan man befäster 

den kunskapen man redan har.  

                                                 
14

 Bohlin (2009), Se även Göranzon, (2001, sid. 163) 
15

 Göranzon, (2001, sid. 35) 
16

 Göranzon, (2001, sid. 52) 
17

 Johannessen (1999, sid. 10) 
18

 Göranzon, (2001, sid. 136) 
19

 Johannessen (1999).  
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Metaforer och analogier 

En sak påminner om något annat som egentligen är helt olika, men vi kan se likheterna mellan 

dem. En metafor förbinder dessa likheter, som är beroende av sammanhanget. Metaforer 

främjar språkets nyskapande och vidgar språkets uttrycksregister. Det kan vara ett utryck som 

associerar till någonting annat, till exempel ”datorns hjärna” eller att någon är en ”skitunge”. 

Det finns många sådana ord som är så vedertagna att de inte längre ses som metaforer.  

Analogi är också en liknelse som man använder för att förklara något. Man kan vara klok som 

en uggla, listig som en räv, smidig som ett kassaskåp eller sova som en stock. Man ser på 

analogier även när det gäller kreativitet. Hur man kan lösa ett problem genom att kunna 

någonting liknande. När jag löser problem brukar jag vrida och vända på problemet och se det 

från olika vinklar. Hur har jag gjort vid liknande tillfällen? Analogin blir då att jag ser på 

liknande lösningar och ser om jag kan tillämpa dem på ett annat problem.  

Det finns också kreativitet i analogier och man kan använda analogier som en pedagogisk 

illustration för att öka nyfikenheten. Johannesen
20

 beskriver det analogiska tänkandet, och tar 

ett exempel från en flygplats. Om det är en person man söker efter är det svårt att berätta för 

någon annan hur den personen ser ut. Det går bättre för den som inte mött personen att se på 

ett kort. Då kan man börja söka i folkhavet efter den försvunna personen. Det är svårt att 

kommunicera en ”bild” av någon. Då kan man förstå elever som har svårt att lära för att de 

har en begränsad bild av hur saker och ting är och fungerar. Nu utsätts barn och ungdomar för 

så mycket stimulans att det är svårt för dem att koncentrera sig när det är en lärare som pratar. 

Har man då lite förkunskap är det svårt att hänga med. I skolan ska man möta eleverna på 

deras nivå, men jag tycker att eleverna har stor spridning på förkunskap i en grupp att man 

måste lägga sig på en mellannivå. Och som Johannesen
21

 skriver, använda många bilder 

istället.  

När läraren använder en bild i stället för att ge en konkret anvisning är det ett 

sätt att uppmuntra studenten att ta med en större del av sig själv in i 

undervisningen. Så småningom kan studentens egna bilder ta mer plats, läraren 

kan bli mer diskussionspartner än auktoritetsfigur.  

(Åberg, 2006, sid. 45)  

                                                 
20

 Johannesen, (i Tillberg, red, 2002) 
21

 Johannesen, (i Tillberg, red, 2002) 
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Metod 

Att använda dialoger som form för didaktisk metod för att överföra kunskap har använts länge 

och introducerandes för oss västerlänningar av Platon
22

. Dialogseminare metodens 

centralgestalt är professor Bo Göranzon
23

. Hans avhandling handlade om erfarna 

skogsmästares svårigheter att överföra sitt yrkeskunnande till datorbaserade analyser. 

Skogsmästarna ansågs ha ett tyst yrkeskunnande
24

, en praxiskunskap som man har utan att 

kunna sätta ord på hur man gör
25, 26

. Till skillnad mot teoretisk kunskap är den tysta 

kunskapen kontextberoende, den är knuten till situationer och handlingar. Det gäller även 

lärares yrkeskunnande som också baseras på reflekterande erfarenheter som kanske inte alltid 

är medvetna
27

.  

Läsandet med pennan i hand, är en metod som Maria Hammaren
28

 utvecklade i sin avhandling 

och som är central metod för reflektion då hon utvecklade Dialogseminariemetoden. Med 

dialogseminariet har praktiskt yrkeskunnande utvecklat metoden systematiskt under 40 års 

tid
29

. Dialogseminariemetoden har utvecklats för att kunna använda en metod för att överföra 

yrkeskunskap genom reflektion i en grupp. Erfarenheter väcks till liv med yttre impulser. För 

att kunna reflektera får deltagarna en text med ett fall från yrkeslivet eller en faktatext. Det 

kan också vara en impulstext där tänkarna kan flöda fritt. Impulstexterna från litteraturen 

stimulerar det analogiska tänkandet. Diderot, den franske 1700-tals filosofen
30

, ansåg det 

analogiska tänkandet som centralt för att kunna utveckla den praktiska yrkesskickligheten. 

Man läser en text långsamt och reflekterar samtidigt antecknar i marginalen. Deltagarna 

reflekterar igen och sammanfogar det i en ny berättelse. Det blir en skriftlig reflektion som 

man delar ut till alla deltagare. Texten läses upp på nästa träff av den som författat den och 

deltagarna inbjuds att låta sina tankar och reflektioner ströva fritt och söka egna exempel och 

utforska tankeområden. 

Gruppens medlemmar bör känna sig trygga så att de kan våga tänka högt och vara spontana
31

. 

Metoden är formaliserad och tar några gånger innan man väl förtrogen med arbetssättet och 

                                                 
22

 El Gandi (2007) 
23

 Göranzon (1990) 
24

 Johannessen (1999) 
25

 Göranzon (1990) 
26

 Johannessen (1999) 
27

 El Gadi (2007) 
28

 Hammarén (1999) 
29

 El Gandi (2007) 
30

 El Gandi (2007) 
31

 Radkic, (2002) 
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därför innehåller en dialogseminariekurs 6 – 8 träffar. Syftet är att utbyta erfarenheter där 

språket är det centrala. Man söker exempel från yrkeslivet och använder synonymer eller till 

andra liknande företeelser, ett analogiskt tänkande. Antalet deltagare ligger mellan 6 till 8 

personer, det tillkommer en leder seminariet och en som för anteckningar till protokollet. 

1. Impulstext och en eventuellt en faktatext skickat ut en vecka innan seminariet 

2. Texten läses med pennan i handen. Alla skriver 1-2 sidor reflekterade texter 

3. Texterna skickas ut till alla deltagare innan seminariet 

4. Texterna högläses av författarna vid seminariet 

5. Idé protokoll skrivs 

6. Protokollet renskrivs och skickas till deltagarna 

Inom programmet Yrkeskunnande och professionsutveckling används dialogseminarie-

metoden och man skriver en essä. Vad är då en essä? Jag slog upp det och fick 

beskrivningen: En essä kan i korthet beskrivas som en faktabaserad text som är personligt 

hållen. Jag kommer, som Merete Mazzarella beskrev det
32

 ”att hoppa från tuva till tuva”. 

En essä är en text där författaren försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne 

som kan variera efter författarens intressen. Texten har ett personligt perspektiv och vill 

framföra något värdefullt om ett ämne. I essän kan författaren prova olika tankar som hon har 

inom ämnet, och jämföra med andra författare. En essä förmedlar både kunskaper och nya 

infallsvinklar till läsaren och ställer nya frågor.  

Essän skiljer sig från den vetenskapliga uppsatsen genom att det är en friare text. En essä är 

ett mellanting mellan skön- och facklitteratur och kan (i Montaignes anda) handla om vad 

som helst och man behöver inte hålla sig till ämnet. Tankeprocessen står i centrum och 

författaren kan prova tankar och diskutera dessa utan att komma fram till en slutsats. Essän är 

en flätad korg av tankar och idéer.  

I denna essä använder jag skrivandet för att reflektera över och kring min bildningsresa. Att 

skriva är att undersöka
33

, när jag skriver berättar jag inte bara för andra utan jag upptäcker 

saker och kommer ihåg det som jag trodde var glömt. Det blir också en minnesresa som jag 

inte visste innan. Syftet med att skriva är att man ska komma fram till egna tankar
34

. 

                                                 
32
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33
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34
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Hammarén
35

 skriver också att skrivandet används för det som tar tid att förstå. När hon 

skriver är hon samtidigt den som skriver och som läser. När jag har skrivit är det ett 

reflektionsarbete, en självreflektion: jag funderar och reflekterar, läser, skriver och reflekterar 

igen en ständigt pågående process. Hoppar mellan teori och praktik. 

The most important thing we ever learn at school is the fact that the most 

important things can´t be learned at school. 

    Murakami, (2009) 

 

  

                                                 
35

 Hammarén (2005) 
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Min bildningsresa 

Efter 9 årig grundskola arbetade jag med olika saker och flyttade runt i Sverige. Det var lätt 

att få jobb och ofta kunde arbetsgivaren stå för bostaden. När jag sedan fick barn fick jag slå 

upp mina blå och fundera på vad jag skulle bli i framtiden. Min resa börjar med pendeltåg 

från Jordbro till Stockholms central.  

Stockholm Central 

Jag kliver ombord på det fiktiva tåget som ska ta oss 

till Växjö.  

Tåget går 8.21. Jag sätter mig tillrätta på sätet. Tar fram en bok från väskan och ser att jag har 

en Nickel där. Kommer ni ihåg Nickel? Det är fyrkantiga karameller med papper på som vi 

brukar köpa när vi gick på bio när vi små. 

Jag öppnar paketet och tar fram den första karamellen. Det är en röd, 

smakar lite sött. Jag tar den i munnen och minns somrarna när jag 

och min lilla syster tillbringade en vecka i Östersund, hos ett par som 

inte hade några egna barn. De bodde i en jätteliten barack med två 

pyttesmå rum och ett litet kök med vedspis, som de även eldade i på 

sommaren eftersom Anna lagade mat på den. I en garderob hade Birger några hattaskar. När 

det inte var någon som var hemma, brukade jag smyga mig in dit och prova dessa. Den jag 

minns mest var en ståtlig hatt. Svart, blank och hög, stormhatt. En sådan vill jag ha, tänkte 

jag.  

En sommar satt jag under ett träd hos min farmor och grävde i jorden och hittade en grön 

glasbit. Den såg verkligen utländsk ut. Jag blev övertygad att den kom från Kina. Andra sidan 

jordklotet, hade jag hört. Jag blev inspirerad och började gräva för att hitta mer saker. Men 

jorden var så hård, att jag gav upp. Men det blev mitt minne, om min resa på väg till andra 

sidan jorden, när jag var 5 år. 

Jag gick i skolan i en förort söder om Stockholm dit min familj flyttade, lagom till det var 

dags för mig att börja lekis. Vi hade under mina första fyra år bott i Norrland där mina 

föräldrar drev ett bageri med café. Jag minns mjölrummet som jag kunde smita in i, ett ljust 

rum som luktade gott. Sedan flyttade vi till Gubbängen i Stockholm, vidare till min farmor på 

landet, och till mormor i Umeå. Tillbaka till Stockholm och Handen. Där fick vi bo i 3 olika 
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rivningsfärdiga kåkar. Min syster berättade, att i ett av husen var hon rädd att taket skulle 

ramla in. Hon och jag hade burit ut alla våra saker till ett uthus. När våra föräldrar kom hem 

var vi tvungen att bära tillbaka alltihop.  

Mamma ledsnade på att bo i en kappsäck med 3 barn, vi hade flyttat 9 gånger på 3 år. Hon tog 

med sig termosen till kommunen och sa att hon minsann skulle vänta där tills vi fick en 

lägenhet. Det blev en nybyggd lägenhet i Jordbro. Vi flyttade in i ett av de första husen som 

byggdes. Jordbro var under uppbyggnad och det fanns ingen skola där då. När jag sedan 

började ettan, var det skolsalar i bottenvåningen på ett bostadshus, utan skolmatsal. Under 

första året fick vi smörgås med chokladmjölk till lunch som serverades i klassrummet. Jag 

kommer också ihåg fluortanten som kom med sin bricka och spände ögonen i oss, medan vi 

sköljde våra tänder.  

Årskurs 4, dags för en nybyggd skola igen. Den hade både skolmatsal och gymnastiksal. 

Årskurs 7, en nybyggd skola igen, Jordbromalmaskolan, många nyutexaminerade lärare och 

en ny ”flumpedagogik”.  Pedagogiken, vilket innebar att vi studerade på egen hand, gjorde att 

vi satt i biblioteket och lyssnade på musik. Där gick jag i tre år, och lärde mig inte särskilt 

mycket, men vi följde Stenmarks åk i slalom. Och ett klassiskt Stenmark citat: Jag vet 

ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag. 

På högstadiet valde jag teknik. I ett och ett halvt år fick jag vara med killarna och bocka plåt, 

löda, såga och mycket annat roligt. Men det var många som ifrågasatte varför jag skulle lära 

mig teknik. Är det inte bättre att du läser ekonomi som de andra flickorna gör? Jag föll för 

grupptrycket och lärde mig att skriva maskin och göra en budget. Vilket kanske inte var fel. 

Sällström
36

 inleder boken Sinnena ljuger inte, med att tala om: 

att den moderna tekniken tillgodoser vår bekvämlighet och njutningslystnad, såväl som 

vår nyfikenhet på världen och oss själva, sökandet efter ständigt nya dimensioner av 

verkligheten. 

Nyfiken på världen har jag alltid varit och mitt andra intresse fick jag under slutet av 

grundskolan. Då vi började i fyran gick några tjejer till stallet och började rida och sköta 

hästar. Jag hängde på och vi blev ett gäng på fem som gick fyra kilometer varje dag för att 

sköta om hästarna, i ur och skur, såväl solsken som snö. Det var inget som hindrade oss. Jag 

ledde även ryttare som var nybörjare. För det fick jag 1 krona efter att ha sprungit runt med 

                                                 
36
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dem i manegen i en halvtimme. Det gällde att ligga i för när jag tjänat ihop 12 kronor kunde 

jag rida en timme. Det var lycka att få rida ut med en häst i naturen, galoppera en sträcka och 

känna vinden mot ansiktet. Det spelade ingen roll om jag var själv eller om vi var flera som 

red ut i skogen. Det var alltid lika härligt. 

Jag hade två hästar som jag skötte om. Jas och Ali Baba. Jas gav även namnet åt attack 

flygplanet JAS, vilket jag blev väldigt stolt över. Det var förresten honom som jag besökte på 

Gotland där jag upplevde tystnaden. Ali Baba var en arab hingst med tjusig svansföring, och 

väldigt nervös. Här gick det undan vill jag lova, när man red. Det var spännande värre. När 

jag slutade nian började vi träffa killar och det tog över min fritid. Inte heller lika motions- 

krävande att springa efter killar, som efter hästar. 

Matematik har jag alltid tyckt om, så den gick bra. Jag och en kille fick sitta i fysikens prep. 

rum och räkna. Vad innebär det då att förstå matematik? Jag tycker matematik är roligt, men 

det anser inte alltid mina elever. Ett år fick jag fem elever som inte hade klarat högstadiets 

matematik. De skulle läsa in de kunskaperna under ett år. Det första vi gjorde var att lösa 

några ”rika” problem, problem som inte bara har en lösning. Den första var att de själva fick 

gå till affären och handla till ett kalas för 100 kronor. Födelsedagsbarnet var mitt barnbarn 

som då skulle fylla 6 år. Glada kom eleverna tillbaka och redogjorde för vad de tyckte man 

skulle ha på ett kalas. 

De fick utmaningen att vika ett papper sju gånger. De vek stora och små papper, men det gick 

bra att vika 5 – 6 gånger. De insåg att det spelade ingen roll att det var ett jättestort papper, det 

gick inte i alla fall. Vi vek pappret en gång och skrev ½ på det. Vek en gång till och fick ¼. 

Tog ett nytt papper och vek det i tre delar och kunde skriva 1/3 en gång till för 1/6. Vi klippte 

och klistrade upp bitarna på väggen i storleksordning så att det skulle bli konkret. Vi 

tillverkade ett memory där ½ parades ihop med 50% eller 0,5.  

En hel termin löste vi problem och ritade en ritning på en friggebod, skalenligt. De berättade 

för sina kompisar vad vi gjorde och det spred sig över hela skolan. Flera kom och var med på 

”matte” lektionerna. De tyckte inte själva att de räknade något eftersom vi inte hade böcker. 

De blev smittade av lusten att lära matematik och kunde tillgodogöra sig det matematiska 

tänket. Att lösa problem med hjärngymnastik. Under våren använde vi boken för att bekräfta 

kunskaperna. En elev frågade mig om jag verkligen tyckte att de var duktiga. Ja självklart, sa 

jag. Deras självförtroende var på topp och de klarade det nationella provet i matematik som en 

bekräftelse på att de kunde. 
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Att förstå matematik är viktigt. Många är duktiga på att räkna, men kanske inte alltid förstår 

varför de gör vissa saker. Matematikböcker handlar om att räkna samma saker men med olika 

siffror. Mekanisk räkning som man kan för stunden men inte lär sig använda för att lösa 

problem. Problemlösningsuppgifter finns i fördjupningen eller är markerade med en * som 

visar att de är svåra. Anette Jahnke
37

 med Innan fem kommer många fyror och Lars 

Mouwitz
38

 med Pythagoras sats, beskriver matematiklärares dilemma. De beskriver hur 

matematikläraren förklarar och försöker få lösningar på problem, men det går inte alltid som 

de tänkt. 

Jag brukar säga att de som är duktiga i matematik blir ingenjörer och de som inte kan räkna 

blir ekonomer. Jag har som Anette undervisat på universitetet. Ekonomernas 

introduktionskurs i företagsekonomi. Där satt det 110 elever i aulan. Hälften hade läst tre årig 

ekonomisk utbildning och resten satt som fågelholkar. När jag förklarade att en vinst är 

intäkterna minus kostnader och skrev V=I-K förstod hälften ingenting och resten tyckte att de 

kunde det. Då visste jag inte riktig hur jag skulle gå vidare. Men, liksom Anette kom 

ångvälten fram och jag gick igenom det jag hade på min lapp.  

När jag läste Spelregler
39

 väckte texten i boken många tankar. Är det möjligt att överföra det 

Åberg skriver om i min undervisning? Åberg skriver att det är bättre att fokusera på det som 

är bra och låta eleven upptäcka det som inte fungerar. För att de själva ska kunna rätta till sina 

fel eller lösa sina problem. Det är så jag försöker arbeta, och min pedagogik kallar jag 

lotsning. Jag ställer frågor på elevens frågor. Hur ska jag göra här? frågar eleven. Vad vet du? 

Vad vill du veta? Då får eleven tänka efter och själv försöka ta reda på vad de vet och vad 

problemet är. Eleven får äga problemet och själva komma fram till en lösning. När de 

kommer på svaret brukar de bli glada och tycker att det är roligt att de själv kunde komma 

fram till svaret. Jag ritar kretsscheman, använder bilder, räknar och förklarar. Ber eleverna att 

själva räkna och rita så de får en känsla för hur det fungerar med strömmar och spänningar. 

När läraren använder en bild i stället för att ge en konkret anvisning är det ett sätt att 

uppmuntra eleven att ta med en större del av sig själv in i undervisningen. Så småningom kan 

elevens egna bilder ta mer plats, läraren kan bli mer diskussionspartner än auktoritetsfigur
40

.  
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De senaste årens skolpolitik och bilden som media ger av skolan, har fokuserat på olika 

internationella och nationella kunskapsmätningar. Dessa mätningar utgår från kunskaper i 

olika enskilda ämnen och är individuella. Entreprenörskap, etik, demokratiskt förhållningssätt, 

problemlösnings- och samarbetsförmåga mäter vi inte och jämför med andra länder. Är det 

kanske för svårt att mäta? Kanske för att politikerna idag anser att det är viktigare att kunna 

lösa en derivata än att vara en god samhällsmedborgare? 

Hur får man det då att rymmas – både kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag inom skolans 

ram? Har pendeln svängt så långt mot kunskapsuppdraget med alla kunskapsmätningar och 

internationella jämförelser, exempelvis PISA, som enbart visar på ämneskunskap, gör att 

demokratiuppdraget inte känns lika viktigt längre? Precis det som Ellen Key, redan för över 

100 år sedan varnade för när hon liknade skolan vid en strand
41

 där eleverna ligger som stenar 

och får vågskvalp av olika ämnen:  

 

Plask – fyrtiofem minuter kristendom; plask – dito historia; plask – dito […]. Under 

dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas liksom 

lärjungarnas.”  

(Key, 1900/1995:59) 

 

Våra styrdokument vilar på en annan pedagogisk grundsyn än den som ligger till grund för 

mätningar av enskild kunskap. Läroplanen manar till ett ämnesövergripande arbetssätt och ett 

holistiskt synsätt, men vi mäter kunskaper var för sig, plask – nationellt prov i matematik, 

plask – nationellt prov i svenska, plask – skriftligt omdöme i något annat ämne… Vad händer 

med elevernas möjligheter att påverka sin utbildning när lärarna stressas av nya kunskapskrav, 

centralt innehåll och mätningar, mätningar, mätningar? 

Kristian Morrison skriver en artikel om elevers röst och valmöjligheter
42

. Han menar att de 

som talar sig varma för en demokratisk utbildning menar, att det konventionella systemet där 

lärare talar om för elever vad och hur de ska göra, medför att eleverna blir passiva och därmed 

utvecklas de inte till sin fulla potential. Han anser också att det är svårt att förändra 

pedagogiken på grund av att elever som, gått i traditionell skola, är motsträviga om de utsätts 

för att behöva välja/tänks själva och säga vad de tycker. Detta beror enligt Morrison på att de 
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skolats i tron att de är tomma kärl som ska fyllas med kunskap, snarare än att de ska 

konstruera sin egen kunskap själv.  

Morrison
43

 menar liksom Carr
44

 att lärarna måste våga släppa sina fasta lektionsplaneringar 

för att gå in i dialog med eleverna vilket krävs för att skapa ett demokratiskt utrymme i 

utbildningen. Det här är en fråga som Dewey
45

 började driva redan tidigt 1900-tal och han 

kopplade det även mot yrkesutbildningen. Ska man lära sig ett hantverk måste man öva och 

förstå vad man ska göra. Genom att låta eleverna öva och tillåtas göra fel, stärker man deras 

självförtroende och de kan påverka sin bildning. Fråga och fråga igen, som jag brukar säga. 

Gå i dialog med eleverna, jag håller med Morrisson och Carr. Våga släppa kontrollen i 

klassrummet, i alla fall ibland.  

Berglund
46

 skriver att KSU (Kärnkraftsäkerhet och utbildning) har haft anspråk på att lärarna 

ska vara bättre än eleverna men att det är elevernas kunnande som är i centrum, vilket är helt 

riktigt eftersom de är i produktionen och har kunskapen om den dagliga verksamheten. 

Läraren eller instruktören blir snarare lärlingen som ställer frågor till mästaren
47

. Så önskar 

jag att jag hade det. Ibland är det elever som är otroligt duktig med datorer och då kan vi 

andra få ta del av deras kunskaper. En elev som jag hade i årskurs 1 på gymnasiet, hackade 

sig in i kommunens datorer och fjärrstyrde även andra elevers skärmar. Vi fick inte reda på 

hur han gjorde, men vi var säkra på att det var den eleven. Han blev sedan lastbilsmekaniker. 

Nästa station vi kommer till är Södertälje. Vi åker över norra Europas längsta tåg bro och jag 

kan se Södertälje kanal långt därnere. Där har jag gått igenom med olika fartyg in i Mälaren. 

Det är kul att slussa. Speciellt minns jag när vi gick från Strömstad till Uddevalla och 

Trollhättan och upp i kanalen upp till Vänern. Det var en gymnasieklass från Strömstad som 

var på resa med skolans båt. Det är spännande när man går in i slussen och vattnet sprutar och 

man måste vara med, med förtöjningarna, så att inte båten far runt som en vante mellan 

slussportarna.  
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Södertälje station 

Här blir det ett kort stopp. Det är ingen som kliver av och inte är det många som kommer 

ombord. Nu är det dags för en till Nickel, en lila. Känner tablettens smak av viol, och minns 

hur det var när jag äntligen slutade grundskolan en fredag och hade sökt ett arbete som 

barnflicka i Djursholm hos en familj med 2 små flickor. Nu hade jag äntligen slutat skolan 

och börjat arbeta som barnflicka i Djursholm. Det blev en stor omställning, socialt sätt. 

Jag flyttade in hos dem och började mitt arbete redan på måndagen. Pappan i familjen var 

bankdirektör och jobbade i Hong Kong. Mamman var barnläkare på halvtid. Jag skötte barn, 

städning och matlagning. Fint ska det vara. Omgivningen var vacker och påminde inte alls om 

den tråkiga förorten jag växt upp i. Jag trivdes hos familjen och känner igen mig i Leif GW 

Perssons
48

 upplevelse, som påminner om min när han skriver: 

Jag tog studenten en torsdag i mitten av april. Det regnar. Jag festar hårt hela 

veckan. Jag får låna ett rum av en äldre kamrat på studenthemmet tvärs över gatan. 

Jag går hem och plockar ihop det nödvändiga för att aldrig återvända till mitt 

föräldrahem annat än som tillfällig gäst. 

    Leif GW Persson (2011, sid. 206) 

Jag har inte förstått mina kamrater som inte flyttade från förorten med alla dess problem. När 

jag hälsade på dem emellanåt, var det samma gamla vanliga gnäll. Gör något åt det tänkte jag, 

men det hände inte särskilt mycket. Barnen i familjen jag jobbade hos i Djursholm, åt 

blodpudding med socker och makaroner och korv. Typ inget annat.  

– Det är huvudsaken de äter något alls, sa mamman som var barnläkare.  

Pappan kom hem efter ett halvår och domderade. Bytte skjortor tre gånger om dagen och jag 

fick tvätta och stryka. Det var inte roligt. Efter några månader skulle hela familjen följa med 

till Hong Kong ett halvår och jag fick frågan om jag ville följa med, vilket jag tackade nej till. 

Det fanns gott om arbete.  

När jag slutade årskurs 9 på Jordbromalmsskolan, tyckte jag att jag kunde allt jag behövde. 

Det var två av eleverna i min klass gick vidare till gymnasiet. Den ena var en tjej som kom 

från Marocko och var fast besluten att bli hjärnkirurg och den andra en kille som också hade 

ett mål med sina studier. Själv kom jag från en arbetarfamilj och det fanns gott om arbete och 
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ingen anledning till varför jag skulle studera vidare. Ju mindre man kan desto mer tror man att 

man kan. Det stämde väldigt bra på mej. Ingen studievana, men det löste sig. Jag kom och 

tänka på det när jag läste Descartes
49

: 

Jag har alltifrån min barndom uppfostrats med studier, och då man försäkrade mig 

att man med deras hjälp kan förvärva en klar och säker kunskap om allt som är 

nyttigt för livet, hade jag en stark åstundan att tillägna mig dem. Men så snart jag 

avslutat hela den studiekurs efter vilken man brukar upptagas bland de lärda 

ändrade jag helt och hållet mening. Ty jag fann mig insnärjd i så många tvivel och 

villfarelser att jag inte tyckte mig ha dragit någon annan nytta av mina försök att 

lära, än att jag mer och mer upptäckt min okunnighet. Och ändå fick jag i en av 

Europas mest berömda skolor, där det – såsom jag föreställde mig – måste finnas 

lärda män, om det någonstans på jorden fanns sådana. 

    Descartes (1998, sid. 29) 

Mitt kringflackande höll på i några år tills jag kom ihåg min fars förmaningar. Han hade 

jobbat på sjön och bland annat seglat över ekvatorn, vilket lät spännande. Han ord var:  - Du 

får jobba med vad som helst, men inte på sjön. Klart att jag måste prova. Mönstrade på ett 

fartyg som gick med oljeprodukter i svenska farvatten. Sedan blev det olika vikariat och vi 

gick till flera länder i Europa och till USA och Canada. Efter några år träffade jag en trevlig 

pojk från Umeå och vi flyttade dit. Då började mina funderingar. Vad ska jag arbeta med nu? 

Något man tjänar pengar på och är nära hemmet. Det är roligt med teknik så det blev det 

studier på kom vux. Jag fick börja med att läsa in grundskolan ett år innan jag fortsatte med 4-

årig teknisk och vidare till universitetet. När jag väl satte igång mina studier, blev det svårt att 

sluta. Hur var det nu? Jag var världsmästare när jag gick ut från grundskolan och har läst mer 

eller mindre sedan vi fick vårt första barn. I somras när jag läste Descartes började jag skratta 

när han skriver: 

Ty det är inte nog att ha ett gott förstånd, det viktigaste är att använda det väl. De 

största andar kan ha de största laster lika väl som de största dygder; och som går 

mycket långsamt fram kan, om det alltid följer den raka vägen, hinna mycket längre 

än de som springer men avviker från den. 

    Descartes (1998, sid. 71) 
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Som jag har sprungit, i zickzack, fram och tillbaka. Jag har alltid sprungit i sicksack. Kommer 

jag någonstans? Från det ena diket till det andra. Var är den raka vägen?  Jag har, innan jag 

läste Descartes, inte haft en aning om vad jag har för mål. Descartes skriver också:  

På liknande sätt utbildade jag, för att inte vara obeslutsam i mitt handlande så länge som 

förnuftet tvingade mig att vara det i mitt omdöme och för att sedan då kunna leva så 

lyckligt som möjligt, en provisorisk moral som bestod av blott tre eller fyra maximer, 

vilka jag gärna meddelar läsaren. 

Mitt andra maxim var att vara så fast och så beslutsam i mitt handlande som möjligt, och 

att lika ståndaktigt följa de mest tvivelaktiga meningar, då jag en gång bestämt med för 

dem, som om de varit mycket säkra. Häri ville jag efterlikna de resenärer som, då de gått 

vilse i en skog, inte bör irra omkring än åt det ena, än åt de andra hållet och än mindre bli 

stående på en och samma plats, utan i stället så rakt som möjligt gå framåt åt ett och 

samma håll och inte på svaga grunder ändra riktning, även om de från början endast rent 

godtyckligt bestämt sig för att välja den; ty även om de på detta sätt inte kommer dit de 

önskar, så kommer de dock till slut till någon plats där de troligen får det bättre än mitt i 

skogen. 

    Descartes (1998, sid. 43) 

Jag drog i min egen handbroms och började fundera. Vad håller jag på med? Varför är det så 

roligt att studera? Vad skulle jag helst vilja göra? Varför hoppar jag från en tuva till en 

annan? Jag kom inte på något bra svar förutom ett konstaterande att det som är roligt är när 

jag får lära mig nya saker. Det händer också hela tiden i mitt arbete som lärare. Man lär sig så 

länge man har elever. En annan sak som är bra med elever är att man, i alla fall jag, inte 

känner mig äldre än de jag arbetar med. Vissa kan tidigt bestämma sig för ett mål men jag har 

haft svårt att veta vad jag vill bli. Leif GW Persson är en som bestämde sig tidigt. Han skriver 

i sina memoarer: 

Under alla de år som gått har jag aldrig vacklat i mitt yrkesval trots att jag 

bestämde mig när jag var liten pojke. Däremot har jag gjort marginella 

kursändringar anpassade till den verklighet i vilken jag för tillfället vistas. 

    Leif GW Persson (2011, sid. 69 

Nu har jag i alla fall bestämt mig. Det känns skönt. Det är som att komma hem innan julafton 

och knyta ihop julklappssäcken. Den arbetslivserfarenhet och mina studier kan jag nu lägga i 
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min säck när jag läser masterutbildningen i Teknologier och professionsutveckling. Det känns 

som om jag inte längre behöver springa hit och dit. Men det känns inte som en nackdel att ha 

provat på flera olika saker. Mouwitz
50

 har en trevlig metafor: 

I mitt sökande påminner jag kanske om en hund som sniffar sig fram, en hund som fått 

vittring på ett spår och behöver avvika åt olika håll just för att kunna hitta vägen till det 

mest intressanta. 

Jag tycker om omväxling och när det händer något nytt. Mazzarella skriver också
51

: 

Livsresan kan se ut på många olika sätt. Den kan vara krokig eller rak, den kan vara en rad 

äventyr, en skattjakt eller en mödosam klättring för kunskapens berg. 

Som lärare har jag trivts. Det handlar om att vara ledare och kunskapsförmedlare i 

klassrummet. En känslighet för vad som är det bästa förhållningssättet är viktigt, då det ena 

stunden kan handla om att som ledare ge en instruktion, nästa gång ett exempel. Att veta när 

man ska ta ett steg tillbaka som lärare och ledare för att inte störa den autodidaktiska 

processen. Det är just i att avhålla dig från att säga något eller att agera, som ofta det riktigt 

stora sker. Eleverna får då som Hoberg skriver
52

, verklighet och erfarenheter vävs ihop till en 

tanke och bygger upp en inre bild. Den här känsligheten är kopplad till att kunna vara 

närvarande i stunden och vårda en bra lärar- och ledarstil. Stress verkar blockera de 

autodidaktiska processerna. Den omedvetne kompensationen av den upplevda stressen sker 

genom ett överdrivet kontrollbehov. 

 

Nyköpings station 

Jag har jobbat som hästskötare i Nyköping under en kort period. Jag var ensam hela dagarna 

med 8 hästar. Jag red både för och eftermiddag. Där hade jag tid för mina egna tankar. 

Ingenting som störde. Jag kunde rida ut till havet. Sitta av hästen och bara lyssna på vågornas 

skvalpande när de nådde stranden. Det var skönt. En känsla som jag många gånger har saknat 

i staden sus och brus. 

Vad är tystnad? En gång när jag var på Gotland var det vindstilla, snö och kallt. Vi åkte ut till 

en udde och när vi slog av bilmotorn och gick ut, blev det alldeles tyst. Det blev lite otäckt, 
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mycket tyst. Det kändes som om vi stod i ett vacuum. Men det var bara ett kort ögonblick 

sedan var det någon som började prata. Men hela situationen var olustig. Det kändes som om 

jag hade fetvadd i öronen. Jag blev glad när vi fortsatte. Men jag har tänkt på de flera gånger 

eftersom jag inte har upplevt det igen.  

Nu åker vi vidare igen och jag tar en till Nickel, den här gången är det en brun som smakar 

kola. Jag stoppar in den i munnen och lutar mig tillbaka.  

Tystnad, det är inte bara ljudet som kan vara tyst utan även kunskap. En kunskap som man 

ser, men inte behöver prata om. Eller som Göranzon skriver
53

 – tyst kunskap handlar inte om 

saker vi vet men sällan pratar om, utan om saker vi vet genom handlande. Begreppet tyst 

kunskap delas in i olika kunskapsbegrepp. Det finns yrkeskunnande som inte går att läsa sig 

till utan man måste uppleva det. Ta exempelvis simma, cykla eller bilkörning. När det gäller 

att ta körkort så finns det många teoriböcker som lär ut regler inom bilkörning, med det finns 

inte någon teori bok som förklarar hur man ska veta när man lägger i en ny växel eller känslan 

som avgör när man ska blända av eller hur långt innan en korsning man börjar bromsa. Man 

lär sig genom att öva för att få färdighetskunskap. Göranzon anser att
54

: 

Färdighetskunskap; denna innehåller erfarenheter som är ett resultat av att vi har varit 

verksamma i en viss praxis. 

Och Backlund: 

Inget yrkeskunnande saknar inslag av tyst kunskap.
55

  

Praxis när det gäller att köra bil är att verkligen sitta i en bil och köra. En körlärare som jag 

känner berättade att det jobbigaste för honom var att när eleverna trycker ner kopplingen kan 

han inte gasa, vilket har ställ till det några gånger när eleven blivit nervös. Att vara lärare 

innebär också att lära ut en känsla som kan vara svår att kommunicera. Att förmedla 

kunskaper som måste finnas för att klara av ett yrke eller en färdighet på ett betryggat sätt. 

Meyer
56

 skriver också om körlärarens dilemma. 

En körlärare kan förklara vid vilken hastighet och på vilket avstånd till bilen före 

man bör växla. Men eleven måste själv lära sig att hantera dessa regler vid varje 

enskilt tillfälle, där både trafiksäkerhet, antal nödvändiga stopp etc. varierar. Det 
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enskilda tillfället – själva situationen – låter sig inte beskrivas fullt ut; det är upp 

till bilförarens (subjektiva) omdömesförmåga att värdera det och ta de rätta 

besluten. Så är det också med användandet av omdömet i andra sammanhang än 

bilkörning. Omdömesförmågan innehåller element av vetande som inte låter sig 

verbaliseras fullt ut och därför inte heller kan sammanställas i en regel. Detta 

omdöme skiljer den gode från den dålige bilföraren. 

    Meyer (2007, sid. 32.) 

Skolan är inte en fristående sluten värld där eleverna förvärvar kunskaper som de ska använda 

utanför skolan, i samhället. Utan det är en del av ett större lärande system. Skolor, klassrum 

och kurser spelar en stor roll i en framtida vision av skolans utveckling. Men de måste vara i 

fas med det lärandet som sker i världen. 

Jag lär eleverna att de måste ansvara för sina studier och sitt kunskapsinhämtande. 

Mazzarella
57

 skriver: 

Till skillnad från män kan kvinnor inte gärna tänka sig att arbeta tillsammans utan 

att veta om deras arbetskamrater är gifta, har barn, älskar krukväxter. 

Så var det när jag var färdig elektroingenjör och fick jobb på ett stor företag i Växjö med 800 

anställda ingenjörer. Det var en tjej till och jag som inte hade gjort lumpen som arbetade där. 

Det blev vi ständigt påminda om. De jag arbetade med pratade bara om prestanda på datorer, 

ny teknik och vad de arbetade med. Jag hade ingen aning om de hade familj eller vad de 

gjorde på fritiden, efter att ha arbetat fyra år ihop. Jag blev inte behandlad som en av dem, och 

måste vara väldigt mycket bättre än dem, för att vara någon alls. De till och med ringde in mig 

på semestern för att vattna blommorna. Jag trivs mycket bättre på sjön, där blev jag behandlad 

som en dam. 

På tal om tyst. Min mamma brukade berätta att jag nickade i telefonen istället för att svara 

med ord när jag var liten. Jag har inte varit direkt blyg, men inte sagt så mycket eller vad jag 

tänkt. Vändpunkten – från att har varit tyst inför folk till att börja prata kom när jag och en 

klasskompis Per, gjorde en utvärdering enligt Svensk kvalitet på energibolaget VEAB i 

Växjö. Vi skulle få redovisa den, max 10 minuter, inför ledningen. Vi hade repeterat 

redovisningen innan och jag var otroligt nervös. Helt ovan att prata inför folk. När vi träffades 
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på redovisningsmorgonen, berättade han att det hade hänt en hemsk olycka. Estonia hade 

sjunkit. Det gjorde inte saken lättare. 

Vi började vår presentation och jag hörde ingenting och såg suddigt. Jag måste på något sätt 

redogjort för det jag skulle, eftersom det kom många frågor efteråt. Det konstiga var att jag 

inte hörde mig själv prata, så hemskt var det. Men jag överlevde. Jag tyckte att det var helt 

otroligt. Kanske jag kan bli lärare trots allt. När hösten kom, var det en ledig tjänst på 

Teknikum och den sökte jag och fick. Hade jag blivit lärare utan VEAB?  

En elev som är väldigt duktig i skolan läser ofta vidare till ingenjör, läkare, tandläkare eller 

veterinär. Utbildning som leder till arbeten med status och en hög lön. Nu när det är svårt för 

ungdomarna att få arbete, är det många som söker vidare till universitet och högskola. Det är 

lätt att komma in på lärarutbildningen. Jag kan förstå att materialet som kommer in på 

lärarutbildningen inte håller samma kvalitet som tidigare, då lärarjobbet innebar samma lön 

som politikerna hade
58

. Politiker och media klagar över lärarutbildning. En utbildning som 

borde innebära höjd status för yrket och professionen. Lärarna är de som har den pedagogiska 

ledningen i klassrummet och samhället litar på att de gör ett bra arbete. Det är bra att 

yrkeslärarutbildningen har börjat med dialogseminariemetoden och ännu bättre kan det bli om 

den metoden används efter att lärarstudenterna varit ute på VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) där de kan reflektera gemensamt vad de har upplevt.  

Samhället förändras och vi ser hur curlade barn kommer upp till gymnasiet. Det är elever som 

inte har ett inre driv. De kommer till skolan som är deras sociala inrättning. Det är mening att 

de ska passa tider och sätta sig i bänken. Ha med sig penna och papper. Hur ser det ut på 

yrkesprogrammen? Papper och penna, nä det behövs inte. Läroböckerna har de glömt hemma, 

igen. Det är givetvis inte alla elever som startar sin lektion så här. Det började för sex år sedan 

med ett par elever i varje klass.  På mina prov får eleverna ha med sig egen skrivna 

anteckningar och det fungerade väldigt bra förr. Nu kommer mina elever till skolan och 

lektionen. Under hela höstterminen när jag frågat dem om de inte ska anteckna så rycker de på 

axlarna. ”Det behövs inte”. De klarar inte provet och jag försöker coacha och uppmuntra dem 

till att det är roligt att lära sig nya saker. ”Vad vill ni göra efter skolan?” Frågar jag.  

– Vet inte, blir svaret. Vad jag än frågar så blir svaret det samma. Då var de bara två och jag 

var tvungen att ge upp. De visste inte vad de ville och föräldrarna var nöjd med skolan 
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eftersom de trivdes med kompisarna. Jag var tvungen att släppa dem, eftersom de tog väldigt 

mycket energi och jag kom ingen vart. Året efter var det samma sak. Det var tre elever som 

inte ville göra något och bara satt av tiden. Men de störde lektionerna. Jag hade samtal med 

elever och förälder och ena förälder ansåg att jag var en dålig lärare som inte kunde lära deras 

barn någonting. Den pojken var väldigt livlig på ett elakt sätt och han blev polisanmäld och 

fick inte vara med på mina lektioner längre. De två andra pojkarna valde att gå ut på praktik, 

tre dagar i veckan och läsa kärnämnena med klassen. Då blev arbetsklimatet genast bättre och 

lektionerna fungerade som de skulle.  

Nu sex år senare är det populärt att diagnostisera elever med problem. Nu har jag en klass 

med 15 pojkar och 1 flicka. Sex av pojkar har skriv- och läsproblem, tre 

bokstavskombinationer. Sist jag hade prov var det 5 elever som klarade F gränsen. Jag har 

påtalat vid flertal tillfällen till mentor och rektor att det är svårt att få alla godkända om jag 

inte kan få någon hjälp med att få eleverna att anteckna och få dem motiverade och ta ansvar 

för sina studier.  

 

Morgonens lektion i praktisk ellära. Vi börjar 8.40. 

Två elever är på plats. 

- Vilken lektion har vi? 

- Ellära, säger jag. Hämta böckerna så startar vi. 

De går iväg till skåpen och jag ser att några elever går utanför fönstret på väg till cafeterian. 

De kommer 15 minuter senare. Under tiden har det dykt upp några till. Fyra av eleverna har 

böckerna hemma. En av dem har haft sina hemma sedan höstlovet. Det är han som sitter med 

fötterna på bordet och ylar som en varg. 

- Nu får du vara tyst så vi kan börja. 

- Aaaaaaaaaaaaooooooooooo, lilla snigel behöver inte vara rädd. 

- Vi fortsätter med induktion och fasförskjutning.  

Fem elever lyssnar och antecknar. De andra har mobiltelefonen framme och fipplar på den. I 

början av årskurs 2 hade de med sig datorerna och tittade på film, men de är för tunga och det 

är lättare med mobilen. Nu kan de även se film på dessa.  

Jag är klar med genomgången och en elev utbrister: 



27 

 

- Det här var den tråkigaste lektionen jag har varit med på. 

- Det blir inte roligare än så här med fasförskjutning och induktion. 

Förkunskaperna är så dåliga, och eftersom de inte gör något på lektionerna, har de svårt att 

hänga med, och då blir det tråkigt. 

Vi har kursplaner vi måste följa och det är mål som ska uppfyllas. Utvecklingsplaner som ska 

fyllas i. Samtal med elever och föräldrar om studietiden som ska dokumenteras. 

Uppföljningar varje termin och vilka åtgärder som har vidtagits. Jag känner till viss del igen 

mig av Berglunds beskrivningar hur det är inom kärnkraften
59

. Vi dokumenterar och sätter i 

pärmar så att vi ska ha ryggen fri om skolverket kommer på inspektion. Det gäller att ha 

ordning på papperna. 

Jag tar detta som ett exempel hur det är i ”min” klass. Du har hört andra innan. Bergendahl 

skriver att Wittgenstein har en utmärkt sats om de detta i Om visshet: För att fastlägga en 

praxis räcker det inte med regler, utan man behöver också exempel. Våra regler söker kryphål, 

och praxis måste tala för sig själv
60

.  

Mina elever tar allt som en lek. Här skriver också Bergendahl om språklekar och lekar
61

. Han 

jämför skolans ämnen som lekar och tycker att det är bättre än att det ska vara uppräkningar 

av mål som eleven ska uppnå.  

Duktig i fysik är den som leker fysiklekarna bra, liksom den är duktig i fotboll 

som spelar fotboll bra. Att bedöma vem som spelar spelet bra kräver 

förtrogenhet, med fysik i den ena fallet, med fotboll i det andra fallet. 

   Bergendahl  2006, sid. 120 

Bergendahl skriver att nordiska skolan hävdar sig mycket väl i världen och anledningen till 

detta är att skolorna har en anda av öppenhet som kommer från en demokratisk kultur
62

. 

Lärarens konst ligger i arbetet i denna öppenhet, och ett förtroende för varje elevs bildning. 

Bergendahl hoppas också att lärarens konst kan leva vidare i den teknologiseringsprocess som 

är i samhället. Omdömet skolning är en av fostrans viktigaste uppgift, anser han vare det sker 

på skolan, vid universitetet eller ute i livet. 
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Hur ser det ut efter skolan? Vet vi det? Utbildar vi eleverna i det som var aktuellt nu eller det 

nya som ska komma? Jag håller med Bergendahl
63

 att en av grundfrågorna vi måste ställa oss 

redan inom barnomsorgen, men även i skolor och universitet är - vilket samhälle vi vill ha?  

Norrköping nästa. 

 

Norrköpings Central 

Nu sätter tåget igång igen. Jag tar en karamell till. De är så goda. Det finns Nickel frukt och 

Nickel gammaldags blandning. Jag fördrar gammeldagsblandning, och det står i reklamen att 

den har en mjuk kärna med vuxensmak. Den här gången är det en svart. Den smakar lite 

lakrits. Det är skönt att åka tåg, man behöver inte tänka särskilt mycket. Tankarna kommer av 

sig själv. Man har tid att reflektera och göra en inre resa.  

Vi behöver tid för reflektion. Och att vara i nuet. När tog du dig tid för att känna efter vad det 

är som gör att du känner lycka? Fundera på det. Vi har både arbetstid och fritid. Att vara 

lycklig och trivas med tillvaron gör att allt blir både roligare och enklare. Vi tillbringar 

mycket tid på arbetet och i hemmet. Mazzarella
64

 skriver om beroendet till hemmet: 

Är det män eller kvinnor som är mera beroende av sitt hem? Traditionellt är det ju 

kvinnor som inreder hemmet, som har det på ditt ansvar att skapa trivsel – men 

just därför kan man undra om det inte är männen som är mer beroende. Jag tror 

många män stannar kvar i sitt äktenskap inte för att de inte kan lämna hustrun utan 

för att de inte kan lämna hemmet. Jag tror att många män är som katter – de fäster 

sig mindre vid människorna än vid miljön. 

Om den typiske känslokarge, fåordige nordiske mannen heter det att han kan visa 

sin hustru kärlek genom att lägga nytt tak eller beklä väggarna med träpanel. 

    Mazzarella (1995, sid. 64) 

Det var bara 100 år sedan som vi inte hade elektricitet i hemmen och de flesta levde på vad 

jordbruket gav. Jag för min del hade gärna sett att den tekniska utvecklingen inte gått så fort. 

Idag kan vi realtid kommunicera med hela världen och vi kan färdas långt med hjälp av 

flygplan. Det känns som om man utnyttjade tiden bättre förr och man fick mer tid till 
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reflektion eftersom man inte hade så mycket information som man blev matad med hela tiden. 

Det känns som om vi blir mer och mer som en maskin som använde andra maskiner. Vi ska 

vara på ett visst ”normalt” sett och ha alla tekniska prylar, som mer och mer blir ett måste. 

Vem klarar sig utan elektricitet som styr maskiner idag?  

Familjesystem och fabrikssystem 

I stället för att trycka på en knapp och lysa upp huset med elektriskt ljus var hela 

proceduren med att få ljus ett krävande arbetsförlopp, från att slakta djur och smälta fett 

till att göra vekar och stöpa ljus. 

Förrådet av mjöl, mat, ved, byggnadsmaterial, möbler, spik, gångjärn och hammare fanns 

i den närmaste omgivningen, i verkstäder som ofta var samlingspunkter i byn.  

Dewey (2004) 

 

Det är viktigt att ge eleverna en uppgift som kräver reflektion. Om de får en uppgift med ren 

reproduktion så skriver oftast eleverna bara utav texten de hittat. Hur kan lärarna då stimulera 

till ett analyserande, reflekterande och analytiskt arbetssätt hos eleverna? Det blir också svårt 

för lärarna att följa elevernas kunskapsprocess och tankeprocess. Lärarna har som uppgift att 

träna eleverna att ställa frågor och tänka igenom vad de ska lära sig för att kunna hitta 

informationen de är ute efter.  

Mazzarella
65

 skriver om läkarstuderande som också får reflektera över texter som de läst för 

att få en känsla för vad andra människor går igenom. De får sätta sig in i hur en annan 

människa tänker och upplever för att bli en bättre yrkesmänniska. Claesson har undersökt hur 

klienter upplever det att studera i fängelset. Jag har också arbetat som lärare på ett fängelse, 

och tyckte att det var intressant, men inte allt för uppmuntrande att sitta inlåst 8 timmar om 

dagen. Eleverna (klienterna) mådde inte alltid bra. Claesson skriver:  

Eftersom tidigare undersökningar visat att de intagna sällan upplever att de äger 

sin egen livshistoria ville man använda ett arbetssätt som skulle främja en 

förändring när det gäller synen på sig själva och livslopp. Klienterna uppmanades 

alltså att skriva om sig själva och sina egna liv. 

    Claesson, (2002, sid 21) 
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Att äga sin situation och kunna vara med och påverka är viktigt under hela livet. Det går inte 

att tvinga någon att lära sig. Ungdomar vet inte alltid sitt bästa, även om vi försöker förklara 

att de behöver kunna vissa saker som de behöver ha med sig i livet. Har även funderat på det 

här om olika inlärningsstrategier. Man tycker att en del lärare är bättre på att lära ut än andra. 

Vad beror det på? Min fundering är att dessa lärare är bra på att läsa av gruppen och anpassar 

sin strategi efter dem. Man kan inte undervisa, lära två grupper på samma sätt eftersom det är 

individer man undervisar, och alla är olika. 

Vad vinner lärarna på att utvecklas? Man måste få möjligheter att utvecklas i sitt arbete för att 

få stimulans. Utveckling kan innebära att man lär sig att klara arbete med mindre stress och 

högre kvalitet, men också att man kan ta på sig mer krävande arbetsuppgifter. Det är viktigt 

att följa upp vilka resultat förändringarna får. Man skall inte förändra för förändringens skull 

utan den skall leda till förbättring.  

Jag kommer ihåg när jag arbetade på en kommunal skola för 10 år sedan och vi måste föra in 

frånvaro och betygen via program i datorn. Då var det flera lärare som protesterade för att de 

tyckte att det var onödigt att göra det via datorn då det fungerat så bra i alla tider för hand. De 

ville inte ens använda datorn men blev tvingade av rektorn. Då hade många av dem 15 år kvar 

i arbetslivet. Jag anser att det är viktigt att alla lärare kommer ut i arbetslivet, utanför skolan 

så att de ser hur man arbetar där och vilka verktyg de använder, för att sedan förmedla 

aktuella arbetssätt och kunskap. 

Vilken roll har en lärare? Vi ska undervisa ungdomarna till att bli goda samhällsmedborgare 

och de bör få kunskap som de har nytta av i arbetslivet och på fritiden.  

Det som räknas är att den lärande faktiskt lär sig. Det innebär egentligen att lära av egen kraft. 

Instruktörernas och lärarnas uppgift blir att underlätta läroprocessen. Detta är en svårare och 

mer krävande uppgift än att undervisa. Janik
66

 skriver i en artikel att han som regissör talar 

och guidar sina skådespelare och talar om för dem om de gör för mycket eller för lite. Han 

anser att han är auktoritet och att han har rätt att tolka och ge order.  

Leif GW Persson skriver om sin alkoholism att han dricker för att lugna ner sitt huvud. 

Tankar snurrar runt så fort i huvudet att han gärna vill ha lite alkohol, god mat och sitta och 

prata med sina vänner för att få lite lugn och ro. Det får mig att fundera på ungdomarna idag 

som är okoncentrerade i skolan. Många killar som jag har i mina klasser sitter helger, kvällar 
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och ibland nätter och spelar dataspel med sina kompisar. Då är de superkoncentrerade på vad 

som händer på skärmen och i spelet. När de släcker skärmen vad händer då? Börjar jorden 

snurra så att de inte kan koncentrera sig så lätt? Har de tid till reflektion? Läser de böcker? 

När tar de det egentligen lite lugnt och bara sitter och kopplar av och dagdrömmer lite? Vi är 

lite över lag dåliga på att vara i nuet. Här och nu, fånga dagen. Vi tänker bakåt och framåt. 

Men det är ju här vi är, nu. 

Havemose
67

 skriver att man ska uppfinna hjulet två gånger (minst) – då idéer, uppfinnande 

och skapande arbete behöver dessa hjul för att ta sin utgångspunkt i – inget kommer ur intet. 

Karin berättar om mötet med uppfinnare och återkommer till Göran flera gånger, som 

uppfunnit i hela sitt liv och har många strängar på sin lyra.  

Göran – Jag försöker med sunt förnuft – för det tror jag mycket på. Jag har flera grejer som 

jag skulle vilja börja jobba med, framför allt det där alternativa. Att gå utanför det som redan 

finns
68

.  

I våras visade utbildningsradion – Jakten på det demokratiska klassrummet. Det var Carl 

Wieman, nobelpristagare i fysik, från University of Coldorado som arbetat med ett 

pedagogiskt projekt eftersom medborgare måste fatta beslut i viktiga frågor som världen står 

inför. För att kunna det måste de ha teknisk kunskap. Dagens ekonomi bygger på vetenskap 

och teknik så att om medborgarna ska lyckas måste de utbildas för att kunna delta i 

arbetslivet. 

På University of Colorado hjälper de eleverna att vara aktiva. Lärarna ställer frågor, och i 

stället för att sitta tysta börjar eleverna prata. Det är en jättestor skillnad som underlättas av en 

knappdosa, en mentometer. Enligt Wiemans forskning lärde sig studenterna för lite på 

lektionerna. Men varför? Oftast när naturvetenskap lärs ut tänker studenterna inte på 

lektionen. De sitter bara där med hjärnan avstängd medan läraren tänker och pratar. Det är 

inte mer effektivt än om någon som ska lära sig att åka skridskor får sitta och lyssna på hur 

man åker skridskor en timme om dagen.    

Plötsligt har lektionen gått från att memorera och upprepa fakta till att förstå, hitta svar och 

motivera idéer. Och det är studenterna som gör det här. Läraren ställer en fråga till 

studenterna som kräver att de tar till ett naturvetenskapligt tankesätt. Man ger dem 
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glödlampor och batterier som är hopkopplade på ett visst sätt och ber dem föreslå vad som 

händer om man ändrar kopplingarna. Vad händer med glödlamporna då?  

Ofta tror folk att lärarens personlighet är viktigare än någonting annat. Men forskningen visar 

att det inte stämmer. Den mentala processen hos studenten avgör vad personen lär sig. 

Läraren kan ha alla möjliga personligheter. Om de ger studenten rätt uppgifter och rätt 

återkoppling så kan de öka kunskaperna enormt. Att förändra hur man undervisar tar tid och 

kräver arbete, men när lärarna gör de här förändringarna blir undervisningen roligare. Innan 

tyckte eleverna på University of Colorado att undervisningen var tråkig och att studenterna 

hade tråkigt. Men nu är det helt annorlunda. Lärarna interagerar med studenterna och lyssnar 

på studenterna som ställer intressantare frågor. Det blir en intressantare miljö. 

En aktiv student som bjuder ett kreativt motstånd är det en fröjd att undervisa. 

Om man möter en student som mer passivt följer anvisningarna, hamnar 

undervisningen förr eller senare på tomgång. Det kan ta lång tid innan studenten 

växer in i rollen.  (Åberg, s. 45) 

Hur får jag eleven mer aktiv? När jag är mer aktiv smittar det av sig på eleverna. Jag skulle 

kunna berömma eleverna mer, vilket jag kan vara dålig på. Det coachande positiva samtalet 

jag som mentor har med eleven varje termin, börjar närma sig. Denna gång kommer jag 

fokusera på de positiva sidorna som eleven har, för att de ska kunna utveckla dessa mer och 

framförallt känna självförtroende. Om de tycker att de är duktiga så blir de duktigare, är min 

förhoppning. Det är lätt att ta fram de negativa sidorna när man har förälder och elev framför 

sig. Jag brukar låta eleven berätta hur de tycker att det går i skolan. Sedan lägger jag till att 

om du fokuserar mer, jobbar bättre kommer du att lära dig mer. Det är ju egentligen självklart.  

På något sätt vill jag att eleven ska prestera ännu bättre. Om jag säger till förälder och eleven 

allt som fungerat bra och att jag tänker på det positiva, istället för att hamna i gnällfållan, är 

det värt att prova. Har jag positiva elever påverkar det stämningen i klassen. Vi jobbar mot 

samma mål. Det är lite som skaver och gnager inom mig. Hur man ska få eleverna att lyckas, 

bli en bra samhällsmedborgare och att de trivs med sig själva och tillvaron? 
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Linköpings Central 

Linköping är en universitetsstad. Jag har haft förmånen att läsa en kurs för professor Bo 

Bergman, Total Quality management. Vi hade undervisning i ett litet hus bredvid universitetet 

där vi samlades vid två tillfällen för redovisning och föreläsning. Det var bara vi och det 

kändes skönt att det inte var så mycket störande moment. Vi hade kaffekokare och lunchen 

levererad. Vi kunde helt koncentrera oss på samtal och djupa funderingar. Nu rullar tåget 

igång igen. Jag tar en till Nickel, skalar av pappret och det är en gul karamell. Smakar på den 

och även om smaken är citron så är den inte särskilt sur. 

Samhället består av medborgare som på ett eller annat sätt vill tjäna sitt uppehälle genom att 

arbeta. Jag läste en artikel av Lars Fr H Svendsen, som arbetar på universitetet i Oslo, att i 

antiken var det något fult att arbeta. Det var bara fattiga och slavar som måste arbeta
69

.   

Aristokraterna kunde däremot viga sig åt scholé – upprinnelsen till vårt ord ”skola”, 

vilket var en slags skapande ledighet eller ”fritid”. För Aristoteles var arbetet något 

som stod i vägen för människors självförverkligande eftersom det stal tid och kraft 

från den utveckling av dygder som var människans sanna bestämmelse. Idealet var 

en typ av självständighet, en självtillräcklighet, som den som måste arbeta saknade. 

Aristoteles uppfattar inte arbetet som en del av det lyckliga livet. Lyckan är snarare 

något som kan realiseras genom fritid (scholé). Med fritid menar Aristoteles inte ett 

overksamt liv, men en tid som används till att förverkliga specifikt mänskliga 

egenskaper och då särskilt de intellektuella. På fritiden hänger man sig åt aktiviteter 

som i sig är tillfredsställande, medan arbetet enbart är att betrakta som ett plågsamt 

medel för att skaffa fram de materiella ändamål man behöver för att leva. Sådan är 

den dominerande synen på arbete fram till reformationen. Arbetet var av ondo, och 

hörde rätt och slätt inte till människans natur. 

Det har blivit annorlunda nu. De rika arbetar väldigt mycket för att de tycker att det är rolig 

och viktigt att driva företag. Det är vanligt att de arbetar 50 – 60 timmar i veckan eller mer 

och sitter i företagsledningar på flera olika företag. De har drivet. Vad de drivs av har jag 

funderat på. De har ingen fritid att göra av med pengar på, kanske en resa ibland, men jag tror 

att de sällan tar sig tid att koppla av. De som är fattiga i dagens samhälle är de som är 
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arbetslösa eller sjuka. De får inget arbete och hamnar i en ond cirkel. De mår dåligt för att de 

inte får arbete. För att vara sjuk i Sverige måste man vara frisk. Det är så mycket byråkrati för 

att få rätt mot försäkringskassan och sjukpenningen är inte direkt hög. Nackdelen är också att 

pensionen som vi har arbetat in, inte heller är speciellt hög, vilket gör att många arbetar vidare 

efter 65, och därmed stänger ute ungdomarna från att få arbete.  

Den tid är i stort sett förbi då en anställd skulle lära sig några få arbetsoperationer, för att 

upprepa dessa genom hela sitt yrkesaktiva liv
70

. Tendensen i samhället går i riktning mot att 

lägga större vikt vid de faktorer i arbetsmiljön, som både främjar psykisk hälsa och mognad, 

och på utbildning som har med arbetstagarens arbetsuppgifter att göra. Behovet av lydnad och 

disciplin på arbetsplatserna har bytts ut mot behovet av kreativitet, initiativ och innovation. 

Skolan måste i inlärningssyfte bli en skola som kan utveckla, skapa och utbilda sina 

medarbetare och elever. Våra dagars människor måste förbereda sig på utbildning och åter 

utbildning flera gånger under loppet av sin yrkeskarriär. Lärandet och utveckling sker i 

kommunikativa och sociokulturella processer, det är just i interaktion mellan människor som 

kunskaper och färdigheter får liv. Läraren kan ses som Bruner
71

 skriver: 

Hur komplicerat ett kunskapsområde än är, kan det nämligen representeras på 

sätt som gör det tillgängligt genom mindre komplexa processer, det var denna 

slutsats som fick mig att hävda att man kan undervisa vilket barn som helst i 

vilken ålder som helst om vilket ämne som helst om man för det på ett ärligt sätt 

– även om jag allt sedan dess plågats av att jag inte definierade termen 

>>ärligt>>! //…// Enligt denna pedagogik är läraren en vägvisare till förståelse, 

någon som hjälper dig att göra upptäckter på egen hand. 

Bruner, (2002. sid. 12) 

Det personliga mötet mellan människor karakteriserar Peter Winch
72

 som att man placerar 

orden och handlingarna i en vidare kontext. Genom lyssnandet och studiet av det främmande 

hoppas vi på en beskrivning av de främmande verksamheterna, som skapar ett mönster som vi 

kan känna igen och som kan ge oss hållpunkter för hur vi bör orientera oss i tillvaron. 
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En bra social förmåga är något som alla bör ha. Man hör och läser att det behövs, men vad 

innebär det och hur kan man lära sig det? Det kan ju vara att vistas inom samma praxis som 

mästaren är i. 

 

denna praxis som vi lär oss genom att ta del av exempel som förmedlas av andra 

som har varit verksamma i samma praxis. Det är ur de samlade erfarenheterna vi 

också bygger vår kompetens och inte bara utifrån de exempel som vi får del av 

genom ett förstahands-kontakt. Denna senare typ av kunskap, när vi övas i en 

praxis genom att ta del av traditionens exempel, kan vi kalla för 

förtrogenhetskunskap.  

Göranzon (2009, sid 117- 118). 

 

Jag läste vidare till elektroingenjör och gjorde mitt examensarbete på ett stor företag där jag 

skrev om AI, artificiell intelligens. Jag fick analysera kretskort och vad som skulle kunna gå 

fel och därefter programmera ett expertfelsökningssystem. Jag fick börja arbeta där efter 

examen utan att direkt veta vad jag skulle arbeta med. Första dagen berättade chefen att jag 

skulle ta över en testbänk och ledde mig in i ett rum med bara litteratur. ”Det här kan du börja 

med att läsa så att du vet hur testinstrumenten fungerar och hur man programmerar dem.” Det 

var inte inspirerande, för jag visste inte ens hur instrumenten såg ut eller vad jag skulle göra.  

En utbildning som jag senare fick gå, via företaget, var på ett nytt radarsystem som vi skulle 

reparera kretskorten till. Då gick konstruktören till kretskortet, som skötte all informations-

överföring till radarn, igenom hur det fungerade. Överföringen från signaler till hur den ritade 

ut informationen på skärmen. Jag fick äntligen reda på hur det fungerade, hur signaler från en 

sändare via satelliter till en mottagare och hur signalerna bearbetas för att presenteras på en 

skärm. Mitt intresse innan gjorde att jag kunde hänga med på den lektionen. De flesta eller 

nästan alla tyckte att det var alldeles för komplicerat. När jag arbetade som elektroingenjör 

fick vi åka på dyra utbildningar varje år. Det är inget vi får som lärare. Vidareutbildningar får 

ske kostnadsfritt på fritiden.  De jag arbetade med var yngre killar som mest var intresserad av 

dataspel och fiske. Det var det enda de kunde prata om. 

Så jag ledsnade på maskiner och att inte ha någon att prata med på arbetsplatsen. Jag kom att 

tänka på något som jag redan i årskurs 6 funderade på. Att bli matematiklärare. Jag har alltid 

gillat matematik och logiskt tänkande, och att lösa problem. Nu blev jag yrkeslärare istället, 
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eftersom jag tänkte att elektronik är något som jag kan och lärare vill jag bli. Det har jag nytta 

av nu. Jag arbetar på EC-programmet och undervisar mest killar i ellära, elektronik och har 

även datakurser. Det är viktigt, tycker jag, att ha meningsfulla samtal på arbetsplatsen. Nu får 

jag diskutera både pedagogik och teknik, något som Göranzon tar upp. 

För att fördjupa sitt yrkeskunnande är det nödvändigt att man för en fortlöpande 

dialog. Att vara professionell innebär att utvidga sitt perspektiv mot en större 

överblick än den egna färdigheten. 

    Göranzon, (2001, sid, 163)  

Som ingenjör arbetade jag med en dator som hade ett expertsystem. Jag programmerade 

program till en testbänk som testade kretskort automatiskt och systemet talade om vilka 

utgångar som hade fel värden. Expertsystem finns i datorer som någon expert i form av en 

människa tagit fram. De kallas även AI, artificiell intelligens. Man glömmer ofta bort att det 

är en människa bakom alla program, som datorer arbetar med. Nu för tiden ser man användare 

som pratar med sina datorer. De verkar tro att de kan få hjälp när de pratar med datorn eller 

med programmet, kan de kommunicera med Någon. Datorerna betraktas som mänskliga, men 

Sällström
73

 anser att vi tror att datorn kan förefalla mänsklig eftersom människan tvingats 

framstå som en maskin. Sällström anser också att en dator kan ge intryck av att ha en viss 

intelligens eftersom vi tenderar att glömma människan bakom datorn. 

Sällström
74

 diskuterar i sin analogi om datorn som person. Till skillnad från människan fattar 

inte datorn beslut med känsla, anser han. Datorn är heller inte social.  Det är så jag ser det 

också. En dator är programmerad till att utföra vissa saker. Sedan använder man program som 

har olika funktioner. Det är programmeraren som bestämmer vad programmen ska göra så det 

är upp till användaren att tala om vad man vill ha och vad programmet och datorn ska utföra. 

Datorn är ett verktyg som vi lärare bör använda mer i undervisningen eftersom våra elever 

kommer att arbeta i en datoriserad värld. Ta till exempel att arbeta som bonde idag. Till och 

med mjölkningen utförs idag av en robot på de teknikintensiva jordbruken. 

En dator har två tillstånd
75

. Ettor eller nollor som kallas det binära talsystemet. Jag undervisar 

i digitalteknik där vi går igenom Boolesk algebra som skapades i mitten av 1800-talet av den 

engelske matematikern George Boole. Den fungerar inom mängdlära, satslogik och för en del 
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digitala kretsar. Den endimensionella booleska algebran har elementen, { ∅, X }, { sant, falsk 

} och { 1, 0 }. (∅ = tom mängd). 

I digitaltekniken används 1 och 0 i addition och multiplikation. 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1. Varje 1:a 

är värd 2
n
 där n står för den position som ettan har.  

11110  alltså ett vanligt decimaltal är värt 1+10+100=111 

1112   ett binärt tal vars decimala värde är 1+2+4=7 

Det är förbryllande för eleverna i början men de lär sig snabbt. Särskilt när jag berättar för 

dem att matematiklärarna de har inte brukar kunna detta. För att krångla till det lite räknar vi 

även med hexadecimala tal och BCD-kod som fungerar på liknande sätt. Eleverna omvandlar 

mellan de olika talen fram och tillbaka. Från binärt till hexadecimalt eller mellan två andra 

talsystem. 

Digitaltekniken är bra. Det finns ingen tvekan eller kanske. Ett eller noll, två lägen, inget mitt 

emellan. När man läser lagen är det inte svart och vitt, rätt eller fel. Det finns massor av 

undantag. Exempelvis i livsmedelsaffärer får man inte ha djur. Man får inte ta in en hund i 

affären. Får man då ta in en ledarhund? Hur är det då med en kappa av djurpäls? Eller en 

uppstoppad fågel? Här är det tolkningar av lagen som kan diskuteras. Vad betyder egentligen 

lagen? Lagtolkningen behövs för att lagbestämmelsen inte är tydlig utan det finns utrymme 

för tolkning. Det går inte att skriva lagen så detaljerat så att den reglerar alla situationer som 

kan uppstå. Lagen är en ramlag där avsikten är att domstolen ska reda ut detaljerna.  

Världen är inte ettor och nollor, svart och vitt, och dess liknande betydelser, utan ganska grått 

i olika nyanser beroende på vad och vem som tolkar. Är den grå eller vad symboliserar alla 

färger? 

Så från att inte ha några maskiner som gjorde arbetet åt oss. Har människan gått från att arbeta 

med arbeten, som varit så rutinartade och så upprepande att en robot eller maskin kan göra 

samma sak. Människans arbete utförs av en maskin, så att vi ser oss som en maskin. Men kan 

en maskin bli en lärare. Eleverna skyller på lärarna om de inte kan lära sig. Vi får ofta höra att 

det är läraren som inte kan lära eleverna. Men var ligger elevernas ansvar? I veckan så bad en 

lärare eleverna att läsa ett kapitel i boken om kondensatorer. – Jag förstår ingenting, säger 

eleven. Läs en gång till, säger läraren. Varför då? Tala hellre om för mej hur det fungerar. 
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Människan är till naturen lat, sägs det. Men vad är det då som kan få vissa att bli intresserade 

att vilja lära sig?  

För att kunna fråga måste man veta, dvs. veta, att man inte vet
76

.  

Nu vill jag lägga mig i samtalet mellan Diderot och hans brorson. Jag har plockat ut citat från 

dialogen och Diderot är JAG, brorsonen HAN och jag är EW.  

Rameaus brorson
77

 är en dialog skriven av Diderot där filosofen och brorsonen möts. Det är 

en skicklig dialog som svävar mellan olikheter. Brorsonen har olika personligheter en 

blandning mellan skicklig till dålig, tjock till smal, ledsen och glad, god och ond. I skolan har 

jag också denna dubbelhet. Elever som i klassrumssituationen har en attityd som ”att inte göra 

någonting”, sitter av tiden i skolan. När det sedan är dags för prov visar det att eleven måste 

ha suttit hemma och läst en hel del och även lyssnat på lektionerna. De kan rätt mycket i alla 

fall. Jag har också elever som inte presterar någonting. De är ”bäst på att vara sämst” som vi 

brukar säga. De är stökiga på lektionen och vill inte göra något och förstör för de andra. De 

tar saker och springer omkring i klassrummet. De kommer till skolan varje dag för att träffa 

kompisar, men vill inte lära sig någonting. Jag pratar om elever som nu går i årskurs två på 

gymnasiet. Det blir som brorsonen säger: 

HAN – Jag förstörde åtminstone inte vare sig barnens omdöme eller deras händer. När de gick 

över från mig till en bra lärare hade de åtminstone inget som de måste glömma bort eftersom 

de inte hade lärt sig något; och då sparade de både tid och pengar
78

. 

EW - Vad är då en bra lärare? Att reflektera över sina erfarenheter och vad man har lärt sig 

kan vara svårt men nödvändigt för att man ska se vad man faktiskt kan. Ibland har vi inte 

språket, termer eller begrepp för att kunna uttrycka det som vi tar för givet.  Att med hjälp av 

ord kunna beskriva lärares kunskaper och berätta för andra vad och hur vi gör, kan leda till att 

man hjälps åt att föra en diskussion och sätta ord på det självklara. Då kan vi närma oss att se 

på och förstå vad läraryrket är och vad som skiljer novisen från den erfarne.  

Denna sociala process omfattar inlärningen av färdigheter. Syftet är att lära sig prata med 

varandra och dra nytta av de kunskaper som finns hos de som deltar. Det resulterar i en ökad 

kunskapsspridning, som i sin tur förbättrar effektiviteten och lönsamheten. Lärandet sker i 
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relationer mellan varandra, genom att flera, som har samma intressen, utbyter erfarenheter och 

löser problem tillsammans.  

JAG – Ni har lagt ner stor möda på att visa mig att ni är mycket skicklig; men jag var beredd 

på att tro er på ert ord
79

. 

HAN – Mycket skicklig? Ånej, mitt yrke kan jag på ett ungefär, och det är mer än vad som 

behövs. Är man tvungen att kunna det man lär ut i det här landet? 

EW – För att bli behörig lärare måste man ha faktakunskaper i sitt ämne. Lärarna är mer än 

bara lärare. De är även samtalspartner, har tid till att lyssna. De ser och uppmuntrar, ger 

bekräftelse och har förväntningar på eleverna. Det är elevens behov som är i fokus och lärarna 

gör en individuell studieplanering för varje enskild elev. De knyter an till elevernas intressen. 

Plockar fram deras tysta kunskap. En förtrogenhetskunskap som är svår att sätta ord på. Det 

kan vara svårt att tala om den tysta dimensionen. 

HAN – Nu är vi där igen. Och dom här lärarna, hoppas ni att de ska kunna grammatik, 

mytologi, historia, geografi och moral och kunna ge henne lektioner i det? Strunt, käre herre, 

strunt! Behärskade de allt det där så mycket att de kunde undervisa i det så skulle de inte göra 

det
80

. 

EW – Jag håller med. Det brukar vara så att de som är bra i matematik blir tekniker i stället 

för lärare. För att undervisa bör man ha en pedagogisk plan men vara väldigt flexibel 

beroende på elevernas förkunskaper och deras intressen. 

HAN – Kan man undervisa ordentligt utan metod? Och var föds metoden
81

? 

EW – Metoden i undervisningen är något man får träna upp. Som ny lärare får man prova sig 

fram vad som fungerar. Det är lätt att man undervisar på samma sätt som man själv har blivit 

undervisad. Men när man har arbetat ett tag så kan man prova på nya metoder för att 

utvecklas.  

JAG  – Jag lärde mig medan jag undervisade andra, och några elever blev ganska bra
82

. 
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EW – Jag får nya kurser hela tiden och det blir som du säger. Har jag som lärare inte alla 

kunskaper får eleverna ta ansvar att hjälpa till så tillsammans lär vi oss det nya. Det stärker 

även deras självförtroende och kompetens.  Som lärare arbetar man i ett spänningsfält mellan 

det ensamma arbetet som lärare och kollektivet. Det är viktigt att i det spänningsfältet ta upp 

olika synpunkter till diskussion för att tydliggöra och utveckla det egna yrkeskunnandet för att 

stärka sin profession.  

 

Nässjö Central 

Dags att titta i förpackningen vad det är för färg nu. En grön, vad smakar den? Lite konstgjort, 

det är svårt att placera en grön smak. Den smakar inte sallad eller ärtor som är gröna. Men den 

fungerar ändå.  

Göranzon
83

 skriver att ett expertsystem endast kan tas fram och bedömas av experter, som 

egentligen inte behöver det. Ickeexperter använder dem men kan inte bedöma systemets 

resultat och borde alltså inte få använda systemen innan de är experter, och när de är experter 

behöver de inte använda dem. Jag är nyfiken på hur tekniken fungerar och vill gärna att andra 

också ska fundera på hur saker och ting samarbetar, för att underlätta vår tid.  

Man förstår en karta bäst när man själv kan tillverka den. Förståelsens främsta 

hjälpmedel är framställandet. Det man lär sig grundligast och minns bäst är det 

man lär sig liksom av sig själv. Få människor är emellertid i stånd till detta; de 

sägs vara självlärda (autodidaktoi).  

Kant, (2008, sid. 45)   

 

Skolan betalas av skattepengar och kommunen har ansvaret för att skolan sköter sina 

åtaganden efter direktiv från Skolverket. Hela tiden ska skolan spara. Vad får vi för resurser 

för att klara av elever som inte kan eller vill följa med undervisningen. Budgeten räcker inte 

till. Backlund84 skriver att vi ska noga analysera vilken uppgift vi har och han anser att 

politiken idag kan råka illa ut eftersom de har till uppgift att hålla budgeten.  

Backlund och även jag tycker inte att den största uppgiften är att hålla budget. Det märks att 

de som beslutar om ekonomin inte riktigt har förstått vad uppdraget och en budget är. Jag 
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brukar förklara budget med att det är en kvalificerad gissning hur det kommer att se ut i 

framtiden. Det är inte alltid politiker tänker på det. För dem är budget en sanning. Leif GW 

Persson tar reda på konsekvenserna innan handlandet. 

Jag är inte det minsta godtrogen, jag är långt ifrån dum i huvudet och jag är nästan 

alltid medveten om konsekvenserna av det jag väljer att göra eller det jag avstår 

från att göra, på förhand och ofta in i minsta detalj. 

    Persson (2011, sid. 279) 

Friskolorna, liksom de kommunala skolorna, får en elevpeng som är olika stor beroende på 

vilket program eleven läser. Skillnaden är att de kommunala eleverna ofta får en lägre peng, 

som inte är knuten till programmet, utan till skolan. Jag hade önskat att programmet hade fått 

pengarna och vi planerar vår verksamhet. Som det är nu så är det någon rektor som 

bestämmer på en höft vad de tror att vi behöver och ofta blir det köpstopp under hösten, när 

pengarna inte räcker till. Hade vi fått en egen budget så skulle vi kunna spara pengar från ett 

år till ett annat, för att kunna göra större investeringar. Vad är då vårt uppdrag i skolan? 

Uppdragen i skolan idag är inte lika självklara som det var förr. Om politiker och andra skulle 

se vilket arbete lärare lägger ner, så skulle jag bli glad. Vi är inte längre lärare, utan kuratorer, 

poliser, psykologer, mentorer som får sitta med i många samtal med annan personal på skolan 

för att eleverna inte alltid uppför sig och gör det de skulle göra. Det behövs mycket social 

fostran, och samarbete med föräldrarna/vårdnadshavare måste utvecklas, för att kunna få med 

sig en hel klass på en kunskapsresa. Eller som vi brukar diskutera. Vad är anledningen till att 

de som är duktigast i matematik, inte blir matematiklärare utan ingenjörer? Kan det bero på 

statusen som lärarna har? Eller är det lönen eller hänger det ihop?  

Ge lärare mycket bättre lön så att de duktiga eleverna väljer att bli lärare. Tvinga inte alla 

ungdomar till en 3-årig utbildning som de absolut inte vill, vilket ofta medför att de 

misslyckas och känner sig misslyckade. För att kräva ett 3-årigt gymnasium kan man satsa 

mer på att alla elever ska kunna läsa och räkna på lågstadiet, och förstå vad de läser och 

räknar för att kunna tillgodogöra sig kunskap på högstadiet och gymnasiet. Låt dem i stället 

göra något annat, i stället för att tvinga dem att gå i skolan. Något som stärker deras 

självförtroende. 
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Enligt Winch
85

 är begreppet ”att följa en regel” logiskt oskiljbart från begreppet ”att göra ett 

misstag”. Om det är möjligt att säga om någon att hon följer en regel betyder det också att 

man kan fråga huruvida det hon gör är korrekt eller inte. Poängen med begreppet regel är, 

enligt Winch
86

, det att regeln kan sätta oss i stånd att bedöma det som sägs. Ett misstag är en 

avvikelse från det som har fastslagits som korrekt och som sådant måste det kunna uppfattas 

som en avvikelse. 

 

Politiker ser skolan som en kostnad. Sett med samhällets ögon bör man se det som en 

investering. När uppfattningen att ”utbildningen är en kostnad” råder, förstår jag att man vill 

minska dessa. Vi står så långt ifrån varandra att det inte är lönt att diskutera.   

Men det blir svårare att få elever att söka yrkesutbildningar. Jag vet inte vad det beror på. Är 

det ”finare” att läsa teoretisk utbildning? Flera praktiska yrken tas över av maskiner, dels för 

att effektivisera, men även för att det inte finns intresse hos ungdomen. Med mer och fler 

maskiner behöver vi fler teknikintresserade ungdomar. 

Det är en allmän uppfattning att Platon/Sokrates nedvärderade det praktiska 

arbetet till förmån för det abstrakta intellektet.  

Göranzon, 2009, sid 120. 

 

Alvesta Station 

Nu kommer den godaste. En röd och vit polkagrisrandig som smakar pepparmint. Jag låter 

den smälta i munnen. Fantastiskt, att det kan vara så gott. Och nu är vi snart framme. Det tar 

bara 15 minuter. Snart i mål. 

En som var väldigt mål inriktad var Charles Darwin. Darwin skriver i sin självbiografi hur 

stort intresse han hade av naturvetenskapen och hur han ägnat åtskilliga år till forskning. Han 

fick erbjudande om att följa med på en forskningsresa. Det var kaptenen FritzRoy som 

frågade efter en yngling som var intresserad av att följa med som obetald naturforskare. 

FritzRoy hade ett synnerligen besvärligt humör och var svår att leva med. Charles delade hytt 

med kaptenen i de 5 år som forskningsresan tog och han gav inte upp utan skrev i sina böcker 

allt nytt som han såg på resan. Jag beundrar hans målmedvetenhet och hur mycket tid han lade 

ner på sin forskning. Charles Darwin skriver: 
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Jag minns att jag i min enfald undrade varför inte varenda någorlunda välbärgad 

karl blev ornitolog. 

   Carles Darwin (2009, sid. 59) 

Min roll som lärare ser jag som en coach och jag tänker att de som tränar och blir duktiga i 

något har en coach eller ett inre driv, autodidakta. Kjell Fagéus
87

 skriver i Dialoger om 

autodidakta elever i Hur vårdas talanger i konstnärliga utbildningar? Jag tycker att det är ett 

bra exempel och det tilltalar mig att han använder elektriska metaforer. 

Det finns en stor klyfta mellan forskningen i psykologi, pedagogik, filosofi och 

det som ofta sker i samspelet mellan mästare och lärling i undervisningen. En 

hypotes är att aktionen och påverkan i mäster- lärling- relationer sker på ett 

djupare allmänmänskligt plan som ofta förbises i musikpedagogiken och därmed 

får dramatiska följder för elevens tro på sig själv, möjlighet att ta ansvar och att 

skapa en positiv tro inför framtiden. Analogin kan föras till hur vi får en lampa att 

lysa: Vill man få en lampa att lysa bör man inte bara ta hänsyn till hur lampan 

fungerar och lampskärmen ser ut, utan faktiskt sätta sig in i hur proppskåpet 

fungerar och se till att det finns en fungerande elleverantör. Den traditionella 

undervisningen koncentrerar sig på lampan och lampskärmen. De som har en väl 

fungerande ”elleverantör” (egen motivation och drivkraft) och ett fungerande 

”proppskåp” (bra erfarenheter). Gott tankesystem blir framlyfta som talanger. 

Andra blir tragiskt och onödigt satta åt sidan. 

    Fagéus, (2007, sid. 95) 

 

Vi har kursplaner vi måste följa och det är mål som ska uppfyllas. Utvecklingsplaner som ska 

fyllas i. Samtal med elever och föräldrar om studietiden som ska dokumenteras. 

Uppföljningar varje termin och vilka åtgärder som har vidtagits. Jag känner till viss del igen 

mig av Berglunds beskrivningar hur det är inom kärnkraften
88

. I GY11 kapitel 2 står följande: 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
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informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 

frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 

• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 

samhällsliv, och stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med 

andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

Eleverna ska alltså ta ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och ta ansvar och påverka sina 

villkor. De ska ta ett socialt ansvar i ett demokratiskt samhälle. Förr sa man att det blev män 

av pojkarna efter att de hade gjort lumpen. Där fick de lära sig att följa regler, inte ifrågasätta 

utan att göra som befälen säger, annars blev det bestraffning.   

Att utföra en handling är att handla i samklang med ett antal regler, som 

vanligtvis blir implicita. Reglerna kan delvis, men också bara delvis, artikuleras 

vid behov. Att man följer en regel visar sig i ens egna och andras reaktioner på 

det som man gör. Existensen av en regel förutsätter möjligheten att göra rätt 

eller fel, det måste finnas rättningsmöjligheter för att man skall kunna sägas 

handla i samklang med en regel. Att följa en regel är att delta i praxis, säger 

Wittgenstein. 

Nordenstam, 2013, sid.142 

Följa regler gillar inte mina elever, de vill ha roligt men nej, skolan är väl inte till för att vara 

kul… men vad är den till för då? Att vara tråkig? Det hoppas jag inte. Skolan är ju till för att 

eleverna ska lära sig. Har man tråkigt tror jag inte att man lär sig så mycket. Om skolan inte 

har som mål att vara rolig, så har den i alla fall målet att vara engagerande, fostrande och 

bildande. I takt med att arbetslivet har blivit allt mer komplext krävs en mer formell skolning 

av de unga. Förr var skolan en förmån för några få, de som skulle ha mer kvalificerade 

arbeten än sådana som endast krävde fysiskt arbete. Så småningom blev skolan också en 

demokratifråga. Att lära sig läsa, skriva och räkna blev en biljett till ett bättre liv. Idag har vi 
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en skola för alla, i många länder. Flera har liksom vi till och med skolplikt. Det är inte bara en 

rättighet att gå i skolan, utan det har blivit en skyldighet. Skolan blev därmed också en arena 

för att fostra medborgare som passar in i det demokratiska samhället. 

Demokratin har blivit starkare eftersom möjligheterna att påverka i realtid ökat så drastiskt. 

Skolans roll har alltid varit att både fostra och utveckla kunskaper. Det gamla ordspråket, att 

pennan är mäktigare än svärdet, är fortfarande lika aktuell. Även om den metaforiska pennan 

idag kanske är en iPad eller en mobiltelefon. Ungdomar idag sitter på enorma möjligheter att 

påverka sin omvärld. De skolreformer som kommit under den senaste mandatperioden i 

Sverige, känns som om politikerna försöker vrida klockan tillbaka och skapa en skola som 

den var före informationssamhällets intåg. Läraren satt inne med alla svar och kunskapen var 

inte lika tillgänglig som nu. Lärarna har elever som ifrågasätter kunskaperna och ibland har 

djupa kunskaper inom ett ämne. Detta är dock inget nytt fenomen. Redan Dewey
89

 menade att 

barn i och för sig lär sig av den äldre generationen, men i kombination med egna erfarenheter, 

vilket gör att det blir ett mervärde både i kunskapsutvecklingen och i samhällsutvecklingen. 

Friberg
90

 tar också upp Dewey som skapade uttrycket Learning by doing, att man lär sig 

genom handling. 

 

Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är utbildning det samma som att växa 

– den har inget mål bortom sig själv. Skolundervisningens värde kan avläsas av i vilken 

grad den skapar en längtan efter kontinuerligt växande och erbjuder verktyg så att 

denna längtan kan tillfredsställas. 

Dewey (1916/2009, sid. 91)  

 

Vad är det då för medborgare samhället vill att våra elever ska bli när de gått igenom förskola, 

grundskola och gymnasium? Styrdokumenten talar om entreprenöriellt lärande, att elever ska 

få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, att medbestämmande och inflytande ska öka 

med barnets stigande ålder. Resultaten mäts i siffror och poäng. Kan vi ha i samma klass både 

Pippi Långstrump och hennes kompis Annika? Både den fritt tänkande, innovativa 

entreprenören Pippi och den plikttrogna, medgörliga eleven som läser läxan och får godkända 

betyg? Pippi hade kanske inte klarat det nationella provet i ”pluttifikation”, men hon kunde 

göra många andra fantastiska saker.  
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Min sista dag med eleverna. Det är skolavslutning för min klass. De ska vara i skolan som 

vanligt. Börja klockan 8.30 med lektioner fram till 12. Klockan 13 är det fika och 14.15 är det 

avslutning i kyrkan. Två elever kommer på morgonen. Vid 10.30 kommer 7 elever med 

glansiga ögon med en pappersmugg med något som ser ut som Coca Cola och luktar sprit.  

- Häll ut det i vasken, säger en lärare. 

- Det är bara cola, säger en elev. 

De går demonstrativt iväg och ställer sig mitt på skolgården och tänder varsin cigarett. 

Rektorn ser dem och kommer och säger till att enligt skollagen får man inte röka på skolans 

område, det har de hört 100 gånger vid det här laget. De lommar iväg, men kommer tillbaka 

20 minuter senare och tänder en till. Nu har de mod och tjoar och stimmar. Rektorn kommer 

igen med ett hot om att, en gång till så får ni gå hem. De lommar iväg och 20 minuter senare 

kommer de igen. Den här gången säger han åt dem att de inte är välkomna till skolan 

påverkade. Jag vill att vi ska ringa till föräldrarna så de blir hämtade, men det ska vi inte göra, 

tycker rektorn. Efter en timme gick de till bussen och åkte till Helsingör. Till fikat kom några 

elever som skolkat på morgonen, så vi blev i alla fall 7 stycken som fick en kanelbulle och en 

burk cola. Nu har de sitt sista sommarlov innan allvaret börjar, eller? 

 

Växjö Station 

Nu är jag framme. Stoppar ner min Nickel i väskan. Det finns några kvar. Klockan är 11.44. 

Resan har tagit 3 timmar och 23 minuter. Det bästa med Stockholm är tåget därifrån, men det 

törs jag knappt säga, så jag skriver det istället. Visst är Stockholm vackert på sommaren, men 

de som är där är så stressade och det tar tid att ta sig från ett ställe till ett annat och långa och 

många bilköer. I Växjö kan man cykla från Hovshaga till Teleborg på 40 minuter, 15 minuter 

med bil. Då har man åkt via centrum.  

Jag tar min väska och kliver av tåget. Går uppför backen till gymnasiet. Jag hinner äta innan 

lektionen börjar. Längtar redan till Linné universitetet där jag kan förkovra mej eller att åka 

hem och ta en bok från bokhyllan, sätta mej i min läsfåtölj och börja läsa och tänka på 

Descartes tredje maxim
91

: 

Min tredje maxim var att alltid försöka att hellre övervinna mig själv än ödet och att 

hellre ändra mina begär än världens ordning, ja att över huvud taget vänja mig att tro att 
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våra tankar är det enda som vi helt och hållet råder över; sedan vi gjort vårt bästa 

beträffande det som ligger utanför oss allt det som förhindrar att vi har framgång till 

sådant som det är helt omöjligt för oss att ändra. 

 

Diskussion 

Vad ska jag göra nu? Det lutar åt att söka nya utmaningar. Kanske söka en tjänst på 

universitetet? Det finns en tjänst jag kan söka. Jag sitter och funderar. Skriva en ansökan, det 

är ingen nytt, det har jag gjort förr. Men tänk annorlunda, hur då? Våga stick ut och skriv 

något nytt. Varför då? Hur ska jag kunna övertyga? Få dem att läsa min ansökan och bli 

intresserade. Ett försök: 

Ansökan – Ämnesdidaktik med inriktningar  

Jag erbjuder er en trevlig dam i sina bästa år som är väldigt intresserad av teknik och bildning. 

Är serviceinriktad och vill att mina elever ska ha det bra i sin gruppresa för alla ska 

tillsammans komma fram till resans mål.  

Under de senaste åren har jag arbetat med undervisning på gymnasiet och brinner för att 

arbeta med människor och låter eleverna ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Problemlösningsförmågan byggs upp och känslan att kunna, förstärks vilket ger ett stärkt 

självförtroende och en lust och glädje över att kunna studera
92

. Nu vill jag gärna utvecklas 

ytterligare genom att arbeta mer med Teknik och yrkeskunnande. 

Jag tror att jag med min bakgrund och kompetens har mycket att erbjuda Er. 

Sammanfattning av mina Kompetenser/erfarenheter relaterade till tjänsten. 

 

Ingenjör men inriktning  

 

 

 

                                                 
92

 Mouwitz, 2006, sidan 66. 



48 

 

 

Magisterexamen i   +          + 

 

 

 

 

 

Lärarexamen i                                         

 

 

 

Körkort  

 

Spetskompetens  

Mina styrkor: Jag som person är mån om att göra ett bra arbete. Är positiv, flexibel och 

serviceinriktad, dessutom lättlärd, samarbetsvillig och lojal.  

Våga satsa på mig! Jag kommer att bidra till en stor portion ambition, nya färska kunskaper 

inom yrkeskunnande och proffessionsutveckling i skolan. Min känsla för bildning och 

lyhördhet att möta varje individ på deras nivå och mina goda egenskaper som lagspelare i 

teamet. Jag är utvecklingsbar och redo för nya utmaningar! 

Vänliga hälsningar 

 

Elisabeth Wall 

 

TG x Omsättning = TTB 

TTB = FK (vid 0-punkten) 

TG x Kritisk omsättning = FK 

TG x Omsättning = TTB 

TTB = FK (vid 0-punkten) 

TG x Kritisk omsättning = FK 

+ + 
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Jag får, som Åberg skriver
93

, fortsätta mitt filosofiska sökande.   

Den som undersöker grunden till sin irritation, vad det är som skaver, ägnar sig 

åt en sorts filosofiskt sökande. Inom filosofin finns olika exempel på hur en 

undersökning kan uppehålla sig inom ett fält utan förnimma dess motsättningar.  

   (Åberg, 2006, sid. 74) 

Fortsatt forskning 
Hur kan man då arbeta med dialogseminariemetoden? Eftersom jag är yrkeslärare anser jag att 

det inom yrkeslärarutbildningen utveckla lärare pedagogiskt genom att reflektera i grupp. 

Men är det möjligt att överföra pedagogisk skicklighet till andra? Många gånger handlar 

undervisning om sunt förnuft och att anpassa sina kunskaper till hur gruppen elever är 

konstaterad. Att lära elever att lära sig, är en metod som jag tycker om. Men kan lärare lära 

sig av varandra? Att lärarna diskuterar på en pedagogisk arena som dialogseminariet blir. 

Byta erfarenheter och väcka minnet till liv med hjälp av texter och andra deltagares 

synpunkter och höra på vad deltagarna associerar till. Det skulle vara intressant att få 

undersöka närmare.   

                                                 
93

 Åberg (2006, sid. 74) 
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