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Titel: Lärares konstitution av mening om sin undervisning 

Författare: Karl-Gunnar Starck 

Handledare: Piotr Szybek 

Datum: 2004-03-26 

Sammanfattning: Undersökningen är ett uppdrag från Skolverket att ta reda 
på hur lärare använder kursplaner. De lärare som ingår i 
undersökningen undervisar inom fordonsprogrammets 
karaktärsämnen. Syftet är att beskriva hur lärarna 
konstituerar mening om sin undervisning samt på vilket sätt 
styrdokumenten framträder.  

Undersökningen har utgått ifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv och metoden är att analysera meningskon-
stitutioner med utgångspunkt i språket. Intervjuer har 
används för att få tillgång till den ”andres” språk.  

Resultaten visar att det finns olika syn på vad utbildningen 
ska leda till och att detta påverkar hur läraren tolkar målen 
för undervisningen. Inga andra måldokument än kursplaner 
visade sig i undersökningen, såsom läroplan eller 
programmål. 

Det framkommer också att kursplanerna inte används för 
problematisering och planering av arbetsuppgifter i 
undervisningen utan det som finns i undervisningen har sin 
tillkomst och sin legitimitet i huvudsak som ett resultat av 
att det görs ute på företag.  

Kursplanens mål tenderar att vara den svagaste länken vad 
gäller varför en arbetsuppgift föreligger. Den inre relationen 
mellan kursmål och betygskriterier framtonar som indelat i 
moment, men också i olika kunskapsformer såsom teori och 
praktik. 

Ett annat resultat som framträder är avsaknaden av 
pedagogiska/ didaktiska överväganden i samband med att 
lärarna konstituerar mening om sin undervisning.  

Nyckelord: Styrdokument, kursplan, Fordonsprogrammet, didaktik, 
fenomenologi, livsvärld, intentionalitet, meningskonstitu-
tionsanalys, undervisning, friutrymme, tolkningsbas. 
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1. Inledning 
Skolverket har ansvar för utformningen av programmål, ämnesbeskrivningar och 
kursplaner inom den gymnasiala utbildningen. Det finns i Skolverkets ambitioner och 
en strävan att utveckla sin kunskap om dels läroplansteoretiska kunskaper, dels om hur 
måldokument faktiskt kommer till användning i den konkreta undervisningen. Den här 
undersökningen har sitt ursprung i ett uppdrag som finansierats av Skolverket med 
utgångspunkt i ”Kursplanernas revideringsprocess och kursplanernas användning i 
skolorna” (KRAS). Inom ramen för mitt uppdrag kan följande beskrivning utläsas, 
”Inom ramen för uppdraget skall kunskaper om hur kursplanerna används i skolorna 
utvecklas”. I Skolverkets arbetsplan uttrycks som ett (1) syfte att projektet som helhet 
(inkluderar även en doktorand vid Örebro Universitet) ska ”… ge ett empiriskt grundat 
underlag för hur kursplanerna bör utformas för att de nationella målen ska uppfyllas och 
för att kursplanerna ska fungera som användbara utvecklingsverktyg ute i skolorna.” 
(Arbetsplan, Skolverket 2000, sid.1).  

Med utgångspunkt i mina tidigare erfarenheter föll det sig naturligt för mig att mitt 
uppdrag kom att fokusera något yrkesförberedande program. Jag bestämde att fokusera 
fordonsprogrammet eftersom detta är ett område jag har goda kunskaper inom, både 
gällande innehåll, och det faktum att jag varit med och utformat både programmål, 
kursplaner och betygskriterier till detta program. Jag har också genomgått en 
fordonsteknisk utbildning i början av 70- talet, utbildat mig till och arbetat som lärare i 
karaktärsämnen inom detta program. Jag har också arbetat som lärarutbildare inom 
området Industri- och hantverk där studerande som utbildades till lärare i yrkesämnen, 
bl. a fordonsprogrammet ingick. 

Med anledning av att detta arbete både utgör en D- uppsats och ett finansierat uppdrag 
kommer arbetet att finnas i två skepnader. Dels kommer arbetet att presenteras som en 
D- uppsats inom Pedagogiska institutionen vid Lunds universitet och dels som en 
rapport till Skolverket från Skolutveckling och ledarskap på Lärarutbildningen vid 
Malmö högskola. Innehållet i de båda skepnaderna är dock identiska. 
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2. Bakgrund och utgångspunkter 

2.1. Styrning av skolan 
Skola är inte bara en enskild och kommunal angelägenhet utan har under alla tider även 
varit en statlig angelägenhet. Därför har staten haft stor inverkan på form och innehåll 
och genom åren har det funnits olika idéer från statens sida om hur skolan ska styras för 
att få avsedda effekter. Under stora delar av svensk skolas historia har regel- och 
resursstyrning varit den dominerande idén. Det kan dock påpekas att det vid folkskolans 
start i mitten av 1800-talet inte angavs någon läroplan. Styrningen skedde istället genom 
de inträdeskrav som ställdes för att få tillträde till lärarutbildningen, således en indirekt 
styrning via lärarnas kunskaper och färdigheter (Lundgren, 1981). Även idag är 
lärarutbildningen en (1) av statens styrinstrument för skolans verksamhet, kompletterad 
med olika styrdokument. 

De tankegångar om övergång från regelstyrning till målstyrning som växte fram under 
80- talet, realiserades i början av 90- talet då nuvarande ansvarsfördelning av det 
offentliga skolväsendet mellan stat och kommun infördes. Lundgren (1999) delar in 
förändringen i tre delar; ett odelat arbetsgivaransvar för kommunerna; en ny modell för 
stadsbidrag samt ett nytt politiskt styrsystem. Det tidigare styrsystemet utgjordes av 
styrning med resurser och genom regler för hur dessa resurser skulle användas. De 
ramar som reglerna skapade var kopplade till processer som påverkade vad som var 
möjligt men också vad som inte var möjligt i undervisningsprocessen. Ramarna blev 
således en garanti för att de eftersträvade processerna kom till stånd, som i sin tur var en 
garanti för att de avsedda målen/resultaten uppnåddes. 

Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori som presenterades 1972 och som byggde på Urban 
Dahllöfs tidigare forskning i slutet av 60-talet kring differentiering i undervisnings-
situationen, kom att få stor betydelse för läroplanstänkande i svensk skola. Ulf P. 
Lundgren (1999) menar att den decentralisering som skedde under 1980-talet skulle ha 
skett utan ramfaktorteorins tillkomst, men att denna påverkat utformningen av det 
svenska skolsystemet med en styrning mot mål- och resultat. Han menar att det redan 
genom Lgr 80 skedde en förflyttning ”…från villkor för till resultat av.”(sid. 37) 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Enkel modell av ramfaktorteorin 
 

Ramfaktorteorin så som den presenteras ovan är ett resultat av den forskning Lundgren 
och Dahlöf genomförde. Den utgångspunkt Dahllöf hade från början var att utifrån 
studera resultatet komma fram till processens betydelse, men också hur processen 
bestämdes av olika ramar d v s möjliggjorde eller omöjliggjorde vissa processer i 
undervisningen. Lindensjö & Lundgren (1986) beskriver regelstyrning som att den 
”…avgjorde fördelningen av basresurser, läroplansresurser och resurser för 

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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specialundervisning.” (sid. 25.) Målstyrning å andra sidan beskriver de som en styrning 
där ”Målen preciseras medan medlen för att nå dem lämnas öppna.” (sid. 25)  

Av de förändringar som karakteriserar skolförändringar under 80-talet tar Skola för 
bildning upp två aspekter, dels den ökade decentraliseringen med förflyttning av beslut 
från centrum till periferi, dels betoningen på mål – och resultatstyrning. Enligt Skola för 
bildning (SOU 1992:94) innebär förändringen att nationella mål fastställs av riksdag 
och regering medan ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger på 
kommunerna som har det samlade huvudmannaskapet. De nationella målen, vilka anges 
som utbildningsmål, skall på den lokala nivån, av lärare, elever och skolledare, omfor-
muleras till undervisningsmål. Det ska enligt gymnasieförordningen finnas en lokal 
arbetsplan på varje skola. Den lokala arbetsplanen ska också ange verksamhetsmålen för 
skolan som helhet. Lundgren (1999) menar att det nya styrsystemet med målstyrning 
hade en viktig ambition att skapa ett utrymme så att det på olika nivåer var möjligt att 
aktivt delta i målformuleringen. 

Att de professionella på lokal nivå har friheten, eller tvånget, att omformulera de 
nationella målen anges i termer av ”deltagande målstyrning” och ”lokalt friutrymme”. 

Det innebär en form av deltagande målstyrning så till vida att de som kommer att arbeta med att 
uppfylla målen också är de som omformar de nationella målen till undervisningsmål. (SOU 
1992:94, sid 116) 

Som grund för denna syn anges i propositionen 1990/91:85 bl.a. kravet på kvalitet och 
effektivitet, där den större friheten till tolkning av målen och möjligheten att välja 
undervisningsform bidrar till en kvalitetshöjning av skolans verksamhet. En annan 
faktor som ska höja kvaliteten i undervisningen är det ökade elevinflytande över 
innehåll och form på undervisningen som eleverna ska ha, vilket i sin tur ger ökat 
engagemang från elevernas sida. 

”Deltagande” kan alltså ses både som en ren praktisk möjlighet för de berörda att inom 
en given ram kunna anpassa innehåll och form i undervisningen, men också som en 
känsla av medverkan genom att få möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden. Att 
målen skrivs på ett sådant sätt, att de är tolkningsbara, kan också upplevas som en 
otydlighet av statens intentioner med utbildningen. Enligt Lundgren (1999) ställer detta 
(att omforma mål) också nya krav på lärarna, att de måste ta ställning till grundläggande 
läroplanteoretiska frågor, såsom att välja och organisera kunskap. Carlgren och Marton 
(2000) menar att de förändringar som under 90-talet genomförts i svensk skola 
förutsätter en professionell tolkningsbas, en bas som till stora delar inte finns i dagens 
skola. Tolkningsbas innebär dels att tolka målen, dels att utforma verksamheten på ett 
sätt att utveckling sker mot målen.  

2.2. Nuvarande styrdokument 
Skolan styrs idag av ett antal dokument som benämns styrdokument. Ett av dessa, 
skollag inklusive förordning, kan ses mer som reglerande dokument även om det finns 
övergripande mål i skollagen. Läroplan, programmål och kursplaner har formuleringar i 
måltermer men det finns i läroplanen även inslag av ”skall-satser” som är påbjudande 
för personal inom skolan. Dessa satser beskriver olika riktlinjer som både skolan och 
läraren ska beakta i det dagliga arbetet och även rektors ansvar finns inskrivet i 
läroplanen. Programmålen har också beskrivande texter som anger hur utbildningen 
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inom det enskilda programmet hänger samman. Programmålen ska också vara en 
kommunikativ text för planering bl. a mellan lärare, och ett informationsmaterial för det 
omgivande samhället. Kursplanerna kompletterar läroplanen och beskriver både ämnet 
och anger målen för undervisningen i varje enskild kurs. Kursplanerna ska förstås i 
relation till ämnesbeskrivning och programmål. 

Som termen styrdokument anger så är syftet att dokumenten ska styra in skolans 
verksamhet i en ram. Denna ram ska i sig garantera en likvärdighet av utbildningen 
varhelst i landet den ges. Likvärdighet innebär inte att utbildningen behöver se likadan 
ut, tvärtom, syftet är att kunna anpassa efter de specifika förhållanden som finns. Enligt 
Carlgren och Marton (2000) är det just variationerna som är en förutsättning för att 
lyckas skapa en likvärdighet i resultaten. Detta talar för, enligt författarna, att vad som 
ska åstadkommas, resultatet, kan komma till uttryck på olika sätt och att resultaten 
formuleras på ett sådant sätt att detta är möjligt. Enligt Carlgren & Englund (1998) kan 
deltagande målstyrning ses utifrån två tolkningar, en tolkning är att det ger möjligheter 
till frågor som gäller val av både innehåll och arbetssätt, en annan tolkning som innebär 
att det görs en resultattolkning där målen formuleras som resultat eller produkt. Den 
senare tolkningen ger enligt författarna ett betydligt mindre friutrymme för lokala 
tolkningar för val av innehåll. Däremot kvarstår möjligheter till hur-aspekten d v s val 
av arbetssätt men att även denna kan ges mindre handlingsutrymme beroende på hur 
detaljerat resultaten beskrivs. 

De mål som formuleras i de nationella styrdokumenten skall, förutom garantera 
likvärdighet, också vara utgångspunkt för en lokal arbetsplan. Möjligheterna till 
tolkningar och det friutrymme som ges i de statliga måldokumenten är begränsade i en 
mening, och förlitar sig till det diskursiva fält som skolan och lärarna är en del av. I 
detta sammanhang blir lärarutbildningen en viktig styrfaktor, både gällande 
ämneskunskaper och pedagogisk kompetens, men också som en garant för den 
värdegrund som det svenska skolsystemet vilar på. Det diskursiva fältet kan sägas 
utgöra tolkningsbasens yttre gränser. Winther-Jörgensen och Phillips (2000) beskriver 
diskurs som ett bestämt sätt att förstå världen, eller ett utsnitt av världen, som i det här 
fallet är skolan och kanske ännu snävare, undervisning inom fordonsprogrammet. 
Diskursivt fält ska här ses som en kollektiv förståelse från professionen av skolan som 
helhet och dess specifika delar. 

Tydliga mål och en tydlig värdegrund, liksom goda ämneskunskaper och goda pedagogiska 
kunskaper hos lärare begränsar tolkningsutrymmet för vad som ska förmedlas i undervisningen 
(SOU 1992:94, sid 120) 

Lindensjö & Lundgren (1986) menar att det har betydelse hur precist eller oprecist 
målen är formulerade. 

Ju mer abstrakt eller oprecist målet för en åtgärd uttrycks centralt, desto mer sannolikt är att målet 
och åtgärden omvandlas på lokal nivå. Å andra sidan, ju mera precist ett mål är formulerat, desto 
troligare att omvandlingen är mindre men också att målet inte är så intressant. (sid. 71) 

Skolverket anger i ett kommentarmaterial om bedömning och betygssättning (2001) att  

Det finns alltså ingen dold mening förborgad i de nationella styrdokumenten utan mening skapas i 
mötet mellan dokumenten och professionen. (sid. 23) 

I det tidigare systemet med regelstyrning blev det naturligt för staten att följa upp att 
skolan följde de anvisningar som angavs i olika styrdokument och att undervisningen 
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bedrevs på ett sätt som angavs. I ett system med målstyrning förflyttas uppföljningen 
från process till skolans resultat. Eftersom likvärdigheten nu i huvudsak är på mål- och 
resultatnivå intresserar sig staten mindre för hur processerna ser ut som leder till målen, 
det är måluppfyllelsen som står i centrum. Man får dock inte glömma att det finns mål i 
måldokumenten som inkluderas i processerna. Uppföljning och utvärdering av 
resultaten blir en annan viktig styrfaktor, som bl.a. har sin utgångspunkt i den lokala 
arbetsplanen. Varje skola är enligt förordning (1997:702) ålagd att kontinuerligt 
genomföra uppföljning och utvärdering av sin verksamhet och årligen upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningarna är, förutom information till 
staten och kontroll från staten, även en information till närsamhället och ett medel för 
utveckling av den egna verksamheten, både för skolhuvudmannen som oftast är 
kommunen, och den enskilda skolan. 

2.3. Gymnasieskolans förändring 
För gymnasieskolan skedde förändringen från detaljstyrning till mål- och 
resultatstyrning gällande undervisningens innehåll och uppläggning i samband med 
programskolans införande under första halvan av 90- talet. Det mål- och resultatstyrda 
systemet fick konsekvenser för utformningen av de styrdokument som då kom att 
reglera skolans verksamhet. Kursplanerna beskrevs i måltermer och det kopplades 
kursrelaterade betygskriterier till varje kurs. Kursplanerna skulle vara fria från stoff- och 
metodanvisningar då detta arbete var en uppgift för de professionella att ta ställning till i 
relation till de lokala undervisningsmålen. Förändringen i styrningen hade inte som 
huvudsyfte att förändra innehållet i undervisningen utan endast förutsättningarna för val 
av stoff och arbetssätt. Att det även skulle leda till förändringar i vissa sammanhang 
fanns implicit i tanken om ett förändrat styrsystem.  

Den program- kursplane- och kriteriestruktur som skapades i början av 90-talet har 
under perioden 98 – 00 reviderats med huvudsyftet att ytterligare öka friutrymmet för 
ledare och pedagoger inom skolan. Friutrymmet innebär att lärare/skolan har en större 
frihet, dels att välja kurser inom ett program, s.k. valbara kurser, dels i att välja innehåll 
och metoder för att nå de uppsatta målen. Det finns också möjlighet för lärarna/skolan 
att bestämma hur man ska fördela kurserna över tid d v s bestämma förutsättningarna 
för progressionen i elevens utveckling och lärande inom ett program. Den mest 
påtagliga skillnaden i revideringsarbetet 98 – 00 för de yrkesförberedande utbild-
ningarna är att de dels fått ämnesbeskrivningar som beskriver hur olika kurser hänger 
samman, dels att ytterligare stoff och metodanvisningar rensats från kursplanerna. 
Syftet med ämnesbeskrivningarna är enligt Skolverkets PM (1998) att underlätta en 
helhetssyn på utbildningen. Enligt Skolverkets PM (1999) är det innehållet i ämnes-
beskrivningarna under rubrikerna Ämnets syfte och roll samt Ämnets karaktär och 
uppbyggnad som tillsammans med det bearbetade kursmålen ska ligga till grund för 
arbetet med betygskriterierna. Här finns en stegvis relation mellan kurser och 
programmål där kurserna relateras till ämnesbeskrivningarna och ämnena relateras till 
programmålen. 

Programmålen har också gjorts tydligare och fått en mer framskjuten roll, även detta för 
att öka helhetssynen på utbildningen. Projektarbete 100 p och dess koppling till 
programmålen är ett sådant exempel. Andra förändringar i samband med revideringen är 
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att vissa begrepp som i samband med införandet av målstyrda kursplaner var kursmål, 
idag är betygskriterier, vilket betyder att kunskapsmål blivit kunskapsresultat.  

Även om det stora genombrottet med att minska regelstyrningen skedde i samband med 
Lpo- och Lpf- 94 så har det under slutet av 70- talet, men framförallt under 80- talet 
skett successiva förändringar under flera år. Friutrymmet, som direkt handlar om 
undervisningssituationen är bara en del av den totala avregleringen från statens sida 
inom skolans område. I prop. 1988/89:4 menar man att genom riksdagsbeslut om 
statsbidragssystemet 1978 samt beslut om grundskolans läroplan 1979 har  

......en förenkling och decentralisering skett av beslutanderätten i fråga om grundskolans 
organisation och resurser. (prop. 1988-89, sid. 7)  

Enligt samma proposition menar man att en snarlik utveckling skett för gymnasieskolan 
under 80-talet men att det ändå kvarstår en åtskillig detaljreglering, framförallt 
regleringen i förordningar och avtal. Samtidigt framhävs det att 

 När det gäller själva undervisningen är inslagen av målstyrning stora. I detta avseende kan skolan 
sägas vara starkt decentraliserad (prop. 1988-89, sid. 7)  

Trots den ökade decentraliseringen menar regeringen att det dåvarande styrsystemet 
visserligen gett effekter på organisationen i skolan men att själva undervisningen inte 
påverkats i önskad riktning.  

Linde (2000), använder begreppen formuleringsfältet, transformeringsfältet och 
genomförandefältet, Lindensjö & Lundgren (1986) använder begreppen 
formuleringsarenan, transformeringsarenan och genomförandearenan som 
utgångspunkt för olika beslutsområden som påverkar val av innehåll i undervisningen. 
Formuleringsfältet/arenan anger den del som stat och kommun föreskriver som ett visst 
innehåll kopplat till exempelvis timplaner. Här hamnar för gymnasieskolans del skollag, 
gymnasieförordning, läroplan, programmål, ämnesbeskrivningar och kursplaner med 
betygskriterier etc. Även den kommunala skolplanen finns inom detta fält. 
Transformeringsfälte/arenant anger det beslutsområde där måldokumenten tolkas, 
omvandlas, och ett detaljerat stoffurval och arbetssätt planeras d v s det som tidigare 
beskrivits som friutrymmet. Genomförandefältet/arenan består av den faktiska 
undervisningssituation som förverkligas, antingen helt i enlighet med vad som planerats 
eller på olika sätt i strid mot den egna planeringen. Linde (1986) har använt begrepp 
som repertoar för att beskriva skillnaden mellan lärarens potentiella möjlighet och den 
manifesta, d v s vad som faktiskt sker i undervisningen. Han menar att lärarnas repertoar 
kan indelas i antingen en förmedlingsrepertoar eller en stoffrepertoar. Dessa anger inom 
vilka repertoarer läraren är mest stabil och hur läraren använder någon av dessa för att 
variera undervisningen. Han tar dock inte upp om möjligheten finns att ett ämne/utbild-
ning kan ha en stark tradition i antingen en speciell stoff- eller förmedlingsrepertoar 
eller möjligen i båda.  

2.4. Utvärdering av gymnasieskolans förändring 
I samband med att det nya styrsystemet med målstyrning utvecklades i de svenska 
gymnasieskolorna under 90 –talet genomfördes ett antal utvärderingar av 
gymnasieskolans program som sammanfattades i en Skolverksrapport. Enligt denna 
rapport, Skolverkets rapport 187, Reformeringen av gymnasieskolan – en 
sammanfattande analys (2000), framkommer att 
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Lärarna har inte erhållit eller sökt förklaringar till reformen eller styrdokumenten utformning och 
därför inte kunnat arbeta med ”översättningen” av de nationella dokumenten som det var tänkt. 
(sid. 43) 

Rapporten drar också slutsatsen att lärare som rekryterats direkt från yrkeslivet och med 
denna erfarenhet som referensram haft svårt att förstå kursplanerna. En annan slutsats är 
att läromedlen eller branschernas krav blir det som ersätter den lokala uttolkningen av 
kursplanerna. En ytterligare tolkning är att karaktärsämneslärare följer vad som av 
traditioner krävs av en yrkesman inom det yrke utbildningen avser. Vad gäller 
betygskriterier beskriver rapporten att 

…, istället för att utforma mål för förväntat resultat av undervisningen, har uppfattat att uppgiften 
gällt att utforma krav för enskilda elevprestationer.  

(sid. 45)   

I en sammanfattande diskussion dras slutsatsen att skolorna ännu inte tillämpar mål- och 
resultatstyrning så som var tänkt enligt de statliga intentionerna. Däremot anges varken 
hur det är tänkt eller hur skolorna tillämpar systemet. 

Skolverket (1999) ser själva en problematik i målstyrningssystemet som bygger på en 
normativ syn på styrning. Enligt Skolverket är denna norm att politiska beslut fattas av 
folkets valda företrädare och att förvaltningen verkställer dessa beslut på ett neutralt och 
lydigt sätt. Vidare sägs att målstyrningsmodellen präglas av instrumentell rationalitet i 
flera hierarkiska nivåer av ansvar vilket ger en flerdimensionell tolkningsproblematik. 

I skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram (1999) där bl. a Fordonsprogrammet 
ingår, kan man utläsa vad gäller just detta program att  

Karaktärsämneslärarna har sällan gjort något lokalt läroplansarbete skriftligt men det märks i 
samtalen att lärarna funderat mycket och utarbetat en fungerande praxis. En förklaring är att det 
finns kursanpassade läromedel där detta arbete redan är gjort. (sid. 104). 

Utvärderingen beskriver också att det bedrevs ett aktivt arbete med kursplaner och 
betygskriterier då programgymnasiet var nytt och det var även då de lokala 
arbetsplanerna skrevs. Denna process har sedan blivit bortglömd och det har inte skett 
revideringar av kursplaner och betygskriterier. 

Enligt Skolverkets rapport 187, Reformeringen av gymnasieskolan – en 
sammanfattande analys (2000) framkommer att lärarens uppfattning om vad som är 
relevant kunskap i relation till elevens utbildningsmål kan ha stor betydelse för val av 
innehåll. Att arbetslivet har stor betydelse för val av kurser när det gäller 
yrkesförberedande program bekräftas i Skolverkets internrapport (Samverkan Skola-
Arbetsliv, mars 2001) där ”Lärande exempel” beskrivs med bl. a fokus på programråd. 
Vid flera skolor framkommer det att programrådet har stor betydelse för identifiering av 
kompetenser och för val av kurser. Följande citat är uttryckt av skolledare inom 
Omvårdnadsprogrammet. 

...när skolan nu i högre grad bestämmer utformningen av utbildningen blir 
yrkesrådet/programrådet än viktigare. (Samverkan Skola-Arbetsliv, Mars 2001, sid 51) 

Programråden får därmed betydelse för val av kurser men också indirekt på innehållet i 
undervisningen inom ett yrkesprogram.  

Det är känt sedan länge att olika ramfaktorer påverkar val av innehåll i undervisningen. 
Till ramfaktorer kan bl. a räknas ekonomi, utrustning, lärares kompetens, schema, 
gruppstorlek samt läromedel. Läromedlens betydelse för val av innehåll beskrivs 1998 i 
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en intern arbetsrapport inom Skolverket (Dnr 96:1961). I rapporten är läromedel något 
vidare än bara läroboken men samtidigt får läroboken en central roll i resonemanget. 
Rapporten hänvisar till undersökning gjord av Christina Gustavsson som hävdar att 
läromedel/skolböcker  

…..genomgående hade ett inflytande ifråga om urval och sekvensering av stoff.  Minst påverkade 
läromedlen undervisningens arbetssätt och arbetsformer. 
 (Intern arbetsrapport Skolverket, 1998, sid. 10) 

Christina Gustavsson urskiljer tre funktioner hos läroböckerna. Den första är att den står 
för innehållet, den andra är att den troligen definierar målet och den tredje är att 
disciplinera d v s att hålla eleverna sysselsatta. Hennes undersökningar är både från 80- 
och 90-talet och hon ser samma mönster oberoende av om de olika styrsystemen och 
uttrycker i de senare undersökningarna att  

Läroboken garanterar i lärarens ögon att kursplanens/läroplanens mål uppfylls, menar hon. (Intern 
arbetsrapport Skolverket, 1998 sid. 12) 

2.5. Fordonsutbildning i gymnasieskolan 
Fordonsutbildning har en lång tradition inom det svenska skolväsendet. I samband med 
gymnasieskolans införande i början av 70- talet (Lgy-70) då yrkesskolan, fackskolan 
och gymnasiet slogs samman, startades en 2-årig fordonsteknisk linje. De 
yrkesutbildningar som genomfördes inom ramen för Lgy-70 karakteriserades av en 
detaljstyrning från staten. För den fordonstekniska utbildningen visade detta sig bl.a 
genom de supplement som låg till grund för undervisningen. Supplementen angav för 
årskurs 1 såväl utrustning, lokalens utformning, typ av studieplats, innehåll i 
undervisningen samt både total tid och tidsfördelning mellan teori och praktik. Årskurs 
1 var indelad i olika moment, exempelvis motor, växellåda, bakaxel etc. Ofta fanns 
också ett instruktionsmaterial till varje studieplats där eleven kunde följa en given 
struktur. Detta instruktionsmaterial kompletterades med teoretiska frågor som eleven 
besvarade i samband med det praktiska arbetet vid varje studieplats. I supplementen 
fanns även tips och råd om hur läraren skulle agera i olika situationer. Årskurs 2 
genomfördes ofta som en skolförlagd verkstad med inslag av studieplatser. Det förekom 
också ofta praktik på företag i omgivningen. Betygssystemet i lgy-70 vilade på det 
relativa systemet, d v s att eleverna jämfördes med varandra utifrån en normalför-
delningskurva för eleverna i hela landet. Ingen elev kunde på så sätt i realiteten vara 
underkänd utifrån dagens terminologi, dock fanns det tillfällen då eleven på grund av 
stor frånvaro eller inte uppvisade godtagbart yrkeskunnande inte kunde få något betyg 
alls och därmed erhöll ett X som betyg.  

När programskolan infördes i början av 90- talet omvandlades den fordonstekniska 
linjen till fordonsprogrammet. Det skedde inga förändringar när det gäller de grenar 
som utgjorde programmets utgångar. Däremot tillkom fler ämnen och utbildningen blev 
treårig. Ämnestillskottet låg på de ämnen som ofta kallades ”de teoretiska” d v s 
svenska, matematik etc. Dessa ämnen fick nu benämningen kärnämne. För övrigt var 
det mer principen för styrning som ändrades och att det som tidigare var indelat i 
moment, mer eller mindre blev indelade i kurser.  

För fordonsprogrammet medförde revideringen  - 00 inte heller någon påtaglig 
förändring. Programmålen blev däremot mer omfattande med tydligare 
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målformuleringar än tidigare. Det blev också strukturella förändringar med 
ämnesbeskrivningar och en annorlunda struktur på kurser. Fordonsprogrammet fick 
också, liksom alla andra program, ett tillskott med kriterier för MVG samt att 
betygskriterierna ser annorlunda ut i sin utformning. Sammanfattningsvis kan man säga 
att innehållet förblev i stort detsamma, men struktur och sättet att uttrycka intentionerna 
på förändrades. 

2.6. Undervisning 
Begreppet undervisning förknippas i allmänhet med utbildning och skola. Undervisning 
syftar till lärande samtidigt som lärande sker utan att det finns undervisning i formell 
mening. Alltså blir det givet att undervisning handlar om handlingar där någon har en 
intention att lära någon annan något. På så sätt kan dessa särskiljas från andra 
handlingar just genom att någon har en intention att någon annan lär något. Vi kan 
också skilja mellan spontan och icke- tematiserad undervisning, den autodidaktiska, där 
man utgår från ett förgivettagande om vad som är förutsättning för undervisningen utan 
ett teoretiskt vetande. Sådan undervisning förekommer i såväl vardag som i 
utbildningssammanhang. Annan undervisning, som är mer tematiserad och bygger på 
kunskaper om hur ämnesområden är strukturerade och hur andra lär, är den 
undervisning vi förhoppningsvis återfinner i skolans värld. Lärarutbildningarna syftar 
till att utveckla kunskaper genom både ämnes- och pedagogiskt relaterade studier som 
leder till att undervisningshandlingarna utgår ifrån didaktiskt vetande. Kroksmark 
(2000) benämner denna kunskap för lärardidaktik, vilket utgör lärarens yrkeskompetens. 

Kroksmark visar också på det faktum att lärarens profession skiljer sig från flera andra 
professioner genom att undervisning är ett intersubjektivt handlande där inter-
subjektiviteten är en del av själva undervisningshandlandet och inte i perifer och 
indirekt relation.  

I varje undervisningssituation kan vi alltså konstatera att det finns ett innehåll och att 
det arbetas med detta innehåll på något vis med ett speciellt syfte. När det gäller de 
styrdokument som finns i dag och som vilar på ett mål- och resultatstyrt system är det 
viktigt att ha en medvetenhet om varför ett visst innehåll är föremål för undervisning 
och varför detta innehåll behandlas på ett speciellt sätt. Det är denna medvetenhet som 
skiljer en autodidakt från det vi förväntar oss av en utbildad lärare. 

Ett av de vetenskapliga områden som beforskar lärares undervisning är didaktiken. Att 
välja innehåll, strukturera detta och att välja arbetssätt är frågor för den didaktiska 
forskningen. Didaktik är ett nygammalt begrepp som återuppstod under 80-talet i 
Sverige. Begreppet härstammar från 700- talet och då som en bondepraktika med 
metodiska anvisningar om hur sådd etc. skulle skötas. Den mest moderna skrift där 
didaktikbegreppet har en central roll är i Comenius välkända Didactica Magna, som 
brukar översätts med ”Den stora undervisningsläran”. Denna skrift gavs ut i mitten av 
1600-talet. Didaktik är mångfacetterat begrepp och har både över tid och rum haft lite 
olika innebörder. Bara under de senaste femton åren kan man i svensk pedagogisk 
litteratur se skillnader i hur innebörden av begreppet förändrats från en tydlig tudelning 
mellan vad- och hur- aspekterna till att mer fokusera lärprocessen (se exempelvis 
Carlgren och Marton, 2000) i undervisningen. 
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Marton (1986) använder begreppen allmändidaktik och fackdidaktik, där allmändidaktik 
ses som en generell didaktik, medan fackdidaktik är i förhållande till ett avgränsat 
kunskapsområde, inom skolan oftast i form av ämnen. Kroksmark (1986) använder 
begreppen allmändidaktik och innehållsspecifik didaktik vilket uttrycker samma sak 
som Marton tar upp med sina begrepp.  

Vad som är gemensamt, oavsett om man utgår ifrån Marton eller Kroksmark, är att det 
allmänna och det specifika kan ses utifrån variablerna vad och hur d v s de utgår ifrån 
att olika frågeställningar fokuseras utifrån dessa aspekter. Vad står för vilket innehåll 
undervisningen ska ha och hur står för arbetssättet. Kroksmark (1986) har en 
fyrfältsmodell som visar på olika sätt att tänka utifrån denna. 
 
 
 Vad-aspekt      Hur-aspekt 
 
Allmändidaktik 
 
 
Innehållsspecifik 
Didaktik 
 
 
 
Bild. 2 Fyrfältsmodell av didaktiska aspekter enligt Kroksmark 
 
Kroksmark utgår ifrån fyra olika sätt att se på fyrfältaren vilket ger möjlighet att 
särskilja och kombinera olika aspekter på olika sätt: 

1. Att fokusera lodrätt på vad-aspekten utan att ta hänsyn till hur-aspekten men att röra 
sig i både fältet allmän- och innehållsspecifik didaktik. I dessa fält fokuseras 
innehållsfrågan separerad från de metodiska frågorna. 

2. Att fokusera lodrätt på hur-aspekten utan att ta hänsyn till vad-aspekten men att röra 
sig i både fältet allmän- och innehållsspecifik didaktik. I dessa fält fokuseras 
metodfrågan separerad från innehållsrelaterade frågorna. 

3. Att fokusera vågrätt i allmändidaktikens vad- och hur-aspekt där dessa aspekter utgör 
en syntes mellan vad- och hur-frågan. I dessa fält återfinns en del av den 
läroplansteoretiska forskningen.  

4. Att fokusera vågrätt i den innehållsspecifika didaktikiska vad- och hur-aspekt. I 
dessa fält återfinns på undervisningsnivå vad- och hur-frågorna  som en syntetiska, 
där aspekterna förutsätter varandra. 

Han beskriver också dessa skillnader, på hur man kan se på vad och hur, som beroende 
av att det vuxit fram olika definitioner på begreppet didaktik, en anglosaxisk och en 
kontinental. Den anglosaxiska anses göra en tudelning mellan vad- och hur- aspekten 
och Sverige anses tillhöra den del av världen som anammat den anglosaxiska 
traditionen. Detta kan förklara metodikens starka ställning inom lärarutbildningen på 
80-talet och till viss del in på 90-talet.  

Marton (1986) talar om en vid respektive snäv definition av didaktikbegreppet. Enligt 
den vida definitionen är det både vad- och hur- frågan som omfattas medan i den 
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snävare definitionen är det bara vad- frågan som inkluderas i begreppet medan hur- 
frågan tillhör metodiken. Han vidareutvecklar i samband med en bestämning av 
begreppet fackdidaktik också vikten av att varför- frågan lyfts in, inte som en egen 
kategori, utan som att naturligt ingå i vad- och hur- aspekterna.   

Varför i förhållande till vad handlar alltså om mål, intentioner, legitimitet och historisk-
samhällelig förklaring. Varför i förhållande till hur handlar om begränsade faktorer som 
förklaringsgrunder och om förhållanden mellan förutsättningar, metoder och effekter som 
motivering till undervisningsupplägg. (sid. 73) 

Arwedsson (1994) anger tre olika didaktiska huvudaktörer/nivåer:  

1. En ideologisk-normativ nivå 
2. En deskriptivt-analytisk nivå 
3. En konkret-pragmatisk nivå 

Andra begrepp som kan användas för att beskriva dessa nivåer är enligt Arwedsson, en 
beslutkontext, nivå 1 (skolpolitik och skolbyråkrati), en kunskapsproduktionskontext, 
nivå 2 (forskningen själv) och en genomförandekontext, nivå 3, som utgörs av den 
enskilda skolan och dess lärare. Han pekar också på att dessa ingår i ett hierarkiskt 
system där några fattar besluten, andra producerar kunskapen och nästa led verkställer 
besluten.  

Arwedsson, som har sin utgångspunkt i den mer reglerade skolverksamheten d v s före 
mål- och resultatstyrning infördes, men parallellt med dess diskussioner, menar att det 
inte alltid fungerar så att de övre nivåernas medel för styrning ger de eftersträvade 
handlingarna på lägre nivå.  

En av didaktikens (särskilt den sociologiskt-historiskt inriktade didaktiken) insatser har varit att 
påvisa att handlingar i ”genomförandekontexten” framförallt styrs av andra och mer påträngande, 
verklighetsförankrade faktorer än beslutkontextens och kunskapsproduktionens idéer. (sid. 26) 

Skolverkets (2000) gör en liknande reflektion i sin sammanfattande analys av 
reformeringen av gymnasieskolan, där man menar att det finns en diskrepans mellan hur 
skolorna (nivå 3) tillämpar mål- och resultatstyrning i förhållande till de statliga 
intentionerna (nivå 1).  

Arwedssons definition skiljer inte på didaktikens vad- och hur-fråga utan ger följande 
förslag på definition på begreppet didaktik: 

Den didaktiska analysen behandlar frågor om skolans innehåll och undervisningen om detta 
innehåll – och alla de faktorer, som påverkat och format, och som fortlöpande påverkar och 
formar, såväl innehållet som undervisningen, och därmed påverkar villkoren för elever och lärare. 
(sid. 27) 

Lundgren (1981) ifrågasätter tudelning mellan vad som lärs och hur det lärs och menar 
att vad som lärs är lika mycket en fråga om hur något lärs.  

Under senare år har fokus flyttats från innehåll och metod till att fokusera elevers 
lärande. Kroksmark (2000) talar om didaktikens praktiska och teoretiska 
kunskapsområde där den praktiska anger i-kunskap, som utmärker den konkreta 
handlingsnivån medan det teoretiskt perspektiv anger om-kunskap som utmärks av en 
vetenskaplig och reflekterande nivå. När någon undervisar har han/hon alltid en 
intention med att någon ska lära sig något. Kroksmark menar att detta ligger i begreppet 
undervisning och att det är otänkbart att benämna en handling som inte har denna 
intention för undervisning. Vidare skiljer han på undervisning som är spontan och icke-
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tematiserad som bygger på självlärd kunskap i vardagliga situationer och undervisning 
som bygger på ett vetande, ofta förvärvat i en lärarutbildning. Lärarens yrkeskunskap 
ligger just i kunnandet och vetande i att undervisa där transformering från intention till 
en praktik och att skapa förutsättningar för lärande står i fokus. Att förflytta sig från en 
färdighet i att undervisa till ett vetande om undervisning är att ta ett steg mot 
vetenskaplig didaktik enligt Kroksmark. Han talar också om en didaktisk intentionalitet 
där han menar att den som undervisar alltid har ett implicit, kroppsligt förhållande till 
fenomenet undervisning. Med didaktisk intentionalitet menar Kroksmark att läraren har 
ett speciellt riktande i undervisningen till specifikt innehåll och strukturer i en given 
undervisningssituation.  

Inom fältet yrkesutbildning finns begreppet yrkesdidaktik, ett kunskapsområde som 
enligt Nilsson (1998) syftar till att ha sin specifika utgångspunkt i det innehållsliga och 
sammanhangsmässiga vid yrkeslärandet. Han menar också att yrkesdidaktik inte är 
något allmändidaktiskt område utan fundamentet inom yrkesdidaktiken är 
arbetsuppgifternas/lärandeuppgifternas karaktär och kvalitet i relation till den lärande 
människan. Han menar också att det är naturligt med en nära koppling mellan 
yrkeslärande och arbete.  

Carlgren och Marton (2000) ifrågasätter att det i diskussioner om skolan görs 
påståenden om hur arbetet i skolan ska läggas upp, frikopplat dels från vad som är 
syftet, dels vad som är kritiskt i förhållande till detta syfte. Vidare menar de att detta är 
uttryck för fokus mot aktiviteten i stället för det som aktiviteten syftar till, elevens 
lärande.  

2.7. Kursplanernas utformning 
Dagens kursplaner i yrkesämnen är skrivna med målformuleringar som ska ge ett 
friutrymme för lärare och elever att själva kunna tolka målen, välja innehåll och metod 
för att uppnå målen. Kursplanerna är också poängsatta vilket ger en inramning i tid för 
tolkning och konkretisering av de angivna målen. Samma målformulering i en kurs med 
fler poäng kan tolkas annorlunda än om texten omfattar en kurs med färre poäng. 
Begrepp som exempelvis förståelse kan få olika innebörder beroende på vilken 
omfattning en kurs har. 

Det är i detta fält som de didaktiska överväganden görs och som tidigare nämnts som 
transformeringsfältet. Kursplanerna inom de yrkesförberedande programmen ser olika 
ut gällande graden av friutrymme för tolkning. Vissa kursplaner anger i sin 
målformulering att eleven ska ha kunskap om x (exempelvis kurs KRV1201) medan 
andra anger att eleven ska förstå x (exempelvis kurs FOR1209). Kunskap om x anger 
således inte vilken typ av kunskap som efterfrågas utan det ligger i friutrymmet att 
avgöra. Möjligen kan betygskriterierna avslöja vilken kunskap författaren haft i tanken, 
trots att det enligt Skolverkets kommentarmaterial (2001) inte finns någon ”….dold 
mening förborgad i de nationella styrdokumenten utan mening skapas i mötet mellan 
dokumenten och professionen”. Att förstå x anger då vilken typ av kunskap som 
efterfrågas (förståelse) och får därmed ses som en precisering av ”kunskap om”. Detta 
uttrycker olika frihetsgrader för tolkning och det senare exemplet får ses som en lägre 
grad av friutrymme i förhållande till det första exemplet. Det första anger således ett 
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specifikt område som eleven ska utveckla kunskap inom och det andra anger vilken 
kunskap som eleven ska utveckla inom det specifika området.  
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3. Problem och syfte 
I texten som ligger till grund för mitt uppdrag kan man läsa att syftet är att få mer 
kunskap om ”hur kursplanerna används i skolorna”. Den uttrycker också att det finns 
olika sätt på vilken skolorna kan använda kursplanerna. Däremot talar texten inte om 
huruvida de olika sätten att använda kursplanerna eventuellt ger olika kvaliteter på 
undervisningsprocess eller resultat. Skolverket har i min uppdragsbeskrivning sagt att 
..”man i skolorna i vissa avseenden inte använder kursplanerna på det vis som 
statsmakterna avsett.” Man kan dock konstatera att varje undervisningstillfälle de facto 
har ett innehåll och en form. Man kan genom Skolverkets tidigare utsagor tolka det som 
att det bara finns ett sätt att komma fram till detta innehåll, nämligen att använda 
kursplanerna som statsmakten avsett. Man kan också visa genom följande bild som 
bygger på Lindes definitioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Statens syn på hantering av styrdokument utifrån Lindes begrepp 

Ovanstående bygger på det tidigare beskrivna, att det sker ett rationellt tänkande i varje 
steg, att det sker så som staten önskar d v s att läraren studerar utbildningens olika mål 
och omformar dessa till mål för den egna undervisningen och därefter väljer innehåll 
och form för att nå dessa undervisningsmål. Enligt Skolverkets rapport 187, 
Reformeringen av gymnasieskolan – en sammanfattande analys (2000) var tanke att 
läraren genom detta arbete skulle erövra undervisningsuppdraget ”inifrån”. 

Detta ”översättningsarbete” innebar att de som arbetar med att uppfylla de nationella målen också 
var de som omformade dem till undervisningsmål (sid. 41) 

Modellen ovan kan också till vissa delar inbegripa andra kommunala nivåer där 
kommunföreträdare tolkar statliga styrdokument (transformeringsfältet) och lägger fram 
en kommunal skolplan. I nästa led genomgår den lokala arbetsplanen liknande 
transformering i relation dels till statliga styrdokument men också till den kommunala 
skolplanen. 

Styrdokument 

Egentligt innehåll och arbetsform 
i undervisningssituationen 

(genomförandefältet)

Konkretisering av mål 

(transformeringsfältet) 
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Bilden ger sken av en okomplicerad relation som inte belyser den komplexitet som dels 
finns i framtagandet av styrdokumenten och de kompromisser som uppstår i detta 
formuleringsfält, dels de påverkansfaktorer och uppfattningar som de som ska 
transformera om styrdokumenten befinner sig i. Det kan även finnas en problematik i 
den dubbla styrningen, där skolor och lärare får direktiv direkt från staten via 
styrdokument, och den styrning som ges via kommunala prioriteringar med bl. a 
ekonomi och styrdokument där kommunen är huvudman.  

Man kan också tolka det som att trots skolorna inte använder kursplanerna som 
statsmakten avsett så når skolorna stora delar av det som utbildningen syftar till. Det 
finns alltså alltid ett innehåll och ett arbetssätt, antingen tack vare eller oberoende av 
styrdokumenten. Läraren har en uppfattning om undervisning, och denna präglar de 
didaktiska val och handlingar som görs inom de ramar som ges. Alexanderson (1994) 
menar att ett handlande som är riktat mot något är bl. a beroende av människans 
kunskaper och färdigheter, men också av vad som är praktiskt möjligt i den situation där 
handlingen äger rum. Min uppfattning är att det kanske framförallt handlar om vad man 
uppfattar som praktiskt möjligt. 

Initialt i detta arbete var jag intresserad av att veta hur transformeringen går till och 
vilka mekanismer som utgör utgångspunkten för transformeringen. Jag gjorde i början 
av mitt arbete en tvådagars förutsättningslös studie inom ett fordonsprogram och under 
de två dagarna följde jag undervisningen och reflekterade över vad som hände. Ganska 
snart kom jag underfund med att transformeringen av måldokumenten inte gjordes 
kontinuerligt, som en ständigt och levande process. Man kunde varken skönja en 
process hos läraren eller någon process hos lärare och elever tillsammans, utan detta var 
i huvudsak gjort i samband med att kursplanerna var nya och började tillämpas. Samma 
sak har även konstaterats av Skolverket i sin utvärdering (1999). Det blev därför inte 
möjligt att ”fånga” själva transformeringsprocessen, utan denna fick i så fall bli 
retrospektiv i den mening att läraren fick se tillbaka på och försöka rekonstruera de 
tankar som fanns vid transformeringstillfället. Jag såg inte detta som en tillräckligt 
möjlig väg då jag är tveksam till vad som är möjligt att återge av denna process. Att ”se 
tillbaka” säger mer om hur individen ser på den tidigare processen utifrån dagens 
perspektiv, ett perspektiv som sannolikt har förändrats på flera sätt sedan den reella 
processen pågick. Samtidigt menar Schütz (1945) att handlingar inte har någon mening 
så länge jag befinner mig i dem utan det är bara när dessa uppfattas som välavgränsade i 
det förflutna som de kan bli meningsfulla. Jag tolkar detta som en form av reflektion 
och att detta i så fall skulle bli en undersökning som kom att fokusera lärarnas reflektion 
och hur de tolkar och förstår meningen av en specifik händelse.  

Enligt Husserl (1995) kan detta beskrivas som att händelsen inte är närvarande, men om 
den kan återskapas i tanken så är den närvarandegjord. Det finns således en skillnad 
mellan det närvarande och det återskapade händelser. Tillika hade någon av de 
intervjuade inte funnits med vid själva transformeringen på skolan, utan har ”övertagit” 
skolans transformering i form av planering av både innehåll och undervisningsform. 
Transformeringsperspektivet som pågående process föll därför som ett relevant 
studieobjekt för mig.  

Jag såg därför två möjliga angreppssätt, ett var att faktiskt ta reda på hur lärare 
tolkar/förstår styrdokumentens text, d v s att utgå ifrån dessa dokument och försöka 
förstå hur texten tolkas och vilken betydelse tolkningen har för val av innehåll. Ett annat 
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angreppssätt var att fokusera på det innehåll och form som de facto finns i 
undervisningen och försöka ”ringa” in de mekanismer/förutfattade meningar som ligger 
till grund för detta. Utifrån det första angreppssättet blir dokumenten den helhet som 
blir grund för undersökningen. Genom det andra angreppssättet som utgår från den 
faktiska undervisningen blir det denna undervisning som utgör undersökningens helhet.  

Genom att utgå från den faktiska undervisningen kommer styrdokumenten sannolikt 
vara en del av denna, men det finns även andra möjliga påverkansfaktorer för val av 
innehåll; tidigare yrkeserfarenhet, läromedel, syn på kunskap och hur lärande går till 
etc. etc, som på olika sätt står i relation till styrdokumenten. Dessa andra möjliga 
aspekter är nödvändigtvis inte konkurrenter till styrdokumenten utan styrdokumenten 
kanske, ur lärarens perspektiv, bekräftar andra perspektiv på vilken kunskap som ska 
utvecklas och hur denna utveckling bäst sker.  

Med utgångspunkt i ett sådant resonemang kan man fråga sig om styrdokumenten styr i 
mer precis mening eller om dessa bekräftar/accepterar en allmän (av berörda) syn/norm 
på vad som ska vara utbildningens innehåll och form. Man måste i sammanhanget 
beakta att de som skriver kursplanerna är en del av det system de skriver för. På så sätt 
kan utformningen av styrdokumenten vara mer eller mindre utmanande av denna norm. 
Därmed inte sagt att mer utmanande måldokument skulle nå utbildningens syfte och 
mål bättre, eller ens annorlunda. Dokumenten är inte skrivna i form- eller innehålls-
termer, men kan genom sin uttrycksform göra vissa saker mer möjliga än andra. I 
fordonsprogrammets kursplaner står det t.ex. att ”Eleven utför arbetsuppgifterna…” 
(sid. 108). En sådan utsaga säger att lärandet ska utgå ifrån arbetsuppgifter som eleven 
ska utföra, vilket gör vissa saker möjliga och utesluter andra. Arbetsuppgifter betyder 
något speciellt i det diskursiva fält en lärare inom fordonsprogrammet ingår i. 

3.1. Problemformulering 
Mitt intresse kommer att fokusera på den förståelse av undervisning som ligger till 
grund för de didaktiska överväganden som görs i samband med undervisning och vilken 
betydelse programmål, kursplaner och betygskriterier har vid dessa överväganden i 
relation till andra påverkansformer. I detta sammanhang har friutrymme/deltagande 
målstyrning och lärare/skola inom gymnasieskolans yrkesförberedande program en 
viktig betydelse i form av val av kurser, tolkning av begrepp samt val av innehåll och 
form för lärande. Även andra aspekter som framkommer i relationen styrdokument och 
undervisning är av intresse. Lärares tolkningsbas är också begrepp som är intressant i 
sammanhanget eftersom denna befinner sig som en del av den livsvärld som läraren 
befinner sig i.  

Att beskriva och förstå hur lärare hanterar kursplaner ger inte, som jag ser det, tillräcklig 
kunskap om fenomenet styrning av undervisningens innehåll och utformning som grund 
för ett fortsatt kursplanearbete. Det blir nödvändigt att gå ett steg längre d v s att 
synliggöra och förstå de förgivettaganden som är lärarens utgångspunkt för handling i 
relation till fenomenet undervisning.  

Med anledning av mitt tidigare resonemang kring att själva transformeringsprocessen 
finns historiskt blir det enbart möjligt att fånga den uppfattning som läraren har av sin 
undervisning vid det specifika intervjutillfället.  
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3.2. Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka vilken tolkningsbas som ligger som grund för 
lärarens didaktiska val och vilken roll styrdokumenten har för undervisningen. 

Den beskrivna bakgrunden och de valda utgångspunkterna utmynnar i följande mer 
konkreta frågeställningar: 

- Hur framtonar styrdokumenten i lärarens medvetande? På vilket sätt talar läraren 
dessa fokus och vilken bild framträder då? 

- Hur framträder bilden av relationen styrmedlen och undervisningen på 
fordonsprogrammet? 

Framförallt är det intressant att finna och beskriva de förgivettaganden som är 
utgångspunkten för varför eleven arbetar med ett visst stoff eller lärandeuppgift i 
undervisningssituationen. Det är också intressant hur tillkomsten av en viss 
lärandeuppgift sker, eller rättare sagt, vad det är som legitimerar en specifik 
lärandeuppgift.  

Genom en analys av hur läraren hanterar sin undervisning i relation till styrdokumenten 
kan en bild av styrdokumentens utsikt för att styra växa fram. Det kan också växa fram 
en bild av på vilket sätt styrdokumenten bekräftar eller legitimerar lärarens uppfattning 
av det som sker i undervisningen.  
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4. Teoretisk ram och utgångspunkt 
Som nämnts tidigare är fokus i detta arbete på lärarnas förståelse av sin undervisning 
och de komponenter som angränsar till detta. Förståelse ska här ses både som medveten 
och som ett resultat av de förgivettaganden som finns i lärarens livsvärld. Denna 
förståelse ligger till grund, dels för hur läraren förhåller sig till olika styrfaktorer, dels 
som en grund för didaktiska val som blir nödvändiga och möjliga för att skapa en 
undervisningssituation. Förståelse är också situerat i den situation som utgör den 
enskilda lärarens undervisning. Förståelse blir då ett nyckelbegrepp som i detta 
sammanhang kan ses både som kunskap och uppfattning om undervisning, både och 
eller var för sig, beroende på hur man definierar kunskap.  

Carlgren och Marton (2000) menar att kunskap är en relation mellan människa och 
värld och att kunskap kommer till uttryck som särskilda sätt att erfara världen. 
Bengtsson (1995) skriver i samband med en översättning av Husserls fenomenologi att 
det finns skillnad mellan kunskap och uppfattning. Han menar att kunskap har ett 
starkare sanningsanspråk än uppfattning och att en sanning som ”går under” övergår till 
en uppfattning. Principen att använda begreppet kunskap är enligt Bengtsson inte 
förenligt med Husserls syn, utan all kunskap och vetande grundar sig på uppfattanden. 
Samtidigt måste uppfattande i detta sammanhang mer ses som ett ”försanthållande” och 
därmed ligga nära vad som kan anges som kunskap, något som även Bengtsson kommer 
fram till i sitt resonemang. Men det innebär inte att alla uppfattanden är korrekta utan 
kan vara ”felaktiga” och samtidigt utgöra en komponent av förståelse, exempelvis hos 
en lärare om sin undervisning. Oberoende av om kunskap om undervisning kan anses 
som ”korrekta” eller ”felaktiga” så är det den enskildes uppfattning om undervisning 
som ligger till grund för de handlingar som blir begripliga och meningsfulla för 
honom/henne. 

Marton & Booth (2000) konstaterar att människor gör saker olika på olika sätt och att 
detta är ett resultat av att de lärt sig på olika sätt, en del bättre och en del sämre. Världen 
framstår för oss på olika sätt och att världen är erfaren och erfars på olika sätt. 
Alexandersson (1994) menar att begreppet erfara anger dels den pågående processen 
(det som erfars), dels som ett resultat av processen (det erfarna). Han anger också 
innebörden i begreppet uppfattning, en innebörd som han hänför till den 
Fenomenografiska forskningsansatsen. 

Begreppen uppfattning och erfarande används för att beteckna karaktären hos detta 
meningsskapande och innebörden i detta skapande, vilket utgör grunden för människans 
kunskapsbildning. (Alexandersson, 1994, sid. 69) 

Därmed kan begreppet uppfattning få två olika innebörder, dels som en lägre grad av 
sanning, dels som att det inte finns någon objektiv sanning och därför blir all kunskap 
en subjektiv uppfattning av ett fenomen. Det är ur det senare perspektivet som 
begreppet uppfattning kommer att användas i detta arbete. Även i de fall då 
kunskapsbegreppet används ligger det i linje med att det vilar på en uppfattning om 
omvärlden som är ”försanthållen” av individen eller ett kollektiv. 
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4.1. Tänkande och språk 
Vygotskij (1934/1999) har tagit fasta på att ords betydelser utvecklas hos den enskilda 
individen och att ett ords betydelse förändras över tid. ”Ordets betydelse är inte 
konstant.” (Vygotskij 1934/1999, sid. 402) 

Han skiljer också mellan begreppen innebörd och betydelse där han menar att betydelse 
är den kollektiva och sociala tolkningen medan innebörd tillhör den personliga och 
kontextberoende tolkningen. Ord som beskrivs i lexikon har en betydelse medan ord 
som en individ använder i en kontext kan få en annan innebörd i en ny kontext. Han 
talar också om sambandet mellan tanke och ord och menar att ord inte är detsamma som 
tanke men att tanken fullbordas i orden. Framförallt betonar han att språkets struktur 
inte är en enkel återspegling av tankens struktur.  

Husserl (1913/2000) beskriver att föremål i sig inte sammanfaller med betydelsen då 
denna är en psykologisk akt. I samband med detta menar han också att ett föremål har 
samma betydelse men ändrar sin mening när det sätts i andra föremålsliga relationer. 
Det kan också förekomma att två uttryck har samma betydelse trots att de kan ha olika 
föremålsliga relationer. 

Säljö (2000) har ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att människor är deltagare i 
ett socialt sammanhang och att detta sammanhang tenderar att påverkar oss på vilket 
sätt vi tänker och agerar. Han utrycker det som att ”... mänskligt tänkande och 
handlande är situerat i sociala kontexter.” (Säljö, 2000, sid. 104) 

Säljö menar också att tänkande är en form av kommunikativt arbete såväl som en aktiv 
handling mellan individer och kollektiv. Det finns också ett släktskap mellan tänkande 
och kommunikation och de båda utgör två sidor av samma mynt. Fortfarande är det en 
skillnad mellan språk och tanke vilket får konsekvenser och kan enligt Säljö bli ett 
forskningsmetodiskt problem. Ofta sägs att man studerar hur någon tänker men Säljö 
menar att man inte kan studera hur någon tänker utan det som ofta studeras är vad någon 
säger eller skriver.  

4.2. Fenomenologi 
Fenomenologin är ingen enhetlig vetenskap utan inrymmer olika tolkningar. Det finns 
däremot vissa gemensamma drag som återkommer inom alla dessa tolkningar.  

Stora delar av detta arbete har sin utgångspunkt i den fenomenologiska idén, som 
Edmund Husserl började utveckla i slutet av 1800- talet. Husserl ses också som 
upphovsman till denna filosofi trots att idén anses härstamma från en romersk-katolsk 
präst vid namn Brentano. Han återinförde intentionalitetsbegreppet som kom att bli en 
central del av den fenomenologiska filosofin. Husserl var verksam under åren 1859 - 
1938 och har under denna tid på olika sätt förädlat den teori han grundlade i slutet av 
1800-talet och början av 1900- talet. Den fenomenologiska idén var ett resultat av att 
Husserl ville skapa en teori som tog avstånd ifrån de dåvarande vetenskaper som såg 
verkligheten som existerande utanför medvetandet, en objekt - absolut värld. Enligt 
Husserl (1911/2002) är det människan som genom sina erfarenheter konstituerar 
verkligheten.  
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Erfarenhet som en personlig disposition är resultatet av de akter av naturligt erfarande 
ställningstagande som ägt rum tidigare under livets lopp. (Husserl, Fenomenologin och filosofins 
kris, 1911/2002, sid. 64) 

Begreppet fenomenologi innebär ”det som visar sig” (framträder) och det som visar sig, 
visar sig alltid för någon vilket kopplar samman subjekt och objekt i ett ömsesidigt 
beroende och inte möjliga att skilja på. Fenomenologin handlar således om vårt 
medvetande och vilka innebörder som ges det som finns närvarande i detta medvetande 
vid ett givet här och nu. Innebörder förändras över tid och är en del av den sociala och 
personliga utvecklingen.  

4.2.1. Intentionalitet 
Intentionalitet är ett viktigt begrepp inom fenomenologin och handlar om och uttrycker 
det som visar sig eller framträder i medvetandet. När något visar sig i medvetandet är 
det också något man är medveten om. Samtidigt finns det då många saker som inte visar 
sig. När jag arbetar med detta arbete så tills för ett par minuter sedan framträdde 
exempelvis inte den semesterresa jag gjorde i somras. Just nu finns den i mitt 
medvetande men inte som den semesterresa jag gjorde utan som ett exempel på något 
som inte framträdde i mitt medvetande tidigare. Samtidigt som jag gjorde den till ett 
exempel så finns den med i medvetandet och har gjorts till en del av detta arbete just 
genom att vara ett exempel. Innebörden av semesterresan har på detta sätt förändrats 
radikalt genom det nya sammanhang jag försatt den i.  

I samband med att något erfars eller att medvetandet riktar sig mot något sker samtidigt 
en medrepresentation av aspekter som ”fyller ut” det som representeras i medvetandet. 
Vi kan ha tidigare erfarenheter av något och i ett annat sammanhang kanske bara delar 
av detta visa sig. I detta sammanhang kommer de delar som inte ”syns” för blotta ögat 
att genom tidigare erfarenhet ”visa sig” och då mederfars dessa delar. När något visar 
sig i medvetandet är det däremot inte säkert att man är medveten om medvetenheten, en 
självmedvetenhet på metanivå. Det är i dessa sammanhang vi brukar tala om reflektion 
där vi medvetandegör det vi är medvetna om och medvetandegör samtidigt på vilket sätt 
vi är medvetna om detta. 

I samband med begreppet intentionalitet används ofta begreppsparet intentionalt objekt 
för att identifiera det som medvetandet är riktat mot. Enligt Alexandersson (1994) ser 
Merleau-Ponty inte bara medvetandet utan även kroppen som riktad mot något i form av 
handlingar. Kroppen blir på så sätt en förlängning av det som medvetandet är riktat mot. 

4.2.2 Livsvärld 
Livsvärlden är ett annat viktigt begrepp inom fenomenologin och beskrivs som någons 
förgivettagande upplevelsevärld, som inte kan undgås av den enskilde, utan är ett 
resultat av den värld vi lever i tillsammans med andra. På så sätt är livsvärlden en social 
och historisk företeelse med tidshorisonter som kan leda in i det förgångna. I en social 
och historisk värld kan man se exempelvis bruksföremål som har en existens och 
mening i nuet och i en speciell social gemenskap, men ursprunget och skaparen finns i 
ett annat socialt och historiskt sammanhang. Samtidigt är nuet en förutsättning för det 
kommande. Bengtsson (1995) ger som kommentar till Husserls avsnitt om 
tidskonstitution att:  
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Genom att varje aktuell upplevelse på så sätt inte bara är en nu-punkt, utan även sträcker ut sig 
bakåt i retentioner och framåt i protentioner konstitueras inte bara en enhet i 
medvetandeströmmen, utan möjliggörs även en erfarenhet av tidsflödet. ( sid. 101) 

Bengtsson menar vidare att Husserl skiljer mellan olika upplevelser i det förgångna och 
i framtiden. Det omedelbart förgångna, det som just varit, är det han kallar retention och 
det som strax ska komma för protention. Dessa båda delar är ur tidsperspektiv kopplat 
nära nuet. Detta ska då inte förväxlas med erinran som är något från det förgångna och 
förutseende som är riktat mot framtiden. Erinran och förutseende har alltså längre 
tidsperspektiv i förhållande till nuet. Patocka (1998) menar också att varje erfarenhet 
måste innehålla ett kvarhållande i det förflutna och att ana/vänta sig något in i 
framtiden. Han påpekar också att nuet inte är en punkt mitt i, där vi först tittar bakåt för 
att sedan blicka framåt. Vårt förflutna är ständigt under förändring. ”Our being is 
always on the way, we have a spatium before us.” (Patocka, 1998, sid. 95) 

Världen upplevs alltid i relation till ett subjekt och det är en subjekt - relativ värld som 
varje individ lever sina liv i. Livsvärlden är i nuet, som ett resultat av det förflutna och 
alltid på väg in i framtiden. Livsvärlden ska förstås som en persons förgivettagande 
upplevelsevärld, det är alltså en värld där var och en känner sig förtrogen, tar för given 
och tycker är självklar. Det är ur denna livsvärld vi konstruerar vår värld och formar vår 
kunskap. Denna värld kan undersökas som en ren medvetandevärld genom att tillämpa 
det som Husserl (1995) kallar epoché. Detta innebär att sätta något åt sidan, eller sätta 
inom parantes d v s att befria oss från förutfattade meningar om det studerade problemet 
och på så sätt finna en så ren vision som möjligt. 

Även om livsvärlden är en värld med subjekt - relativa utgångspunkter så är den 
samtidigt en socialt formad värld. Det är en värld som vi lever i tillsammans med andra 
och som vi kan stå i kommunikativ relation till. Livsvärlden har genom detta även ett 
historiskt perspektiv med traderade kunskaper och föremål genom flera generationer. 
Livsvärlden är inte bara socialt historiskt relaterad utan har en pågående process i den 
aktuella sociala situation som individen befinner sig i, påverkas av och själv påverkar.  

Schütz (1953/1999) har från fenomenologin utvecklat livsvärldsbegreppet som han 
kallar för den naturliga inställningen. Han lyfter fram vår sociala position som han 
menar alltid står i relation till andra, en bestämd biografisk situation som innefattar allt 
från det fysiska till den moraliska och ideologiska. Även den individuella kunskapen är 
i huvudsak ett resultat av min omgivning, föräldrar, vänner skola etc. och en väldigt 
liten del härstammar från individens personliga erfarenheter. Samtidigt skiljer sig 
kunnandet mellan individ till individ i så motto att det skiljer sig i både vad en individ 
vet och hur individen vet detta vad. Det finns skillnader i kunskapen genom att den kan 
ha olika precision, klarhet etc. genom att vi lever i ett socialt sammanhang. Schütz 
menar också att vi i vårt individuella utgår ifrån att vi förstår andra i vår relation till 
samtida i vardagslivet men påpekar också att denna förståelse har sina gränser. ”Kort 
sagt är medmänniskor ömsesidigt involverade i varandras biografier.” (Schütz, 
1953/1999, sid. 42) 

En kommunikation skulle inte vara möjlig om vi inte på något vis kunde förstå den 
andra. Samtidigt är individen och individens position i det sociala livet och den 
särskilda förståelse av världen som blir ett resultat av detta viktig att beakta. 

Jag, den mänskliga varelse som fötts in i denna sociala värld där jag lever mitt vardagliga liv, 
upplever denna värld som om den är uppbyggd runt min position i den, öppen för mina tolkningar 
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och handlingar, men alltid med referens till min aktuella biografiska och bestämda situation. 
(Schütz, 1953/1999, sid. 41) 
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5. Genomförande av undersökningen 

5.1. Kvalitativ ansats 
Genom val av teoretiskt perspektiv och därmed av antaganden som görs om verklighet, 
kunskap och individens relation till världen blir vissa metoder möjliga och andra inte. 
Att ha fenomenologin som teoretisk utgångspunkt får således konsekvenser för den mer 
konkreta metod och verktyg som kommer att användas för att söka svar på de problem 
och frågor som formulerats. Med utgångspunkt i den problemställning jag valt i 
kombination med det teoretiska perspektiv som beskrivits har jag valt en kvalitativ 
ansats när det gäller både insamling och analys av data. Utöver den avgränsning som 
görs vad gäller kunskapsområde behövs ytterligare en avgränsning när det gäller 
genomförandet av undersökningen. Denna är också knuten till den problemformulering 
som gjorts och de frågor man vill ha svar på. Det handlar om med vilket ”djup” och 
precision jag vill få tillgång till den andre. Detta blir avgörande för på vilket sätt jag 
formulerar mina samtal och på vilket sätt jag närmar den språkliga utsagan som utgör 
det empiriska materialet. Ett ökat djup och större precision kräver också mer tid vilket 
får konsekvenser för hur stort antal som kan ingå i undersökningen. Jag har prioriterat 
djup och precision före antalet lärare. 

5.2. Intervjuer  
Det finns olika sätt att få tillträde till den andres livsvärld och Bengtsson (1999) tar upp 
tre vägar som kan användas för att få detta ändamål; kommunikation, interaktion och 
deltagande; språk; etnografisk och arkeologisk tillgång till andras livsvärld. Jag har valt 
språket för att få tillträde till den andres livsvärld och intervjun som medel för att få 
tillgång till den andres språk. 

Jag valde att använda öppna intervjuer som redskap för att dessa dels ger respondenten 
en möjlighet att välja den struktur svaret får (se Trost, 1997), dels för att den ger 
möjlighet för mig som intervjuare att fortsätta intervjun i en riktning som bestäms av 
respondentens struktur, men även i relation till mina fokusområden. Detta är något som 
kan pågå tills båda känner att intervjuområdet ”tömts” ut.  

Kvale (1999) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att ”...erhålla 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening.” (sid. 58) 

Han beskriver också två olika teoretiska föreställningar om intervjuforskning. För att 
göra det tydligt beskriver han det med en metafor där det ena synsättet kan jämföras 
med en malmletare och det andra synsättet med en resenär. Budskapet i denna metafor 
är att malmletaren ser det som att kunskapen finns som en begravd metall som ska letas 
fram, medan resenären ses som en person som mera utforskar de regioner han stöter på. 
Min hållning i detta arbete är att vara utforskare i några på förhand utvalda områden och 
min förhoppning är att ”finna det jag inte letar efter”.  
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Han menar också att intervjun är som …”inter views – det som sker mellan två 
seenden” (sid. 61). Därmed lyfts det faktum fram att intervjuaren är med och skapar och 
medförfattar den text som blir resultatet av intervjun. De frågor, den respons och det 
samtal som både intervjuare och intervjuad är en del av formas inte på en neutral arena, 
utan det är två livsvärldar som möts, som tillsammans utformar mötet och på så sätt 
sätter agendan för dess resultat av både möjligheter och hinder. Utifrån min 
problemställning är min uppfattning att möjligheterna med intervju som 
datainsamlingskälla överstiger eventuella hinder.  

5.3. Datainsamling 
Insamlingen av data skedde genom intervjuer med verksamma lärare inom 
fordonsprogrammet. Lärarna är tre stycken där en undervisar i år ett och två undervisar 
under det andra året i inriktningen Bilteknik. Valet av lärare har till viss del skett 
slumpmässigt då alla skolor som finns inom Skåne med fordonsprogrammet togs fram 
och att det ur dessa valdes ut tre skolor. Det har bara intervjuats en lärare per skola för 
att få perspektiv från flera skolor. Två skolor avböjde att medverka i mina studier utan 
att ange några speciella skäl. Därför fick jag välja två nya skolor som båda var positiva 
till mitt arbete. 

Intervjuerna föregicks av ett samtal med läraren om mitt syfte och vi bestämde en dag 
då jag kunde vara med i undervisningen. Jag bad läraren att välja en dag som han menar 
karakteriserar undervisningen inom programmet. Eleverna informerades också om mitt 
besök, syfte etc. Det kändes viktigt för mig att informera eleverna om att det inte var de 
som utgjorde fokus i undersökningen, detta för att minimera risken att det blir en 
konstlad verksamhet under mitt besök. Min tidigare erfarenhet av fordonsprogrammet 
underlättade min kontakt med eleverna då de märkte att jag hade förståelse för vad de 
sysslade med. Vissa elever ville även ha min hjälp medan jag var där och jag hade 
intressanta diskussioner med några elever. Dessa hade i sig inte direkt samband med 
själva undersökningen men gav en ökad legitimitet för mitt besök och ett mer 
avslappnat förhållningssätt till undervisningen från elevernas sida.  

Under min närvaro i undervisningen filmade jag mellan 5-7 sekvenser med olika 
arbetsuppgifter som olika elever jobbade med. Varje sekvens omfattade c:a en minut, 
vilket blev en total filmsekvens på 5-7 minuter. Dessa sekvenser utgjorde en samman-
fattning av just den dagens aktiviteter, fångad av mig med videokamera. Under den 
efterföljande intervjun med läraren var filmsekvensen en del av utgångspunkten för 
samtalet.  

Intervjun innehöll ett par övergripande områden som samtalet fokuserade kring. 
Beroende på hur läraren responderade på dessa inledande frågor styrde hur samtalet 
kom att fortsätta. Följande områden var i fokus för våra samtal: 

• Hur läraren ser på programmet  
• Hur de arbetsuppgifter som faktiskt finns i undervisningen tillkommer 
• Hur dessa arbetsuppgifter är kopplade till mål med undervisningen 
• Hur läraren vet om eleven når de mål som finns med undervisningen 

Genom att utgå ifrån dessa på förhand angivna områdena försattes lärarna i 
fokusområde ett i relation med fordonsprogrammet, i fokusområde två i relation med 
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arbetsuppgifter och undervisning. I fokusområde tre försattes läraren i relation med 
arbetsuppgift, undervisning och mål samt slutligen i fokusområde fyra med 
arbetsuppgift, undervisning, mål och resultat. Dessa fokusområden valdes eftersom jag 
ser dem som viktiga i relationen styrdokument och den faktiska undervisningen. Med 
utgångspunkt i dessa medvetna val av fokus görs automatiskt den avgränsning i arbetet 
som nämndes i samband med arbetets syfte. Vissa saker kommer inte att vara möjliga 
att tala om inom ramen för de nämnda fokusområdena medan andra är. Mina syften med 
arbetet är att kunna dra slutsatser om vissa fenomen som är kopplade till just relationen 
undervisning och styrdokument. 

Utfallet i samband med intervjuerna har transkriberats till en textmassa som sedan 
analyserats genom en speciell metod. 

5.4. Analys av data 
Som nämnts tidigare så har jag prioriterat en metod för analys som prioriterar djup och 
precision före yta och vaga uppfattningar. 

Sages & Birgenstam (1995), Sages & Hensfelt Dahl (1998) beskriver en metod som 
syftar till att analysera och tolka kvalitativa data. De benämner metoden Meaning 
Constitution Analys och kopplar den till fenomenologiska grunder. Metoden är till viss 
del utarbetad tillsammans med Szybeck.  

Szybek (1998, 2002) och Sages & Szybek (2000) beskriver också en fenomenologisk 
metod som till stora delar bygger på Sages tidigare nämnda metod och även denna har 
således sin utgångspunkt i Husserls fenomenologi. Båda metoderna syftar till att 
avtäcka processen i en konstitution av mening. Fenomenet lyfts fram och blir 
tematiserat och blir på så sätt något man får skapa genom det som syns eller visar sig. 
Det är genom tal, text etc. som jag kan närma mig den talande och uppenbara de 
fenomen som finns i det som visar sig. På så sätt görs något som inte visar sig synligt.  

We can let something be seen, which is not showing itself. We do it on the basis of how it is 
appearing when we make an effort to make it visible. (Szybek, Paper, 2002, sid 5) 

Szybek (2002) hänvisar vidare till Heidegger och lyfter fram att fenomenen är dolda, 
övertäckta och att detta måste aktivt avtäckas för att fenomenen ska bli synliga. För 
Marton & Booth (2000) är fenomen en form av abstraktion som innehåller enheter som 
förbinder en samtidigt närvarande situation med andra situationer för att skapa mening. 

Att konstituera mening i form av innebörder är inget statiskt utan en förändringsprocess 
som pågår alltid d v s mening och innebörder förändras kontinuerligt. Sådana 
förändringar kan ses både som individuella och kollektiva.  

I det som sägs i nuet har enligt Szybek också en uppkomst d v s att det som sägs kan 
förstås i ljuset av antaganden som individen har tillägnat sig genom tidigare erfarande 
(se tidigare om livsvärld). Dessa antaganden ska ses som en logiskt förflutet samtidigt 
som det sagda/menande leder framåt med antaganden som grund för kommande 
förståelse. Vad som kommer framåt måste bygga på vad som sägs/menas nu eftersom vi 
inte kan vänta på det kommande, beroende på att det ständigt pågår förändringar inom 
individen och att det hela tiden uppstår ett nytt ”nu”. Därför måste det som leder framåt 
utgöras av ett antagande som bygger på det sagda/menande. Denna syntes, det sagda, 
historien och att det pekar någonstans är en process hos individen som inte behöver 
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någon aktiv handling av det enskilda subjektet. I Husserls fenomenologi kallas detta en 
passiv syntes eller uppkomst av mening. Ett meningskonstituerande börjar med ett 
intentionalt objekt d v s att individen riktar sitt medvetande mot ett specifikt objekt, ett 
objekt som kan vara verkligt eller imaginärt.  

Rent konkret utgår modellen, som i huvudsak är hämtad från Sages (1999, 2004), ifrån 
att varje utsaga från den text, intervju eller liknande som utgör studiens data bryts ner 
till meningsenheter. Varje meningsenhet är en del av utsagan och som har en egen 
betydelse. Varje gång en utsaga byter meningsinnehåll skall den utgöra en egen 
meningsenhet. På så sätt kan man få fram en uttryckt betydelse och de modaliteter som 
är kopplade till utsagan. Till min hjälp har jag använt ett datorprogram som utarbetats 
av Sages (2003) som heter Meaning Constitution Analysis (MCA). Programmet, som får 
ses som ett verktyg för modellen, strukturerar den process som delar in utsagor i 
meningsenheter, tillåter att varje meningsenhet ges modaliteter, den partiella meningen 
beskrivs och entiteter identifieras. Det ges också utrymme att beskriva de predikat som 
är kopplade till de framtagna entiteterna. Varje entitet beskriver det som uppenbarar sig 
för den individ som fällt den specifika utsagan. Programmet ger också möjligheter att 
organisera data utifrån olika aspekter, exempelvis om man vill ha fram allt som har 
sagts om en viss entitet eller ett visst predikat etc. Det finns också möjligheter att få 
statistik om hur fördelningen mellan olika modaliteter utfallit.  

Ett sådant förfarande, att genomgå denna process med en utsaga, ger enligt Sages 
(1999) möjligheter att ”upptäcka de självklara teserna”. För att kunna lämna vår egen 
förförståelse och låta en annan komma in i vår livsvärld är det viktigt att komma ifrån 
våra egna förförståelser eftersom dessa utgör ett hinder för den reflexiva analysen som 
annars skulle hindras av fördomar och förförståelse. Epochén resulterar i att en ren 
betydelse och modaliteter framträder.  

 

 
 
 
 
Meningsenhet Modalitet  Intentional analys Entitet Predikat 

 
Fig. 4 Analysmodell i meningskonstitutionsanalys steg I 
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Analysmodell steg I 
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Följande illustrerar ett konkret exempel från en av mina intervjuer 
 
 
 
Meningsenhet Modalitet         Intentional analys Entitet Predikat 

 
Fig. 5 Exempel ur undersökningen av meningskonstitutionsanalys steg I. 

Sages (1999) beskriver del I d v s den del som inkluderar modaliteter, entiteter och 
predikat och deras inbördes relation i en utsaga som utgörande av det kompletta noemat. 
Haglund (1995) menar, i en inledning till Bengtssons översättning av Husserls 
Fenomenologins idé, att noemat är nära besläktat med begreppet intentionalt objektet, 
men skriver samtidigt en skillnad som han kopplar till Fölledals forskning där det 
refereras till Freges och Aron Gurwitsch som …”vill identifiera noemat med det i t.ex. 
en varseblivningsakt uppfattade och konkreta objektet med alla dess egenskaper.” (sid. 
27). Det finns därmed en skillnad mellan det intentionala objektet i specifik mening och 
det intentionala objektet tillsammans med de kringliggande aspekterna såsom 
inkluderande modaliteter och predikat. Det intentionala objektet är således enbart det 
som någon riktar sitt medvetande mot utan att ta hänsyn till vilken karaktär själva 
medvetandeakten har. Noemat tar däremot även hänsyn till medvetandeaktens karaktär 
och samtida aspekter såsom modaliteter och predikat. Här ska också påpekas att det i 
den beskrivna analysmetoden används de enskilda meningsenheternas objekt som 
utgångspunkt för framtagandet av entiteterna, det som uppenbarar sig eller existerar för 
individen.  

Analysen fortsätter med ett andra steg som har sin utgångspunkt i att den uppfattning en 
individ har av något benämns som horisont och att denna har både en förfluten 
dimension och en framtidsdimension. Både Sages (1999) och Szybek (2002) menar att 
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Analysmodell steg I 
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varje horisont har en möjlig förutsägbarhet mot framtiden. Med analysen i del I som 
grund har Sages en del II som är en fortsättning i den mening att de kompletta noeman 
som framkommer i del I utgör grunden för den del som ska ligga som analysgrund för 
att konstruera en bild av den intervjuades livsvärld och hur denna omvärld erfars och 
konstitueras. Den modell som använts i mitt arbete med analyssteg II bygger på Sages 
(1999), Szybek (2000, 2002) och Johansson (2001).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 Analysmodell i meningskonstitutionsanalys steg II. 
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Följande illustrerar en del av ett konkret exempel från min intervju med utgångspunkt i 
Eleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Exempel ur undersökningen av meningskonstitutionsanalys steg II. 
Ur ovanstående skriver jag sedan samman en mer sammanhängande text där den 
framkomna entiteten markeras i fet och kursiv stil. Det är viktigt att påpeka att det inte 
är den intervjuades utsagor som utgör denna sammanhängande text utan en text som har 
vuxit fram dels ur varje komplett noema (se beskrivning under analys steg I), dels 
genom den analys som görs av förståelsehorisonterna (steg II) och det innehåll som vi 
kan se genom dessa.  

I samband med att en eller flera entiteter beskrivs följer en kort sammanfattande 
kommentar som både lyfter fram centrala aspekter och till viss del innehåller egna 
tolkningar. I nedanstående kan följande illustrera tankegångarna dels i en beskrivning av 
entitet, dels hur kompletterande kommentar kan se ut. 

Läraren förväntar sig att det uppstår fel på studieplatser och eleven förväntas upptäcka dessa och 
ska även ha förmågan att rätta till fel. Det ingår inte i lärarens roll att se till eller åtgärda att 
studieplatsen är i gott skick utan detta sker helt och hållet av eleverna. 

Kommentar: 
Här fokuserar läraren bl. a på vad eleven förväntas kunna i samband med arbete på 
studieplats. Han illustrerar också vilka olika roller eleven och han själv har vad gäller 
ansvaret för att studieplatserna ska fungera, ett ansvar han lägger på eleverna genom att 
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de hela tiden ska söka efter fel och åtgärda dessa i syfte att studieplatserna alltid ska 
vara intakta. Syftet uttrycks inte som att eleven ska lära felsökning som en del av sitt 
lärande med ett syfte i kommande yrkesroll. Man kan tolka det som att det enda syftet är 
för att undervisningsmaterialet ska fungera.  
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6. Resultatredovisning 

6.1. Disposition 
Som beskrevs i föregående kapitel så har resultatredovisningen sin utgångspunkt i de 
objekt (entiteter) som framkommer utifrån analysen av intervjuerna. Dessa objekt är ett 
resultat av de partiella intentionerna som byggts på genom det arbete som ledde fram till 
”vad som kan förväntas” av en individ (analys steg II). Resultatet är indikerat av varje 
komplett noema och vad som framkommer genom ett gemensamt betraktande av olika 
horisonter. Därefter kan en bild av individens livsvärld och hur omvärlden konstitueras 
bli synlig. Objekten redovisas tillsammans som en sammanställning av ”vad som kan 
förväntas”. Detta innebär att det i vissa delar kan bli överlappande utsagor därför att det 
i analysen har framkommit att flera objekt går in i varandra. Jag har valt detta sätt att 
presentera resultatredovisningen för att synliggöra processen i arbetet och öka den 
kommunikativa närheten med läsaren.  

Resultaten kommer att indelas i fyra olika områden (samma som fokusområden, se sid. 
26) och varje område beskrivs var för sig vilket innebär att t. ex inom område 1 beskrivs 
samtliga lärare. Summeringen av ”vad som kan förväntas” är skriven med indragen text 
storlek 10. Varje entitet som framkommit i tidigare analys markeras med kursiv och fet 
stil. Därefter kommer en kortare kommentar där jag dels lyfter fram vad jag anser vara 
väsentligt men gör också delvis tolkningar av texten d v s anger de meningar och 
betydelser som framträder för mig. Mina kommentarer är inlagda där jag finner att flera 
entiteter ger mig någon form av mening och sammanhang. Denna text skiljer sig genom 
att den inte är indragen och är skriven i storlek 12. På så sätt blir det lätt för läsaren att 
skilja på vad som är beskrivning av den intervjuades livsvärld och vad mitt medvetande 
har fokuserat och vilka mina tolkningar är. Dessa kommentarer är således hämtade ur 
min livsvärld och baserade på min förståelse av det jag läser i det som framkommit ur 
de tidigare analyserna. Annan förståelse är givetvis både möjliga och sannolikt trolig 
beroende på den tolkande individens livsvärld. Den läsare som nöjer sig med mina 
kommentarer och tolkningar och som vill gå lite snabbare fram i resultatredovisningen 
kan koncentrera sig på att endast läsa den text som är i storlek 12. Det finns då samtidigt 
möjlighet för läsaren att komplettera med den intervjuades livsvärld där detta finnes 
intressant. I slutet av detta kapitel lyfter jag också fram några väsentliga aspekter som 
jag finner speciellt intressanta att belysa.  

De lärare som ingått i undersökningen har här fått fiktiva namn för att det ska vara 
lättare för läsaren att följa de enskilda lärarna genom materialet. Arne är c:a 30 år och 
har varit lärare i ungefär tre år. Bertil är c:a 53 år och har varit lärare i nästan 30 år. 
Conny är c:a 45 år och har varit lärare i c:a 10 år. Alla tre har arbetat som bilmekaniker 
och har svensk lärarexamen inom yrkesämnen på fordonsprogrammet.  
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6.2. Lärarnas uttryckta modaliteter 
Modalitet innebär hur en individ personligen förhåller sig till ett intentionalt objekt. Här 
lyfter jag fram de mest framträdande generella drag man kan se hos varje lärare i de 
framtagna betydelserna. Jag har också lagt till de rumsliga platser som framträder i 
lärarnas livsvärld i relation till de fokuserade områdena. 

Arne har generellt en bestämdhet i sina uttalanden och de platser som framträder 
befinner sig inom skolan och kommande arbetsplatser för eleverna. Tidsligt befinner 
han sig i oftast i nuet vad gäller utbildningen och i framtiden när det gäller elevernas 
yrkesroll. Det finns också en nutid när det gäller vad eleverna behöver för kunskap i 
kommande yrkesroll. Arne förhåller sig allmänt relativt värdeneutral i sina uttalanden i 
meningen att han inte talar i positiva eller negativa termer. Däremot talar han i negativa 
termer när han beskriver sin egen situation i undervisningen. 

Även Bertil har generellt en bestämdhet i sina uttalanden. När det gäller rumsliga platser 
kan man säga att Bertil rör sig i fyra olika fält, den nuvarande skolan, en tänkt 
arbetsplats inom branschen, någon högre utbildning på högskola eller liknande samt en 
icke identifierad plats där eleven kommer att vara medborgare utöver arbetsrollen. De 
huvudsakliga områdena är skolan och en tänkt arbetsplats i ett företag. Tidsligt är han i 
huvudsak både i nuet och i framtiden. Den nuvarande utbildningen är helt i nuet och 
företag och högskola finns i framtiden. Det finns också inslag av dåtid när han ser 
tillbaka på utvecklingen inom programmet. Det finns inga starka känslomässiga uttryck 
men man kan skönja en positiv inställning bl. a när han talar om de fortsatta 
utvecklingsmöjligheter som finns efter genomgången utbildning och att eleverna är 
engagerade i sina utbildningar.   

Även Conny har i de flesta fall en bestämdhet i sina uttalanden. Dock finns det vissa 
tvivel när han uttalar sig t. ex om huruvida han gör rätt eller fel vad gäller 
undervisningens innehåll och uppläggning. När det gäller rumsliga platser kan man säga 
att Conny rör sig i två olika fält, den nuvarande skolan en tänkt arbetsplats inom 
branschen. Tidsligt är han i huvudsak i nutid vad gäller den nuvarande utbildningen 
men initialt är han även i dåtid eftersom han jämför den just genomförda revideringen. 
När det gäller arbetslivet är han i huvudsak i nuet och beskriver sådant som händer där 
parallellt med utbildningen. Det finns inga starka känslomässiga uttryck men man kan 
skönja en positiv inställning när det gäller bl. a anpassning till arbetslivet men negativ 
inställning när det gäller att det blivit mer teori i år 1. 

6.3. Område 1 ”Beskrivning av Fordonsprogrammet” 

6.3.1 Arne angående fordonsprogrammet 
Fordonsprogrammet är en utbildning i gymnasiet med ett syfte. Fordonsprogrammets har som 
syfte att förbereda. Förberedelsen beskrivs som att den leder till något och görs med någon. 
Fordonsprogrammet beskrivs som att det förbereder till ett kommande yrke och inget annat. 
Beskrivningen anger också att det är möjligt att förbereda elever för ett yrke. Eleven skall inte 
göras till bilmekaniker utan det betonas att det handlar om en förberedelse till detta yrke. 
Förberedelse sker på skolan och är till för att eleven ska klara det kommande yrket. Läraren 
beskriver inga tvivel på att gymnasieskolan inte förbereder till kommande yrkesroll som 
bilmekaniker. Utbildningen förutsätter att eleven kommer att arbeta som bilmekaniker efter 
genomgången utbildning.  
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Arne fokuserar här på fordonsprogrammets förberedande roll för en kommande 
yrkesroll som bilmekaniker. Det framkommer inte att fordonsprogrammet har något 
annat syfte såsom att förbereda för studier eller till samhällsmedborgare utanför ett 
yrkesliv. Ett sådant perspektiv, att enbart lägga fokus på den kommande yrkesrollen, 
förutsätter en uppfattning att varje elev faktiskt kommer att arbeta som bilmekaniker för 
att det ska vara meningsfullt med att eleven utbildas enligt detta syfte. Det förutsätter 
också att eleven antingen inte kommer att studera vidare, får denna förberedelse på 
annan plats eller att det inte behövs någon mer förberedelse för detta. Man kan också 
anta att förberedelsen för samhällslivet redan är tillräcklig eller att den utvecklas på 
annat sätt, eller kanske inte beaktas överhuvudtaget.  

Fordonsprogrammet är upplagt på ett visst sätt på skolan. Upplägget beskrivs som att bygga på en 
modell som är ”steg för steg”. Detta är en modell som gäller i samtliga kurser inom programmet. 
”Steg för steg” är till för att göra det möjligt att bygga kunskap vilket innebär att kunskap som ska 
utvecklas inom fordonsprogrammet kan byggas i steg för att nå målen. Modellen med ”steg för 
steg” är generell inom programmet och principen att bygga kunskap i steg är gångbar oberoende 
av mål och innehåll inom fordonsprogrammet. Kunskap är något som byggs och att steg för steg är 
en modell för byggande av kunskap som fungerar inom hela fordonsprogrammet oberoende av mål 
och innehåll. Att bygga steg för steg är ett upplägg inom programmet. 

Grunderna utgör det första steget och därefter byggs kunskapen på. Fordonsprogrammet ger inte 
bara grunder utan även något annat som inte anges, sannolikt en fördjupning. Däremot anges inte 
vad som är grunder men att de finns inom fordonsprogrammet och som läraren talar i termer om 
att grunderna kan fyllas på eleverna. Grunderna uttrycks också som att vara något eleven kan ta till 
sig mer eller mindre vilket indikerar att en elev kan fyllas på med olika mängd. Man kan fylla på 
en elev och att det beror på hur mycket eleven vill ta emot som bestämmer hur mycket man kan 
fylla på. Han ser det också som självklart att försöka fylla på så mycket som möjligt. Samtidigt 
uttrycks en möjlighet att fylla på lite mer hos elever som kan ta emot mer än grunderna. Vissa 
elever kan bara ta emot grunderna. Eleven är den man kan fylla med kunskap och som börjar med 
grunden och därifrån fylls på. Läraren ser också eleven som något man utvecklar men att eleverna 
har olika möjligheter. Det som bestämmer utvecklingsmöjligheten är förmågan att fyllas och 
elever som kan fyllas med större mängd än grunden fylls på ett hack till.  

Arne fokuserar här på organisationen av elevernas lärande. Elevernas lärande beskrivs 
som ett sätt att ta till sig kunskaper. Att ta till sig kunskaper beskrivs som att eleven 
fylls på med kunskaper och att lärandet i sig sker i olika steg där grunderna blir det 
första steget. Man kan se att det finns ett samband mellan hur läraren uppfattar hur 
eleven lär och hur verksamheten organiseras. Det framkommer också att även om det 
finns olika innehåll i olika kurser inom fordonsprogrammet så spelar detta inte någon 
roll utan det är samma förutsättningar för lärandet. Det finns också skillnader mellan 
eleverna, något som bestämmer hur mycket kunskap som eleven kan fyllas med. 
Förutsättningarna och möjligen begränsningarna finns alltså hos eleven i relation till den 
givna modellen för lärande. Eftersom läraren inte ser modellen för lärandet som 
avgörande finns det heller ingen anledning för läraren att förändra formen för lärandet i 
relation till eleven.  

Det finns kurser inom fordonsprogrammet och det är möjligt att välja olika kurser. Det finns fler 
kurser inom fordonsprogrammet än ”vi” har och att det är möjligt att välja vilka kurser ”vi” vill ha. 
Det finns därmed kurser inom fordonsprogrammet som vi inte har. Vi väljer kurser bland de som 
finns till buds. Det finns olika saker som begränsar möjligheten att köra alla kurser och ”vi” klarar 
inte av att köra alla de kurser som fordonsprogrammet erbjuder. Vi väljer bort de kurser vi inte 
klarar av. Valet är mer knutet till skolans möjligheter snarare än till eleverna vill ha. Olika kurser 
kräver olika utrustning och vi har en viss utrustning och då kör ”vi” de kurser som passar till 
denna utrustning. Tiden påverkar vilka kurser som är möjliga att välja av de valbara kurserna. 



 36

Det finns en skillnad i hur mycket olika elever kan ta till sig vad gäller kunskap. Förmågan till hur 
mycket de kan ta till sig är något hos eleven och har inte med undervisningen är organiserad att 
göra. Även elevers olika förmåga att ta till sig kunskap gör att vissa kurser inte är möjliga att köra 
vilket får betydelse för vilka kurser ”vi” väljer. Det är elevernas olika mognad som påverkar 
elevens möjlighet att ta till sig kunskap. Mognad och förmåga att ta till sig kunskap hör samman. 
Mognaden och möjligheten att ta till sig kunskap har avgörande betydelse för om en elev kan ta till 
sig avancerad teknik. Läraren låter de elever han anser tillräckligt mogna få ta del av kurs i 
avancerad teknik. Problemet med att ta till sig avancerad teknik finns i elevens mognad och läraren 
ser därför ingen anledning att ändra arbetsformer för att andra ska kunna ta till sig avancerad 
teknik. De elever som är mogna får grund i avancerad teknik och den kunskap eleven får i kurs 
med avancerad teknik är en grund inom området. Fordonsprogrammet ger inget djup inom 
området avancerad teknik. 

Läraren är ny på skolan vilket innebär begränsningar i vad han varit involverad i. Han accepterar 
att andra lärare skapat den struktur på kurser och innehåll som han jobbar med därför han inte varit 
involverad i de beslut som gjorts på skolan som följd av de förändringar som skett. Beslut om 
struktur och innehåll togs före läraren anställdes. Läraren är ny på skolan men ändå medveten om 
att det skett ändringar i kursplaner och att dessa ändringar är små och därför påverkar de inte 
skolan och undervisningen i någon större utsträckning. 

Arne fokuserar här på aspekter som är styrande för vilka kurser skolan kör. Det finns en 
medvetenhet om skolans möjlighet att välja olika kurser inom ramen för 
fordonsprogrammets utbud. Han ser vissa aspekter som påverkar valet av kurser för 
skolan och han nämner tillgången till utrustning, tiden och elevens mognad som tydliga 
påverkande aspekter. Här återkommer skillnaderna hos elever och ses som en 
begränsande och därmed styrande faktor för vilka kurser som faktiskt erbjuds av skolan. 
Det framkommer också att de möjliga valen styrs av vad som är möjligt genom att det 
bara är vissa kurser som är möjliga att köra inom ramen för fordonsprogrammet, det 
bestäms alltså inom en på förhand given struktur. Det talas inte om att det är branschens 
efterfrågan på kunskap som är styrande för valet av kurser utan de begränsningar som 
lyfts fram är inom den egna skolans upplevda möjligheter men samtidigt utanför läraren 
kontroll. Läraren ser inte sin egen möjlighet att kunna skapa förändringar i t.ex. den 
egna organisationen eller innehållet i undervisningen så att alla elever ska kunna ta till 
sig kurser med avancerad teknik vilket får tolkas som en önskan.  

Utbildningen är bred snarare än snäv eller smal. Utbildningen har bilen som objekt och bredden 
utgörs av att omfatta det som finns mellan bilens båda stötfångare. Läraren talar om utbildningen i 
ett vi - perspektiv med en typ av ägandeförhållande till denna, där utbildningen ses som ”vår” 
snarare än att den tillhör någon annan. Stötfångarna är de delar som inramar bilen och det finns 
något inom denna ram som eleven ska ha kunskap om. Bilen har två stötfångare som inramar det 
som eleven ska ha kunskap om i utbildningen. Kunskap är något som ”vi” förmedlar och syftar på 
skolan. Det innebär att läraren ser kunskap om bilar som något man kan förmedla till elever. 
Kunskapen om bilar är viktig för kommande yrkesroll. Den kunskap som utbildningen förmedlar 
anses relevant i förhållande till kommande yrkesroll. Den kunskap som förmedlas handlar om 
olika system. Det finns olika system på bil och ”vi” förmedlar kunskap om dessa system till 
eleverna. Med kunskap om system menas som kännedom om mekaniska och elektriska system. 
Kunskapen är något ”vi” har kontroll över vad eleven får.  

Arne fokuserar på att eleverna arbetar med många olika delar och att dessa delar kan 
finnas överallt på bilen. Han gör också en tydlig inramning med att beskriva bilen som 
en helhet där stötfångarna utgör dess yttre gräns. Att ha kunskaper som finnas mellan 
stötfångare är lika med att utbildningen är bred. Bredd anges inte i någon form av 
kunskaper eller kompetenser utan pekar på de kunskapsområden som en bil 
symboliserar. Om bilen som objekt utgör en helhet kan man misstänka att bilen som 
sådan inte relateras till större helheter som exempelvis en del av samhällets ekonomiska 
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utveckling, infrastruktur eller som en miljöpåverkare. Det finns också fokus på 
”kunskap” och ”vi”, att kunskapen har en klar och skarp koppling till en kommande 
yrkesroll och att den kunskap som förmedlas har en relevans till denna yrkesroll. Det 
visar på att läraren har en tydlig föreställning om vilken kunskap yrkesrollen kräver och 
att man kan anta att undervisningens innehåll läggs upp utifrån detta. Han anger också 
att ”vi”, vilket får anses menas lärarna, har någon form av kontroll över det innehåll 
som finns i undervisningen. Visserligen uttrycks begränsningar som ligger i att ”vi” inte 
kan ge allt som behövs, men att det hela tiden finns försök i att ge så mycket som 
möjligt. Det visar också på att det finns en strävan att ”ge” kunskaper inom så många 
områden som möjligt snarare än att man ser några övergripande förmågor som ska 
utvecklas och som inte är beroende av mängden områden utan snarare som en 
återkommande kvalitet. Han anger också att yrkesrollen kräver kunskap om olika 
system på en bil och exemplifierar genom att ange mekaniska och elektriska system.  

Yrkesrollen är något som finns i framtiden och som eleven får efter genomgången utbildning. Det 
finns ett samband mellan att en elev går fordonsprogrammet och var eleven kommer att arbeta 
efter utbildningen. Att gå fordonsprogrammet innebär att det finns ett samband med arbete på 
verkstäder. Sambandet är kopplat till kunskapsområden och kommande yrkesroll. De verkstäder 
som eleverna förutsätts arbeta på och som fordonsprogrammet förbereder för har en yrkesroll där 
man arbetar med mekaniska objekt, inte nödvändigtvis bilar. Objektet kan vara vad som helst som 
kan repareras. Det viktigaste är inte att eleven förbereds för att reparera bilar utan det viktigaste är 
att eleven kan reparera vilket objekt som helst i sin kommande yrkesroll.  

Områden som mekanik, elektronik och hydraulik är kunskapsområden som har en särställning 
inom fordonsprogrammet och är viktiga för kommande yrkesroll oberoende av objekt. Dessa 
områden är grundstenar där kunskapen är byggbar och kommer att byggas på med annan kunskap. 
”Vi” har kontroll över vad eleven får för kunskap och ”vi” har ambitionen att ge så mycket som 
möjligt till eleven. ”Så mycket som möjligt” handlar både om bredd och djup. Det finns 
begränsningar men det är inget som ”vi” har möjlighet att påverka. Det finns olika kunskaper om 
något och att denna kunskap kan vara både bred och djup. Bred kunskap betyder lite om mycket. 
”Vi” har för avsikt att låta eleverna få så mycket kunskap som möjligt men ”vi” lyckas inte alltid 
med att eleverna får kunskaper motsvarande vad ”vi” vill att de ska få. Eleverna får en bred 
utbildning där de kan lite om mycket och detta stämmer överens med den kommande yrkesrollen. 
Bredd ger den förberedelse som eftersträvas. Alla elever kommer inte att arbeta på en bilverkstad 
och förberedelsen inom fordonsprogrammet förbereder även för olika arbetsmoment på andra 
verkstäder med mekanisk serviceinriktning. Moment på andra mekaniska verkstäder är snarlika 
de som gäller för yrkesrollen på en bilverkstad. Dessa verkstäder har det gemensamt behov av 
bredd på kunskaper. Bilverkstad är det mest tänkbara alternativet för den kommande yrkesrollen 
men inte det enda. 

Arne fokuserar här på en kommande yrkesroll, något som återkommer i flera 
sammanhang. Yrkesrollen anges vara med något objekt där kunskap om mekanik, 
elektronik och hydraulik är viktig. Att fordonsprogrammet har bilen som objekt hindrar 
inte att elever även kan jobba med andra objekt av mekanisk karaktär. Han fokuserar 
också hur de kurser som ingår i fordonsprogrammet innehåller arbetsmoment som 
förbereder för arbete med mekanisk serviceinriktning. Kursernas innehåll kan således 
sägas utveckla generella kunskaper som är användbara i arbete med andra objekt, eller 
så kan man säga att bilen som objekt innehåller teknik som återfinns i flera andra 
objekt. Läraren gör en tydlig koppling mellan de kunskaper som behövs i kommande 
yrkesroll, oberoende av om det är med bilar eller andra objekt, och de kurser som ingår i 
fordonsprogrammet. Han poängterar också den förberedande rollen som 
fordonsprogrammet har och att förberedelse i huvudsak handlar om att ge lite kunskap 
inom så många områden som möjligt. Man kan här anta att läraren vill att eleven ska 
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göra så många kurser som möjligt för att täcka in bredden snarare än att eleverna gör 
fördjupningar inom några snävare områden.  

6.3.2 Bertil angående fordonsprogrammet 
Fordonsprogrammet är tekniskt vilket innebär att fordon ska ses som tekniska och att alla 
inriktningar inom programmet handlar om teknik. Läraren talar om utbildningen i allmänna termer 
men konkretiserar samtidigt vissa utbildningar och positioner i företag.  

Programmet ger en plattform som eleven får genom att få kunskaper enligt utbildningens mål. Här 
beskrivs kunskapen som något som ges till eleven. Begreppet plattform indikerar också att den 
kunskap eleven får under sin utbildning behöver kompletteras med kunskaper som ligger i linje 
med att eleven kommer att jobba inom de yrken som utbildningen leder till. Fordonsprogrammet 
utbildar således till specifika yrken och snarare än att eleven kan välja mellan flera yrken efter 
genomgången utbildning. Som en fortsättning, för att komma vidare från den plattform som 
fordonsprogrammet ger, anges vidareutbildning, där läraren ser elever utbilda sig vidare med 
utgångspunkt i de kunskaper fordonsprogrammet gett. Vidareutbildning kan både vara 
högskoleutbildning och internutbildning. Internutbildningar anges som utbildningar som finns på 
det företag man arbetar och särskiljs från högskoleutbildningar. Internutbildningar förutsätter 
således en anställning. Högskoleutbildningar ges utanför företaget och finns således inte på företag 
och kräver därmed inte att personen har en anställning. Motsvarande gäller inte internutbildningar 
som inte finns på högskolan. 

Internutbildningar leder till att personen utbildar sig till system- och verkstadstekniker, en 
speciell funktion som finns på verkstäder. Internutbildningen är ett måste för att få denna specifika 
position därför att fordonsprogrammets utbildning på gymnasiet inte är tillräcklig. System- och 
verkstadstekniker får en kompetens som är högre än den vanlige mekanikern och anlitas när 
speciella problem uppstår. Det är inte alla verkstäder som har system- och verkstadstekniker och 
då kan sådana anlitas från annan verkstad. De verkstäder som behöver hjälp av system- och 
verkstadstekniker har generellt lägre kompetens på sin personal.  

Läraren talar också om att före detta elever som blivit anställda själv kan välja vad han kan bli. 
Den före detta eleven kan under sin anställning själv välja om han vill fortbilda sig inom yrket och 
att detta ger en förändrad yrkesroll inom företaget. En före detta elev som väljer att fortbilda sig 
kan bli antingen system- och verkstadstekniker. En före detta elev kan också välja att läsa en 
teknisk utbildning vilket innebär högskolestudier som leder till att man inte jobbar på verkstaden i 
vanlig mening utan kan bli verkmästare eller verkstadschef. Det anges inga hinder för före detta 
elev utan de som görs bestäms helt av personen i fråga. Personer som utbildar sig till verkmästare 
eller verkstadschef förmodas också få fast jobb på företag.  

Läraren ger exempel på fortsatta möjligheter efter fordonsprogrammet. Dessa exempel är 
verkmästare och ingenjörer som läraren tänker sig att ett antal av eleverna kommer att välja att gå 
högskoleutbildningar för att bli. Läraren menar också att det krävs högskoleutbildning för att nå 
dessa yrken. De exemplifierar också att läraren ser fordonsprogrammet som en förberedelse till 
högskolan. De utbildningar som beskrivs i samband med en fortsättning på högskolan benämner 
läraren som tekniska utbildningar. Därmed anges också att de elever som inte väljer 
högskoleutbildningar inte får tillgång till dessa yrken. Verkmästare och verkstadschefer arbetar på 
en verkstad. Det framkommer också att det finns en skillnad i arbetsuppgifter mellan dem som 
genomgått fordonsprogrammet och de som har mer utbildning än bara fordonsprogrammet.  

Läraren talar också om att vissa har bilintresse medan andra har det inte och att det finns både de 
som har det och de som inte har det som jobbar på verkstäder. När läraren talar om företag så 
nämns dessa som en plats som har verkstad som arbetar med fordon och att här ges möjligheter till 
fasta jobb för elever som har genomgått fordonsprogrammet. När det gäller verkstäder så benämns 
de som en plats på företaget och att där jobbar personer med olika befattningar. Olika befattningar 
kräver också olika typer av utbildningar men fordonsprogrammet utgör plattformen.  

Bertil fokuserar här på det som händer efter utbildningen d v s de möjligheter som 
eleven har när han/hon gått ut sin utbildning i gymnasiet. Detta fokus kan beskrivas 



 39

ligga på positioner inom företagen som är ”ovanför” den vanliga mekanikern och som 
kräver högskolestudier eller annan intern utbildning. Han talar väldigt lite om den 
”vanliga” mekanikern där sannolikt de flesta eleverna kommer att befinna sig, 
åtminstone ett antal år efter anställning. Hela resonemanget bygger på att eleverna 
kommer att fortsätta inom den bransch som utbildningen syftar till och de specifika 
yrken som finns där. Att fokus ligger just på de grupper som vidareutbildar sig kan 
också tänkas få betydelse för vad och hur han väljer kurser och innehåll i 
undervisningen eftersom det finns en strävan/önskan i denna riktning. Att tala om 
fordonsprogrammet som en plattform indikerar också en förväntan att alla elever ska 
vidare i något system, exempelvis läsa vidare. Att det är de som har bilintresse som 
läser vidare kan betyda att det finns en hel del som jobbar med bilar men som inte är 
intresserade av bilar. Trots att de positioner som uppnås på verkstad efter 
vidareutbildning har mindre av arbete med bilar, i en mening, så menar läraren att 
bilintresset är en indikator för vilka som läser vidare. Man kan också tänka sig att 
läraren redan i utbildningen har en uppfattning om vilka som eventuellt kommer att läsa 
vidare, genom deras visade bilintresse. Det finns flera inslag som tyder på att det finns 
en uppdelning mellan vilka som gör vad inom en verkstad och att det är just den 
kompetens som utbildning ger som skiljer dem åt. Det framkommer ingenstans att 
läraren ser att elever kan söka till utbildningar inom exempelvis högskolan, som inte är 
tekniska eller kopplade till fordon. 

Skolverket styr vilka komponenter som ska finnas i fordonsprogrammet oavsett var i landet 
utbildningen ges. Läraren är medveten om att Skolverket har en plan som gäller för hela Sveriges 
fordonsprogram och att planen tillhör Skolverket och beslutar om hur planen ska se ut och därmed 
också hur fordonsutbildningen inom fordonsprogrammet ska se ut. Skolan har tillgång till 
Skolverkets plan, använder och följer den i sin utbildning. Det finns inom fordonsutbildningen 
inriktningskurser som är samma oberoende av om du som elev går med inriktning transport eller 
bilteknik. De olika inriktningarna har samma kurser och följer den plan som Skolverket har gjort 
vilket innebär att skolan inte kan välja vilka kurser som är inriktningskurser. Det finns också 
valbara kurser i Skolverkets plan som ger möjligheter att både välja och välja bort kurser. På 
skolan har ”vi” tagit aktivt tag i att bestämma vilka kurser som är mer relevanta än andra. Vi har 
en dialog med branschen och deras synpunkter blir avgörande för vilka kurser vi väljer. Dessa 
kurser ligger i linje med den kompetens branschen efterfrågar. För tillfället ställer branschen krav 
på kompetens och efterfrågar personal inom branschen med kompetens inom områdena 
luftkonditionering, växellådor och motorstyrning. På skolan ger vi kurserna luftkonditionering, 
växellådor och motorstyrning. Branschen uttrycker att det finns behov av kompetens i felsökning, 
ett behov som blivit större och kommer att öka i framtiden. Skolan rättar sig efter branschens 
önskemål och efterfrågan vilket blir en angelägenhet även för skolan. Branschen ställer krav på att 
personalen har en viss kompetens och att de efterfrågar kompetens att felsöka.  

Bertil fokuserar här kopplingen mellan Skolverket och skolans struktur och innehåll å 
ena sidan och branschens krav på kunskaper å den andra sidan. Man kan tolka det som 
att läraren har en god kunskap om branschens krav och att det är dessa krav som är helt 
avgörande för vilka kurser som väljs ut och att innehållet bestäms av specifika 
situationer inom branschen. Det framgår inte om branschens krav återspeglar skolans 
uppdrag att förbereda elever för ett yrke eller det avser en strävan att försöka få eleverna 
jämställda med de krav branschen ställer på en god yrkesman.  

”Vi” siktar framåt och läraren håller sig hela tiden uppdaterad med hur tekniken utvecklas och 
förändras och för hela tiden in det som är nytt inom tekniken. Han ser ungdomarna som 
kompetenta i den nya tekniken vilket utbildningen uppbyggd kring. Ute på företagen är det en del 
som bara behärskar den gamla tekniken. Ungdomarna blir på så sätt den nya arbetskraften som 
behärskar den nya tekniken. Läraren lär inte ut veteranteknik utan lägger stor vikt vid den nya 
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tekniken i undervisningen därför det är viktigt att eleverna är förberedda på den nya tekniken. 
Läraren utesluter inte att andra skolor kan lära ut gammal teknik.  

Branschen centralt har ett större engagemang vad gäller att efterlysa kompetens än den lokala 
branschen och läraren lyssnar till hur branschen centralt efterlyser kompetens för att han har som 
avsikt att anpassa sin verksamhet för att ge eleverna den kompetens som branschen centralt 
efterlyser. Den kompetens som branschen efterfrågar utgör en plattform för eleverna. Det är inte 
alltid läraren lyckas med att ge eleverna den plattform som är nödvändig utifrån branschens 
efterfrågade kompetens men att läraren gör en ansträngning för att eleven ska få denna plattform. 
Plattformen bygger på den kompetens som branschen centralt efterfrågar Läraren ser 
fordonsprogrammet som en plattform som företagen kan vidareutveckla genom egen utbildning. 
Fordonsprogrammet är inte någon färdigutbildning utan det finns ett samband mellan vad eleverna 
kan när de slutar fordonsprogrammet och den vidareutbildning som finns på företagen. Läraren 
känner ett ansvar för om eleverna når den eftersträvade plattformen och ser motivationen som den 
faktor som avgör om en elev når plattformen eller inte. Det finns elever som halkar in på 
fordonsutbildningen och som har motivationsbrist. De elever som inte är motiverade har inte sökt 
för att lära sig något medan de som sökt in för att lära sig också är motiverade. 

Läraren gör en uppdelning av eleverna i en klass genom att värdera deras motivation till studier 
och att det finns en koppling mellan en elev som inte lyckas till att bero på brist på motivation. 
Läraren utgår ifrån att det inte handlar om förmåga eller andra problem att lära om en elev är 
omotiverad.  

Bertil fokuserar här på att tala om modern teknik i förhållande till veteranteknik och det 
framgår att det finns en strävan från läraren att utbilda elever som har kunskaper i en 
teknik som många mekaniker på företag inte har. Det är kategoriseringen ny eller 
gammal teknik som avgör innehållet snarare än att det är pedagogiska överväganden 
som avgör innehållet i undervisningen. Gammal teknik nämns inte som en pedagogisk 
möjlighet för att utveckla förståelse för fenomen inom den nya tekniken. Här fram-
kommer också kopplingen mellan branschens krav på kompetens och hur denna likställs 
med den plattform som han menar att fordonsprogrammet är. Alla elever lyckas inte och 
det är elevens egen motivation är avgörande för om eleven ska lyckas och att motivation 
enbart handlar om vilja. Det finns på så sätt ingen anledning för läraren att fördjupa sig i 
eller fundera över om en elev kan ha några problem med läsförståelse etc. om han är 
omotiverad. En sådan fundering blir inte meningsfull eftersom det är en fråga om vilja 
snarare än en förmåga. 

De gemensamma kurserna är lämpliga att lägga i år 1 och att det anses ligga i linje med 
Skolverkets plan. Därefter bygger inriktningskurserna på de gemensamma kurserna. Genom att 
följa den plan som Skolverket gjort och uppfattar att inriktningskurserna ska ligga i år 2 och att 
eleverna väljer inriktning under år 1. Eleverna jobbar olika fort och vissa elever blir färdiga med 
de gemensamma kurserna före år ett är slut. Läraren bedömer det som positivt att de ligger långt 
framme. Vissa elever får tidigarelägga inriktningskurserna till år ett. För läraren är det positivt att 
eleverna kan jobba i olika takt och att det individuella arbetet är en förutsättning för att kunna 
jobba i olika takt. Samverkan är ett hinder för att elever ska kunna få en chans att påbörja 
inriktningskurser i år ett. Grupparbete ses som ett hinder för att vissa elever ska kunna jobba 
snabbare. Att jobba individuellt bygger på individuella arbetsuppgifter. Att komma längre handlar 
om hur många kurser eleven gjort och läraren prioriterar att en elev påbörjar nya kurser före att 
förbättra sig i en pågående kurs. 

Skolan erbjuder inriktningen transport och tillhandahåller kurserna Tunga fordon och 
Tryckluftsbromsar. Dessa kurser ingår i Skolverkets plan för fordonsprogrammet. Skolan har 
också praktiska möjlighet att erbjuda eleverna i år ett dessa kurser för skolan har behövlig 
utrustning och den lärarkompetens som behövs för att genomföra kurserna. Skolan erbjuder också 
inriktning mot biltekniker som handlar om felsökning om elektroniska delar av bilen. De elever 
som blir klara med de gemensamma kurserna i år ett och som ska börja med inriktningskurser för 
år två får jobba med kurser som är inriktade mot felsökning med elektroniska mätmetoder. Läraren 
och skolan är förberedda på att 3-4 elever i en klass kommer att ligga före den plan som gjorts och 
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kommer att erbjuda dessa inriktningskurser redan i ettan. De inriktningskurser som erbjuds är 
inom inriktningarna Transport eller Bilteknik. Läraren anser dessa elever som motiverade elever 
och ser ett klart samband mellan motivation och att bli klar med kurser. Det finns även ett 
samband mellan motivation och förhållningssätt till varför man går utbildningen.  

Bertil fokuserar här framförallt på den struktur som finns inom fordonsprogrammet på 
den egna skolan och hur det finns beredskap att förändra denna beroende på hur 
eleverna utvecklas. Det uttrycks också ett samband mellan elevernas motivation och 
resultat vilket påverkar den inre strukturen på skolan. Det finns också tydliga kopplingar 
mellan inriktningar och vilka kurser eleverna gör. Det framgår också att det individuella 
arbetet är effektivare än att låta eleverna arbeta tillsammans, en syn som möjligen kan 
kopplas till att förmåga hos den enskilde i huvudsak ses som en motivationsaspekt som 
har sin utgångspunkt i vilja något som man bara kan bestämma sig för att ha eller inte 
ha. Graden av motivation hos eleven ställs inte i förhållande till skolan eller 
undervisningen utan är något som är en egenskap som tycks finns hos eleven utan andra 
kopplingar. 

6.3.3 Conny angående fordonsprogrammet 
Fordonsutbildningen har blivit mer teoretisk genom att det skett förändringar som innebär att det 
tillkommit nya områden. Utbildningen består av områden som är olika fördelade mellan teori och 
praktik. De nya områdena är rent teoretiska vilket minskar de praktiska inslagen. Man tittar på hur 
elever tänker genom att de berättar för oss snarare än för andra. Eleverna lär sig om 
kvalitetstänkande genom studiebesök. Det görs ett antal studiebesök i årskurs ett som syftar till att 
öka förståelsen. Studiebesöken ger bättre förståelse för kvalitet än om läraren berättar och visar på 
skolan om kvalitet.  Kvalitet är något man pratar om i samband med studiebesök. Man pratar om 
kvalitet i samband med studiebesök för att eleven ska veta hur kvalitetsgrejor fungerar. Det är inte 
tillräckligt att bara visa för att eleven ska veta hur det fungerar. Kvalitet kännetecknas av att det 
har ett flöde och kvalitet på företag är ett flöde för att det ska fungera på ett visst sätt. Kvalitet är 
något enhetligt som fungerar på samma sätt oberoende av företag. Förståelsen av kvalitet ökar med 
ett studiebesök.  

Även om det skett en revidering av fordonsutbildningen så ser det snarlikt ut i den praktiska 
situationen. Kvalitet är ett exempel på en teoretisk grej och att det finns flera exempel på grejor 
som är teoretiska. Det förekommer olika grejor i utbildningen och kvalitet är en sådan. Kvalitet 
kan vara mer eller mindre i utbildningen och att det nu i och med revidering är mer. Kvalitet är ett 
teoretiskt område och kan enbart läras teoretiskt utan möjlighet att föra in några praktiska inslag. 

Kvalitet är något som låter sig styras i kvalitetsstyrningsprogram och det finns färdiga program 
för detta. Det gäller alltså att lära sig dessa program. Det finns olika företag/branscher och det är 
därför viktigt att lära rätt program. Kvalitet är något identifierbart som man kan titta på och utgör 
bara en del av en verksamhet. När man styr kvalitet med speciella program så uppstår också 
kvalitet. Plåt har ett eget kvalitetsprogram, KPL, och därmed också kvalitet i sin verksamhet. Lack 
har också ett kvalitetsprogram och därmed också kvalitet i sin verksamhet. Plåt och lack har 
snarlik verksamhet som gör att de kan använda samma kvalitetssäkringsprogram.  

Conny fokuserar här på den förändring som skett i år ett som innebär en förskjutning 
från praktik till mer teori. Det finns en tydlig uppdelning mellan teori och praktik och 
det finns också en tanke om att lärandet av teori är ett speciellt sätt att lära. Han ger 
också exempel på området kvalitet som har kommit in i samband med revideringen och 
som anses vara teoretiskt. Kopplingen är också stark mellan det som sker på skolan, i 
det här fallet kvalitet, och det som sker i företag utanför skolan. 

Det finns olika sätt att se på kvalitet. Läraren tänker på kvalitetssystem när han pratar om kvalitet. 
Man kan se på kvalitet på utfört arbete och man kan se kvalitet som ett system. Kvalitet på system 
har inte med kvalitet på utfört arbete att göra. Kvalitet har varierat över tid och blivit mer på skolan 
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som en konsekvens av att det finns ute hela tiden. Kvalitet har kommit in i utbildningen genom 
kursplanerna och det som görs ute är avgörande för vad som finns i kursplanerna snarare än att det 
är skolan som formar det som ska vara ute. Läraren anger ett samtycke med det som finns i 
kursplanen och tycker att det är bra med mer kvalitet i skolan eftersom det finns ute. Det som finns 
ute ska också finnas i skolan. Det är en skillnad mellan ute och inne och det är ute som styr vad 
som händer på skolan. Det finns dom och vi där dom finns ute på företag medan vi finns på skolan. 
Dom där ute pratar med elever om kvalitet. Man måste ha hum om kvalitet vilket innebär att man 
måste förstå varför det är som det är. Kvalitet kan vara olika saker men läraren prioriterar system 
som har med kvalitet att göra. Kvalitet kan anges på utfört arbete men det är inte det han pratar om 
när han pratar om kvalitet som tillkommit i och med senaste revideringen. Det finns system med 
kvalitet som läraren menar när han pratar om kvalitet som tillkommit i den senaste revideringen. 
Kvalitetssystem finns ute och det är därför det är viktigt att det också finns på skolan. 
Kvalitetssystem är beskrivningar på ansvarsfördelning av arbetsuppgifter. Att ansvara för 
mätinstrument är en arbetsuppgift som beskrivs i kvalitetssystem. Kvalitetssystem beskrivs i 
papper. Kvalitetsstyrning är kopplat till företag och finns inte på skolan. Företag jobbar också med 
kvalitet. Läraren tänker på kvalitetsstyrning när han nämner kvalitet. Kvalitetsstyrning är att styra 
kvalitetsarbetet på företag. Kvalitetsarbete kan styras genom att beskriva vem som gör vad. 
Kvalitet är inte på utfört arbete utan är bl. a om hur instrument fungerar. Det finns papper som 
anger hur något ska göras och vem som ska göra vad. Alla kvalitetssystem på företag innehåller 
papper. Papper i kvalitetssystem anger ansvarsfördelning och vad som ska ansvaras för. 

Conny fokuserar här på exemplet kvalitet och beskriver hur det har kommit som nytt 
kunskapsområde. Han visar också på dess samband med vad som händer utanför skolan 
och att detta är avgörande för vad som händer på skolan. Det som finns ute är också 
viktigt att det förekommer på skolan och på så sätt legitimeras det som gör i skolan med 
att det görs ute.  

Det finns mätinstrument på verkstäder som kan påverka kvaliteten och därför ingår dessa i 
kvalitetssystem. Mätinstrument kan kalibreras och ett instrument som är felkalibrerat påverkar 
kvaliteten negativt. Mätinstrument ingår i de papper som finns i kvalitetsstyrningssystem och det 
är inte alla på en verkstad som har ansvar för kalibrering utan det är någon speciell som har detta 
ansvar vilket anges i dessa papper. Ansvar på verkstad gällande kvalitetssystem kan vara att 
kalibrera mätinstrument eftersom kalibrering påverkar kvaliteten. Det finns en speciell person som 
är ansvarig för denna kalibrering. Vem det är anges i de papper som finns i 
kvalitetsstyrningssystemet. 

Det finns elever som inte har hum om saker och dessa elever står som frågetecken. Att inte ha hum 
om kvalitet är ett exempel då elever står som frågetecken. Eleverna förväntas ha kunskap om 
kvalitet när de kommer ut på arbetsplatsen och det är skolan som ger denna kunskap. Eleverna 
finns på två ställen under sin utbildning dels på skolan under vissa tider, dels på företag under 
vissa tider. Den tid eleverna är på företag har de APU och det finns ingen APU på skolan. 

Läraren jämför nuvarande årskurs 1 med hur det var före revideringen. Han har en uppfattning om 
att årskurs 1 blivit mer teoretisk för att kvalitet och miljö tillkommit. Därmed har också årskurs 1 
nu mindre praktiskt arbete än tidigare. Det finns skillnad mellan teori och praktiskt arbete och 
summan mellan dem är konstant d v s om teori ökar så minskar praktiskt arbete. 

Läraren är insatt i den revidering som gjordes 2000 och att denna skapat förändringar i kursplaner. 
Dessa förändringar har inneburit mer teori och mindre praktiskt arbete. Revideringen har förändrat 
innehållet i kurser genom att tillföra arbetsmiljö och kvalitet. 

Conny fokuserar här på att visa hur väl han är insatt i vad som händer ute genom att 
noggrant beskriva hur det nya kunskapsområdet används ute på företag i en konkret 
situation. Eftersom det finns en konkret situation ute som eleven kan hamna i är det 
viktigt att eleven också kan behärska denna situation. Det blir skolans roll att se till att 
eleven är förberedd för olika situationer ute. Läraren ser också en stark skillnad mellan 
teori och praktik som verkar svåra att förena. När nya områden som enligt läraren är 
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teori kommer till så minskar de praktiska inslagen i undervisningen snarare än att de 
utgör en teoretisk aspekt i det praktiska arbetet.  

Det är mer av arbetsmiljöbitar i kursplanerna i samband med revideringen 2000 än vad det var i de 
tidigare kursplanerna. Det är bra att det finns mer miljö i utbildningen på skolan och att det 
saknades miljö före revideringen. Man kan lägga olika stor vikt vid saker i utbildningen och det 
syns i kursplanerna vad man ska lägga vikt vid. Det syns i dagens kursplaner genom att arbetsmiljö 
skrivits in att det ska läggas större vikt vid detta. Läraren har tillgång till och tittar i kursplaner där 
man kan få information om kunnarader. Kunnaraderna finns i text organiserad i rader vilka 
innehåller information om kunskap. Man kan jobba på olika sätt i skolan men kunnaraderna anger 
på vilket sätt man ska jobba och styr vad som händer i undervisningen. Kvalitets- miljö och 
säkerhetsmedvetenhet är kunskapsområden som anges i text i kunnaraderna. Läraren låter eleverna 
jobba med dessa områden därför det står i kunnaraderna. Kvalitets- miljö och 
säkerhetsmedvetenhet är kunskapsområden som anges i text i kunnarader i kursplan. Kursplanen 
är tydlig och klar med kvalitets- miljö och säkerhetsmedvetenhet. Kursplanen styr vad som blir 
föremål för undervisning. 

Conny fokuserar här på kopplingen mellan det nya innehållet i hans undervisning och 
kursplanen med dess kunnarader. Han beskriver också kursplanens struktur vilket visar 
på att han är väl förtrogen med dess existens och uppbyggnad. Här finns en tydlig 
koppling mellan arbetsmiljö och kunnarader i kursplan. 

Utbildningen är upplagd med en speciell år etta där det finns skillnad mellan teori och praktik. Det 
är avsnitten som ingår i ettan som bestämmer att det är mycket teori och det går inte att förändra 
upplägget för att öka de praktiska inslagen. Vissa avsnitt som finns i år ett är tråkiga för eleverna 
och det är de teoretiska avsnitten som är tråkiga. De praktiska avsnitten är roligare för eleverna. 
Eleverna måste göra alla avsnitt även om de tycker de är tråkiga och de som tycker det är tråkigt 
kämpar sig igenom. Läraren kan inte göra teoretiska avsnitt roliga eller göra teoretiska avsnitt 
praktiska. Att kämpa sig igenom avsnitt kan upplevas som att genomlida. Det finns en tydlig 
indelning i olika år och de olika åren jobbar på olika sätt. Tvåan har mindre teori och mer praktik 
än i ettan. Det finns i tvåan en koppling mellan teori och praktik som saknas i ettan. I tvåan är teori 
och praktik parallella processer även om teori och praktik är olika saker. Det finns APU som görs 
på företag med verkstäder utanför skolan. Det förekommer ingen APU på skolan. Det finns flera 
indelningsgrunder för organisationen där veckor är ett, dagar ett annat, läsår ett tredje, kärnämnen 
ett fjärde, yrkesämnen ett femte. Kärnämnen och yrkesämnen är separerade under APU.  

Conny fokuserar här skillnaden mellan struktur i år ett och två. Han talar också om att 
relationen mellan teori och praktik och att denna relation har en helt annan karaktär i 
tvåan än i ettan. Det framstår som att det är en given lagbundenhet i skillnaden och trots 
att tvåan upplevs som mer positiv i sin relation mellan teori och praktik verkar han inte 
se någon möjlighet att strukturera år ett på ett annorlunda sätt för att nå mer positiva 
effekter. Strukturerna verka vara en gång för alla given, möjligen kan det vara en 
tradition som består eller en oförmåga att strukturera undervisningen på annat sätt.  

Det finns flera olika kurser som kan vara möjliga att ingå som utbud. Det jobbar flera lärare på 
skolan som diskuterar och bestämmer vilka kurser skolan ska ge. Skolverket bestämmer de kurser 
inom vilka lärarna kan välja. Det finns programråd som har medlemmar som har synpunkter på 
vilka kurser skolan ska ha. Medlemmarna får i samband med revidering möjlighet att påverka 
vilka kurser skolan ska erbjuda. Skolan är intresserad av att höra medlemmarnas synpunkter på 
deras val av kurser. Medlemmarna i programrådet har bättre förmåga att veta vilka kunskaper 
eleverna ska ha med sig i sitt bagage i förhållande till skolan. Lärarna i skolan vill kontrollera om 
deras syn på vad eleverna behöver stämmer överens med medlemmar i programråd. Det är flera 
lärare på skolan som har bearbetat det lämnade förslaget och skolan tar på sig ansvaret att lämna 
förslag till programrådet. Medlemmarna i programrådet tar inte initiativ när det gäller vilka kurser 
som ska erbjudas. Lärare från skolan har möte med medlemmar i programrådet för att komma 
överens om vilka kurser skolan ska erbjuda eleverna. Mötet har som syfte att komma överens om 
kurser. Medlemmarna har möjlighet att beakta det givna förslaget för att återkomma med 
synpunkter och skolans ambition är att lyssna på medlemmarnas synpunkter. Det är lätt att komma 
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överens om vilka kurser som ska erbjudas för att skolans förslag ligger nära det som medlemmarna 
tycker är bra. Att lärarnas och medlemmarnas synpunkter sammanfaller lätt gör att det sällan krävs 
mer än ett möte för att komma överens.  

Conny fokuserar här på att det finns olika kurser och att lärarna på skolan har 
möjligheter att välja mellan olika kurser men att Skolverket har angett de yttre ramarna 
för vilka kurser som kan väljas. Även här kommer det fram att skolan har en vilja att 
anpassa sig efter vilka kunskaper som företagen efterfrågar. Lärarna känner en 
osäkerhet i vilka kunskaper som efterfrågas och rådgör därför med representanter från 
företag för att få ut det optimala med utbildningen. Med optimalt får här ses att anpassa 
efter företagens vilja. 

Det finns en lärargrupp på skolan där kurserna är av gemensamt intresse. De använder sitt 
gemensamma intresse för kurserna som utgångspunkt för att resonera kring vilka kurser som ska 
ingå i utbildningen. Lärarna har mer gemensamt sinsemellan än vad de har till övriga medlemmar 
som ingår i programrådet. Medlemmarna utanför skolan har en annan arbetsuppgift än lärarna på 
skolan.  

Det finns gemensamma kurser på skolan som alla elever inom programmet ska göra. Alla elever 
gör ett grenval inför år två men skolan har inte alla grenar. De elever som inte är färdiga med de 
gemensamma kurserna kan riskera at komma till en skola efter grenval som inte har utrustning för 
dessa gemensamma kurser eftersom de kräver speciell utrustning. Lärarna på skolan har resonerat 
om de gemensamma kurserna och att det inte är ett enskilt lärarproblem hur man på skolan ska 
jobba med de gemensamma kurserna. Resonemanget kring de gemensamma kurserna har lett fram 
till ett gemensamt beslut som innebär att alla gemensamma kurser ska ligga i år ett. Lärarna har 
redan bestämt detta innan man diskuterar med programrådets medlemmar.  
Det finns en uppdelning mellan lärarna beroende på om de undervisar i ettan eller i tvåan och 
trean, ”jag” undervisar inte i samma klass som ”dom”. ”Jag” undervisar i ettan och ”dom” 
undervisar i tvåan och trean och vi jobbar på olika sätt. I tvåan och trean öppnar ”dom” kurser, en 
princip som gäller där men inte i ettan. De lärare som jobbar med tvåan och trean öppnar flera 
kurser samtidigt. Kurser kan vara likvärdiga genom att kunskapen har lika värde oberoende av 
innehåll. De kurser som öppnas samtidigt är likvärdiga och det finns inga kurser i tvåan och trean 
som inte är likvärdiga. Tvåan och trean har 10 – 12 elever och dessa kan inte ha samma kurs 
samtidigt utan dessa sprids ut på flera kurser. Kurser kan delas in i lättare och svårare kurser och 
vissa kurser är svåra och vissa kurser är lättare. De kurser som anses lättare är de kurser som 
kommer först och att kunskapen byggs upp från de lättare till de svårare kurserna. Läraren är klar 
över vilka kurser som är lätta och vilka som är svåra. Kunskap är något kvantitativt som byggs av 
att ny kunskap läggs ovanpå gammal kunskap. Eleverna gör först de enklare kurserna för att 
därefter bygga på med svårare kurser. Kunskap är ett evigt byggande genom att det ständigt läggs 
på ny kunskap. 

Conny fokuserar här på strukturella skillnader som finns inom programmet och den 
uppdelning som är gjord på skolan. En grupp lärare jobbar med år ett hela tiden och 
andra lärare jobbar med år två och tre. Utbildningen ses inte som en helhet utan lärarna i 
år ett gör sin del av arbetet och sedan tar lärarna i år två och tre över. Conny har en 
begränsad uppfattning dels om vilka kurser som finns i år två och tre eller hur de arbetar 
i dem. Ändå är det han som förbereder eleverna för år två och tre. Att se kunskap som 
ett byggande kan förklara att det inte behöver finnas någon djupare förståelse av vad 
som händer i år två och tre eller hur man förbereder för dessa kurser. Det viktiga är att 
de gemensamma kurserna i år ett ses som lättare än de som kommer i år två och tre så 
att byggandet kan fortsätta. 
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6.4. Sammanfattning av område 2 ”Beskrivning av Fordons-
programmet” 

Arne börjar med att koppla fordonsprogrammet som en förberedelse till en kommande 
yrkesroll som bilmekaniker. Det anges inga andra syften med programmet såsom 
förbereda för studier eller till samhälls medborgare, utan det är en klar koppling till ett 
arbetskraftsreproducerande perspektiv. När han tar ett mer internt perspektiv d v s på 
hur elevens lärande är organiserat framkommer att eleven är någon som fylls med 
kunskap och att lärandet sker i olika steg. Det framkommer inte att det finns någon 
skillnad i lärande beroende på olika elever eller olika innehåll. Det är eleven själv som 
är avgörande för hur mycket eleven kan fyllas med kunskap enligt Arnes perspektiv. 
Modellen för lärande är given och det framkommer inget som tyder på att det finns 
någon anledning att ifrågasätta denna syn på lärande. Även i samband med vilka 
förutsättningar som är avgörande för vilka kurser som skolan kör så framtonar eleven 
som en begränsande faktor. Bilen framstår som en given helhet och det framkommer 
inte på något sätt att bilen försätts som en del i relation till andra helheter. Den 
kommande yrkesrollen framtonar vid flera tillfällen som en referenspunkt för 
utbildningens innehåll även om det också framgår att eleven kan ha andra yrkesroller än 
bilmekaniker men att det är begränsat till yrkesrollen inom mekanisk serviceinriktning. 

Även Bertil kopplar fordonsprogrammet till kommande yrkesroll även om denna ser 
annorlunda ut än för Arne. Om man kan säga att Arne kopplar till en mer traditionell 
roll som bilmekaniker eller motsvarande så lyfter Bertil sina ambitioner till yrken som 
ligger ”ovanför” den traditionella bilmekanikern. Här framtonar bilden av en tekniker 
som enligt Bertil inte ska jämföras med bilmekaniker eftersom denna besitter en annan 
kompetens än den traditionella bilmekanikern. Bertil ser också att eleverna kommer att 
utbilda sig vidare, även om det är inom samma bransch, antingen som tekniker eller 
som någon form av chef. Han markerar också att Skolverkets struktur och innehåll 
anpassas till branschens krav på kunskap. När Bertil talar om kunskap så ligger 
ambitionerna på en sådan nivå att eleverna ska kunna en teknik som de bilmekaniker 
som finns på verkstäder inte behärskar. Det är den nya tekniken som ställs i förgrunden 
och alla elever lyckas inte med detta, en orsak som Bertil kopplar till elevens 
motivation. Den inre strukturen på skolan kan förändras i förhållande till elevernas 
utveckling och kurser kan redan i år 1 kopplas till elevens kommande inriktning. 
Eleverna jobbar individuellt vilket kan tolkas som vara mer effektivt än att eleverna 
arbetar tillsammans. Bertils syn på elevernas enskilda motivation har också betydelse 
för denna syn.  

Conny gör mer kopplingar till de förändringar som skett med fordonsprogrammet och 
det framtonar i hans utsagor att det skett en förändring från praktik till mer teori. Det 
framtonar också att han har en speciell tanke om att lärande av teori går till på ett 
speciellt sätt. Samtidigt framtonar det även hos Conny att det som sker i företag utan för 
skolan är av avgörande betydelse för vad som sker i skolan. Han använder kvalitet som 
ett exempel på en förskjutning från praktik till teori men också som ett exempel på 
kopplingen med vad som händer utanför skolan inom detta område. Hans exempel ger 
också prov på att han är väl insatt i vad som sker utanför skolan inom området kvalitet 
och det framtonar också hur det är skolans roll att se till att elever kan hantera 
situationer i arbetslivet när de kommer ut på ett företag. Skillnaden mellan teori och 
praktik uppstår vid ett par tillfällen och hur detta skiljer sig mellan år 1 och 2. I år två är 
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det en annan relation mellan teori och praktik som är mer positiv men som inte verkar 
applicerbar i ettan där strukturen mellan teori och praktik verkar statisk. Det framtonar 
också att Conny inte är speciellt insatt i hur utbildningen inom fordonsprogrammet ser 
ut i detaljer utöver år 1. 

6.5. Område 2: ”Hur arbetsuppgifter tillkommer” 

6.5.1 Arne angående hur arbetsuppgifter tillkommer 
Kursplaner är utgångspunkten för hur arbetsuppgifter tillkommer. Detta visar på att kursplanens 
existens är känd för läraren. Kursplanerna är något som beskriver kunskap och att kursplanerna 
ligger som grund för arbetsuppgifterna. Kunskapen i kursplanerna anges också som beskrivna på 
olika nivåer. I kursplanerna finns även betygskriterier som används i samband med bedömning vid 
studieplats. Kursplanerna anger däremot inte undervisningsinnehåll eller hur man ska arbeta med 
innehåll i undervisningen. Kunskapen är beskriven i kursplanen, att det är det som är syftet med 
kursplanen och att kunskapen anges som något eleven ska ha efter avslutad kurs. Kursplanen 
beskriver kunskapen som indelad i nivåer. Nivåerna är en grund för bedömning av kunskap och 
betygskriterierna är i nivåer.  

Kurserna innehåller betygskriterier som är till för att eleverna ska få en rättvis bedömning och 
betyg för kursen. Betygskriterierna hör samman med mål för kursen. Betygskriterierna är 
utformade som direktiv men direktiven är inte helt tydliga men är en vägledning vid bedömning av 
eleven. Läraren utgår också ifrån att det är ”vi” som bedömer eleven och att bedömningsunderlaget 
utgår ifrån betygskriterierna. Han menar också att betygskriterierna används som 
bedömningsunderlag till varje studieplats. Det är viktigt att eleven får rätt bedömning och att 
betyget hör samman med den bedömning eleven får. Bedömning sker på avskilda delar av kursen 
vilket innebär att kursen dels är en avskild del i utbildningen samtidigt som kursen i sig innehåller 
ett antal platser. Varje plats bedöms utifrån kursbetygen vilket utgör det sätt på vilket ”vi” 
använder kursbetyget. Kurserna kan delas upp i ett antal delar som benämns studieplats. Inom en 
kurs finns flera delmoment och varje del av kursen utgörs av moment som kan göras till 
studieplats. ”Vi” använder kursbetygen som ska vara för kursen som helhet till att bedöma varje 
delmoment, studieplats. Studieplatser kan innehålla olika saker. 

Arne fokuserar på syftet med kursplanen, att ange kunskap som eleven ska ha efter 
avslutad kurs, men även att kunskapen är uttryckt i nivåer återkommer här. Det 
framkommer inte hur själva arbetsuppgiften är relaterad till kursplanen men det framgår 
att han menar att arbetsuppgifterna har sin legitimitet genom att ha sin utgångspunkt i 
kursplanerna. Han fokuserar även på vad som finns i kursplanen och dess innehåll, 
nämligen att det finns mål och betygskriterier men även att kunskap är i olika nivåer. 
Detta visar på att läraren har kunskaper om att det finns mål, att dessa anger kunskaper 
och att kunskaper kan uttryckas i olika nivåer, men även att de står i en speciell relation 
till varandra. Att tala på det här sättet som en respons på utgångsfrågan indikerar att 
arbetsuppgifternas konstruktion ses som ett resultat av lärarens uppfattning av den 
kunskap eleven ska uppnå i förhållande till målen. Det nämns däremot inget om andra 
styrdokument som exempelvis läroplanen och dess mål eller programmålen med sina 
specifika mål för fordonsprogrammet utan arbetsuppgifterna bygger helt på kursplanens 
mål. Det talas inte heller om några lokala måldokument såsom kommunal skolplan eller 
lokal arbetsplan.  

Han fokuserar också på betygskriterierna och menar att dessa är direktiv som inte är helt 
tydliga utan endast ger vägledning. Det ger en indikation på att läraren menar att det här 
är lite upp till honom själv/skolan att bestämma hur bedömningsunderlaget ska se ut. 
Samtidigt menar han att det skulle vara önskvärt med större tydlighet. Att inte nämna 
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kursplanens mål i samma termer kan tolkas som att dessa är tydligare i meningen lättare 
att förstå. Att vilja ha större tydlighet kan tolkas som att läraren känner sig osäker och 
att en större tydlighet skulle göra honom mer säker i bedömningen av eleverna. Han 
talar också om ”rätt” och ”rättvis” bedömning vilket visar på att han ser bedömning och 
betygssättning som en viktig sak i sin lärarroll. Att bedömning sker på delar av kurser, 
och till synes med ökad precision, kan tolkas som ett sätt att försöka säkerställa rättvisa 
i bedömningen och betygssättningen. 

Arne fokuserar också sambandet mellan bedömning och betyg och skiljer på dessa 
genom att bedömning sker på studieplats men betyg sätts på kurs. Hur skillnaden 
eventuellt ser ut framkommer inte men anger att bedömningen sker utifrån betygen. 
Betygen är således dels utgångspunkten för bedömning samtidigt som betyg är en 
”form” som är resultatet av alla bedömningarna inom en kurs. 

Ett ytterligare fokus är på att kurser kan delas in i delar som görs till studieplatser. Varje 
delmoment, studieplats bedöms separat där kursbetyget, som egentligen är en 
kvalitetsbedömning för hela kursen, kan användas på varje delmoment. Frågan är hur 
betygsättning efter genomgången kurs sker när varje del inom kurser är avskild och 
bedöms under pågående process. Genom att poängtera ”vi” kan indikera en osäkerhet 
om hur man kan/ska göra, eller att man kan göra på olika sätt, där läraren vill framhäva 
det speciella sätt som de använder. Det kan också tolkas som att läraren menar att man 
antagligen gör på olika sätt i andra undervisningssituationer utanför den egna skolan. 

6.5.2. Bertil angående hur arbetsuppgifter tillkommer 
Läraren (”Jag”) förhåller sig på olika sätt när han försöker beskriva filmen. Ett sätt att beskriva 
filmen är att utgå ifrån sig själv som involverad i filmen som handlar om hans undervisning. Ett 
annat sätt är att läraren intar ett annat sätt att förhålla sig till filmen som innebär att han uttrycker 
sådant han tror en annan person som inte är involverad skulle se. Läraren ser sig i sitt uttalande 
som opartisk i förhållande till sin undervisning. Man kan förvänta sig att läraren anser sig ha 
förmågan att både vara partisk och opartisk genom att kunna träda in i en annan persons 
perspektiv. Läraren intar en annan roll än att vara partisk och menar att någon annan skulle se att 
det är massa grejor på gång samtidigt.  

Läraren ser flera olika saker på filmen men väljer att ta en annans perspektiv när han säger att det 
syns teoretiska, tekniska saker och modern teknik som inslag på filmen. Modern teknik 
framträder på olika sätt om jag är part i målet i förhållande eller om jag är opartisk. Han menar att 
modern teknik inte har synliga fel utan felen finns osynliga och måste mätas fram och att det vid 
mätning av modern teknik krävs speciella instrument för att felsöka. Läraren uppfattar eleverna på 
filmen som aktiva, en aktivitet som kopplas till att eleverna är engagerade i sina arbetsuppgifter. 
Han upplever inte samma aktivitet i sin vardag som framträder på filmen. Läraren har en 
uppfattning om att eleverna är engagerade i vad de sysslar med och att dom alltid har något att 
syssla med. Han menar också att trots vissa elever uttrycker låg motivation så är de engagerade i 
sina arbetsuppgifter och att eleverna har samma engagemang oberoende av om det kommer någon 
för att ”observera” undervisningen.  

Lärare och elever möts varje dag och det sker en dialog genom samtal mellan lärare och enskilda 
elever. Dessa samtal informerar läraren om elevens motivation. Samtalen sker oreflekterat och 
uppmärksammas inte av läraren. Att läraren inte reflekterar och uppmärksammar samtalen leder 
till att läraren inte kommer ihåg dessa. Läraren får många nya intryck i undervisningen som 
påverkar minnet negativt och han glömmer dialogen med eleverna för att det händer mycket i 
undervisningen och han har mycket att hålla i. Läraren (”Jag”) ser ett samband mellan att det 
händer mycket i undervisningen och att han är trött när han kör hem. Dessa samband kunde han 
inte se innan han sett filmen och att tröttheten hör samman med att det händer mycket i 
undervisningen och att han har mycket att hålla i. 
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Här fokuserar Bertil två olika perspektiv, dels det han ser genom att inta ett opartiskt 
perspektiv, dels elevens aktivitet och relationen mellan elev – lärare. Det första fokus 
anger att det sker mycket olika saker under en dag i undervisningen och att allt som 
händer har en koppling till teknik på ett eller annat sätt. Det andra fokus anger elevens 
aktivitet och engagemang samt den dialog som han menar finns men på grund av olika 
störande moment blir oreflekterad och bortglömd, något som han inte var riktigt 
medveten om före filmen visades. Man kan också anta att Bertil inte har som rutin att 
reflektera över vad som händer i den dagliga undervisningen. Dessa första fokus får ses 
som att han får ett perspektiv på sin undervisning som han inte upptäckt tidigare och 
som inte egentligen har med utgångsfrågan att göra. Däremot säger det något om hans 
sätt att agera som lärare. 

Det finns objekt som ska repareras och dessa reparationsobjekt är tillgängliga för skolan. 
Reparationsobjekten har som syfte att passa de arbetsuppgifter och mål som undervisningen har 
snarare än att uppfylla krav från kunder. Undervisningen är stationsvis och utgår från stationer vid 
de tillfällen då det finns reparationsobjekt som lämpar sig till detta och arbetsuppgifterna är 
avgörande för om ett reparationsobjekt lämpligt som station. Läraren har en uppfattning om att det 
är viktigt att medborgare är vetgiriga och därför menar han att fordonsprogrammet inte enbart ska 
utbilda för ett yrke utan ska även utbilda till en vetgirig medborgare, en uppfattning som finns 
förankrad i kursmål.  Det finns en bransch som är avnämare till de elever som går 
fordonsprogrammet och denna bransch ställer krav på skolan att eleverna ska söka kunskap. Att 
söka kunskap är en del i den kompetens som finns i elevens kommande yrke. Läraren delar denna 
syn och omsätter kraven från branschen till undervisningen. Läraren lägger in moment i 
undervisningen som har till uppgift att utveckla elevens förmåga att söka kunskap. 
Arbetsuppgifterna i skolan är upplagda så att det blir nödvändigt för eleven att söka kunskap för 
att kunna lösa uppgiften. I samband med detta har eleven tillgång till böcker och datorer för att 
finna kunskap. Att söka kunskap är att leta i böcker och datorer som finns tillgängliga för eleverna. 
Det kan också finnas annat sätt att finna kunskap utöver böcker och datorer. 

Läraren kan inte påverka hur dagen ska se ut eftersom det är det som eleverna ska lära som gör att 
dagen ser ut som den gör. Läraren formar undervisningen så att eleven får lära sig grunderna 
vilket utgår ifrån att veta hur saker fungerar från scratch. Grunderna utgår ifrån att kunna läsa 
information, en förmåga läraren ser som ny snararen än en fördjupning av den läsförståelse eleven 
har från grundskolan. Grunderna utgår också ifrån att kunna skriva uppgifter, även detta som en ny 
kunskap som eleven inte har med sig utan ska utveckla inom programmet. Kursmålen är en av tre 
saker som påverkar innehållet i undervisningen där kursmålen har en viktig roll när det gäller 
innehållet i undervisningen. Han anger att kursmålen är tydliga för att kunna användas för den 
egna undervisningen. Det är skolans ansvar att utveckla eleverna till dugliga samhällsmedborgare 
och att han anpassar sin undervisning för att tillgodose detta. Medborgare är till för samhället och 
att dugliga medborgare skapar en viss typ av samhälle och odugliga samhällsmedborgare skapar en 
annan typ av samhälle. Skolan roll är att skapa samhällsdugliga medborgare för att forma ett 
speciellt samhälle. Individer måste förändras för att anpassas till ett föränderligt samhälle. 
Utbildning är beroende av samhället och att utbildningen förändras efter förändringar i samhället. 
Samhällets förändringar är orsaken till utbildningens förändringar och det sker ständigt 
förändringar inom utbildningen för att möta samhällets förändringar. 

Arbetssituationen för eleverna fluktuerar så att de måste växla mellan olika saker under en och 
samma dag vilket är en kunskap som eleven måste utveckla för att klara utbildningen. 

Här fokuseras relationen mellan avnämarnas (branschen) krav – mål – innehåll – 
struktur men med fokus på branschens krav, undervisningens kunskapsmål och struktur. 
Det uttrycks inga mål som är läroplans- och programmål utan det är ett resonemang om 
kunskap som är starkt kopplad till kursmål. Den starka kopplingen till branschens krav 
kan ses som att läraren förutsätter att alla elever kommer att arbeta som mekaniker på en 
verkstad. Det finns i det uttryckta inga indikationer på att det kan finnas andra avnämare 
än den bransch som arbetar med bilar på verkstäder. Här framkommer också relationen 
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mellan samhällets förändringar och skolans roll att anpassa individen till samhället och 
branschens utveckling. Utbildningen förändras som en konsekvens av samhället och 
branschens förändringar medan utbildningens eventuella roll som samhällsförändrande 
och som en sätt att skapa förutsättningar för förändringar inom branschen nämns inte. I 
programmålen för fordonsprogrammet uttrycks detta däremot som ett mål. 

Det finns en bransch som är intresserad av utbildningen och som ser möjligheter att påverka 
resultatet av utbildningen genom att ställa krav på skolan. Skolan anammar dessa krav och 
försöker möta dessa krav som inte finns i ettan utan kommer först i tvåan. Branschens, som har 
kunskap om sina behov, formulerar dessa som att söka kunskap. Tidigare utbildningen utbildade 
mekaniker eftersom dessa krav fanns från branschen tidigare. Numera vill branschen ha något 
annat än mekaniker som inte är vetgiriga och kan möta snabba förändringar. Vetgiriga ungdomar 
kan bättre än mekaniker möta snabba förändringar och skolan har en viktig uppgift i att utveckla 
eleverna till vetgiriga. 

Det finns teknik på verkstäder som förändras fort och ungdomarna stöter ofta på ny teknik. En del 
av utbildningen är att förbereda för att tekniken förändras hela tiden, en förändring som kräver att 
ungdomarna lär nytt hela tiden. Skolan lär ungdomarna att tekniken är föränderlig och att utveckla 
kunskap i att lära nytt. Läraren delar in kunskap i grundkunskaper och spetskunskaper och 
grundkunskaper är målsättningen för utbildningen. Spetskunskaper tas bort till förmån för 
grundkunskaper och målsättningen är inte att utbildningen ska leda till färdigutbildning.  

Det finns både spets- och grundkunskap i utbildningen men grundkundkunskaperna tar mer tid än 
planerat och man tar därför bort spetskunskap för att prioritera grundkunskaper före spetskunskap. 
Spetskunskap kommer när man har grunderna och därför lägger läraren stor vikt vid 
grundkunskaper. Läraren ser utbildningen som en del av ett livslångt lärande och att eleven inte 
kan allt efter genomgången utbildning. Den teknik som finns på verkstäderna tillsammans med 
teknikens förändring gör att eleverna måste lära nytt under hela sitt yrkesverksamma liv. 

Läraren har möjligheter att välja hur han ska lägga energin och väljer att lägga den på 
grundkunskaperna eftersom det är viktigt för det livslånga lärandet. Läraren väljer bort delar av 
spetskunskaper för att säkerställa att eleverna har grunderna. Eleverna får tänka både på skolan 
och när de börjar jobba på verkstad. En elev kan tänka logiskt vilket innebär att förstå att en verkan 
har en viss orsak. Att tänka logiskt är en kunskap som efterfrågas i arbetslivet. 

Saker händer av sig själv och varje händelse är kopplad till orsak och verkan. Orsaken uppstår av 
sig själv och att tänka från verkan till orsak är att tänka logiskt. 

Här återkommer fokus på branschernas krav och skolans anpassning till dessa. 
Bilmekanikerns roll har förändrats och då ska även utbildningen förändras enligt detta. 
Bertil fokuserar här på kunskaper som inte återfinns i kursplanerna utan har mer av 
karaktären läroplans- och programmål. Det visar sig också genom att han här inte talar 
om kursplanen men samtidigt ska poängteras att han inte heller hänvisar till andra 
dokument. Hans inställning och strävan efter att utveckla dessa kunskaper kan vara ett 
resultat av att ha läst läroplan och programmål men kan också vara ett resultat av att ha 
anammat branschernas krav vilka sammanfaller med läroplanens mål. Om det är det 
sistnämnda kan man säga att läroplanen inte styr mot dessa mål utan branschernas mål 
styr men de sammanfaller med läroplanen och på detta sätt uppfyller Bertil läroplanens 
mål utan att egentligen veta om det. Här framkommer också att kunskap kan indelas i 
grund- respektive spetskunskap och att programmet i huvudsak är fokuserat till 
grundkunskaper och att dessa är viktiga för elevens framtid. Att tänka logiskt lyfts fram 
som en kunskap som är viktig oberoende av vilka komponenter eller delar av en bil 
eleven jobbar med och som läraren menar starkt efterfrågas i arbetslivet.  

Eleverna har arbetsuppgift på skolan på motorer som utgör grunder. Alla motorer har ljud men 
motorer med ett speciellt ljud som är onormalt har ett fel. Ett onormalt ljud kan vara att motor 
bankar. Eleverna mäter lager- och kolvspel därför att det ger kunskap om varför motor har 
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onormalt ljud. Läraren ser ett samband mellan att mäta lager- och kolvspel och förmågan att tänka 
logiskt. Den bransch som utbildningen leder till består av verkstäder som sysslar med motorer 
som kan ha onormalt ljud. Läraren anser att man (eleven) ska klara situationer som står i linje med 
de förväntningar verkstaden har vilket kan innebära att logiskt kunna säga en orsak till en verkan. 
Det är ett rimligt krav att en anställd ska kunna tänka logiskt. Läraren förväntar sig att eleven i sin 
kommande yrkesroll kommer att hamna i en situation där en motor har ett onormalt ljud. Att ha 
kunskap i att mäta lagerspel ska göra att eleven kan tänka logiskt på lager som tänkbar orsak till 
onormalt ljud. 

Läraren förväntar sig att eleven i sin kommande yrkesroll kommer att hamna i en situation där en 
motor har ett onormalt ljud. Att ha kunskap i att mäta kolvspel ska göra att eleven kan tänka 
logiskt på kolvar som tänkbar orsak till onormalt ljud. 

Läraren förväntar sig att eleven i sin kommande yrkesroll kommer att hamna i en situation där en 
motor har ett onormalt ljud. Att ha kunskap i att mäta ventiler ska göra att eleven kan tänka logiskt 
på ventiler som tänkbar orsak till onormalt ljud. 

Grundkunskap är viktigt för en elev som ska börja på verkstad och att logiskt kunna säga orsak till 
att motor bankar onormalt mycket är ett exempel på grundkunskaper. 

Här fokuserar Bertil på ett exempel från undervisningen som har koppling till den 
kommande yrkesrollen som mekaniker på en verkstad. Han utgår ifrån att eleven 
kommer att möta en situation där en bil har onormalt motorljud och denna förväntade 
situation är grunden till vilken kunskap eleven ska utveckla. Exemplet visar också på 
vilka kunskaper som anses vara grunder och hur undervisningen är strukturerad i 
relationen till vad eleven gör och vad eleven förväntas kunna. Här finns en inbyggd syn 
på lärande och kunskapsresultat, där relationen mellan att kunna utföra mätningar av 
lager, kolvar och ventiler leder till att eleven utveckla en förståelse mellan verkan och 
orsak, ett logiskt tänkande.  

Skolan har en viss struktur på i vilken ordning kurser och arbetsuppgifter utförs. Skolan är indelad 
i flera årskurser och utbildningen ses som delar snarare än som en helhet. Arbetsuppgifterna följer 
det kursinnehåll som Skolverket anger. Motorreparationer är en arbetsuppgift som är en del av ett 
kursinnehåll. Alla elever gör denna arbetsuppgift och den kurs där detta är ett innehåll görs under 
hösten i årskurs 2. Läraren är medveten om att elever jobbar i olika takt och att vissa elever jobbar 
saktare än andra. Det finns en ”standartakt” som gäller för den planeringen som är gjord. Elever 
som inte följer ”standardtakten” hinner inte med det som är tänkt enligt planeringen. Planeringen 
gäller för hela gruppen snarare än för enskilda individer. De elever som inte jobbar enligt 
planeringen kommer efter i kursmålen medan de som jobbar enligt ”standardtakten” ligger i takt 
med planeringen för gruppen som helhet. De som följer ”standardtakt” och ligger framme med 
kursmål är i princip färdiga med kursmål. I lärarens plan ligger elektronikbiten efter motor. En 
elev måste bli klar med motorkursen innan han får påbörja kurs i elektronik vilket innebär att 
eleverna påbörjar kurs i elektronik vid olika tillfällen.  

Här fokuserar Bertil på den strukturella delen av utbildningen, att utbildningen är 
upplagd utifrån arbetsuppgifter som har ett innehåll som följer vad Skolverket anger. 
Samtidigt är Skolverkets kursplaner inte upplagda med ett konkret innehåll utan har 
målbeskrivningar. Man kan tänka sig att han gör om målformuleringar till ett innehåll 
snarare än att konkretisera målen till undervisningsmål. Varje studieplats har ett innehåll 
och att kunna hantera detta innehåll blir samtidigt ett mål för undervisningen. Han 
fokuserar också på att det finns en planering som standardelever följer men även att det 
finns andra elever som inte håller samma takt och därför kommer efter. Detta visar inte 
på att det finns någon individuell planering för varje elev utan planeringen är på 
gruppnivå.  

Alla elever på fordonsprogrammet lär samma saker under ett gemensamt år där alla eleverna har 
samma kurser som följer Skolverkets plan. Detta gemensamma år innehåller sådana kurser som är 
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relevanta oberoende av senare vald inriktning. Skolan erbjuder två av de inriktningar som finns 
enligt Skolverket, transportinriktning och bilteknik. Under det gemensamma året är eleverna 
blandade oberoende av vilken inriktning de ska välja och skolan tar hänsyn till att den kunskap 
eleverna får i det gemensamma året ska vara efterfrågad i den kommande yrkesrollen. Inga elever 
ska utföra arbetsuppgifter som inte är relevant för deras yrkesval. Att lyfta topplock är ett exempel 
på en kunskap som är efterfrågad oberoende av vilken inriktning eleven väljer medan elever som 
väljer bilteknik ska få djupare kunskap om motor än transportelever. Läraren ser det som en 
kunskap att ha sett kolv och ventiler i en motor. Skolan tar hänsyn tas till vilken kunskap som är 
relevant för kommande yrkesroll vid planering av arbetsuppgifternas innehåll i de gemensamma 
kurserna. Arbetsuppgifterna ger kunskaper som är relevanta för inriktningarna bilteknik och 
transport. Motorreparationer är bara relevant för de elever som valt bilteknik och vi lägger denna 
arbetsuppgift så att det bara är elever som valt bilteknik som får denna kunskap. Transporteleverna 
får jobba med andra arbetsuppgifter som är relevanta för deras kommande yrkesroll. 

Läraren ser de gemensamma kurserna som tillhöra en kategori av kunskaper som utgör en grund 
och att dessa gemensamma kurser ses som att tillhöra samma ”enhet”. 

Alla inriktningar behöver inte motorreparation och eftersom inta alla inriktningar behöver 
kunskap i motorreparation ska inte alla behöva göra arbetsuppgift med motorreparation. 

Skolverket har haft en tidigare plan och i denna plan ingick motorreparation i årskurs ett. Alla 
elever oberoende av inriktning fick arbetsuppgifter med motorreparation och även de som inte 
behövde detta fick ändå göra det. Utbildningen är upplagd så att kurser bygger på varandra och 
består dels av gemensamma kurser som är grundkurser. Det finns påbyggnadskurser som följer 
efter grundkurser och motorreparation är en kunskap som ingår i en påbyggnadskurs inom 
bilteknik.  

Det finns olika inriktningar och läraren har en uppfattning om vad de olika inriktningarna behöver 
för kunskap. Läraren tar hänsyn till vad elever i kommande inriktningar behöver för kunskap vid 
planering av innehåll i de gemensamma kurserna. Han beskriver motorreparationer som ett 
exempel på arbetsuppgift som funnits tidigare i det gemensamma men att de nuvarande 
gemensamma kurserna inte innehåller motorreparationer. Detta är en effektivisering av 
utbildningens innehåll. 

Här fokuserar Bertil nyttoaspekten med kunskapen och att skolan skapar en struktur så 
att ingen elev ska behöva få kunskap som de inte har nytta av i sin kommande yrkesroll. 
Han fokuserar också på att elever arbetar olika fort och hur detta påverkar strukturen för 
hur kurserna löper under året. Motorreparation är ett exempel där olika elever med olika 
kommande yrkesroller behöver olika kunskaper om. Han menar att det skett en 
förändring till det bättre i kursplanerna eftersom de ger möjligheter till differentierad 
kunskap för de olika elevgrupperna. 

Det finns en strävan att komma till påbyggnadskurserna så snabbt som möjligt och 
baskunskaperna är det som finns i de gemensamma kurserna. De intressanta kunskaperna 
utvecklas i påbyggnadskurserna och de gemensamma kurserna är till förberedelse för de viktiga 
påbyggnadskurserna. Det finns olika typer av kunskap som kan indelas i grund- och spetskunskap. 
De gemensamma kurserna utvecklar grundkunskap medan påbyggnadskurserna utvecklar 
spetskunskap. Spetskunskap kommer senare i utbildningen. 

Här fokuserar Bertil åter på bas- och spetskunskaper. Han delar också in kurserna i 
dessa två kategorier där de gemensamma kurserna, som alla inom programmet får, 
utvecklar grundkunskap. De kurser som sedan ingår i inriktningarna och som pågår 
under år två och tre ses som påbyggnadskurser och det är i dessa som spetskunskap 
utvecklas. På så sätt kan man säga att utbildningen består av två delar, dels den 
gemensamma, dels den specifika som inramas i en inriktning. Man kan tyda det som att 
gemensam kunskap är baskunskaper medan de specifika till varje inriktning kallas 
spetskunskap.  
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6.5.3. Conny angående hur arbetsuppgifter tillkommer 
All undervisning i år ett är upplagd utifrån arbetsuppgifter till eleverna som finns i en arbetsbok 
som eleverna följer. Arbetsboken är inte skriven av lärarna på skolan. Det finns flera lärare som 
tittar i kursplaner och varje kurs har en kursplan som vi tittar i. Vi har kursplanen tillgänglig som 
vi kan titta i. Det finns mål och syfte för varje kurs och vi tittar på mål och syfte till varje kurs i 
kursplan. Att vi läser kursplanen för att få reda på vad eleverna ska kunna i varje kurs. Eleverna 
ska kunna något och läraren följer de krav på kunskaper som anges i kursplanen.  

Undervisningen som utgår ifrån en arbetsbok innehåller frågor. Arbetsboken innehåller flera 
frågor och vi tar bort de frågor som inte passar in i undervisningen. Vi gör en jämförelse mellan 
frågor i arbetsbok och mål och syfte med kursen. Vi känner att vi har kunskap för att bedöma om 
frågor är relevanta i förhållande till mål och syfte i kursplan. Vissa frågor i arbetsboken stämmer 
inte med mål och syfte i kursplanen och dessa frågor tar vi bort. Kursplanerna styr de frågor som 
ligger till grund för arbetsuppgifterna.  

Det finns grejor ute på företag och i skolan men vissa grejor finns på skolan och inte på företag. 
Det är de grejor som finns på företag som är intressanta och det finns ingen anledning för skolan 
att göra sådant som inte finns på företag. Skolan ska eftersträva att göra sådant som görs på företag 
och att lärandet sker genom att efterlikna de grejor som görs på företag. Kursplanens mål och syfte 
stämmer med de grejor som görs ute och vi tar bort de grejor ur arbetsbok som inte görs ute på 
företag. 

Här fokuserar Conny på sambandet mellan den arbetsbok som finns i undervisningen 
och de mål och syfte som finns i kursplanen. Det framgår också att läraren inte alltid har 
samma uppfattning om de frågor som ingår i arbetsboken utan kan ibland ta bort frågor 
som inte är relevanta utifrån mål i kursplanen. Det finns en koppling mellan det som 
görs på företag och vad som anses relevant kunskap i arbetsbok. Det finns ingen 
anledning att göra saker som inte görs ute och som inte har en klar och tydlig 
nyttofunktion. 

Lärarna gör jämförelse mellan frågor i arbetsbok och kursplaner och de flesta frågor i arbetsbok 
används som medel för att nå de mål som finns i kursplanerna. Lärarna ser frågorna som ett sätt att 
lära det som efterfrågas i kursplaner. Frågornas relevans har att göra med vad som görs ute på 
företag. Tolkningen av kursplaner görs i relation till vad som händer på företag. Frågor kan leda 
till mål som ligger utanför kursplanen och kursplanen täcker inte in allt som görs ute på företag. 
Lärarna tolkar kursplanerna på ett sådant sätt att de kan skilja på frågor som är relevanta eller inte. 
Frågor som inte leder till mål i kursplaner men som görs ute är av allmänt intresse i skolan. 
Kunskapen är intressant även om den inte finns i kursplan. När det gäller frågor som leder till mål 
ute men som inte finns i kursplaner stryks inte utan får ingå i undervisningen. 

Eleverna får mer kunskaper än vad som efterfrågas i kursplaner. Kursplanen ses som ett urval av 
kunskaper som inte täcker hela kunskapsområdet. Utöver vad kursplanen anger handlar om sådant 
som görs ute och som är relevant för eleven. Kunskaper är något eleven kan ha i ett bagage som 
han har med sig och ju mer han har i sitt bagage ju bättre är det för eleven. Skolans roll är att fylla 
elevens bagage. Det är aldrig fel med kunskaper som finns ute på företag även om det inte finns i 
kursplaner. Kunskaper som finns i bagage använder eleverna för att klara kommande kurser 
lättare. Ju mer kunskap en elev har i sitt bagage ju lättare har han för att klara kommande kurser 
och ju mer han har i sitt bagage ju lättare klarar han kurser i tvåan och trean. Grejor som gåtts 
igenom i ettan finns även med i tvåan och trean. Kursplanerna har en roll i vad som sker i 
undervisningen men de är inte det enda stället läraren får information ifrån om vad som ska finnas 
i undervisningen.  

Kurserna leder till förståelse för eleverna, en förståelse som är en grund för att förstå nästa kurs i 
tvåan och trean. Läraren läser och tolkar kursplanerna och att förstå spänning, ström och resistans 
är exempel på att läraren läst och tolkat kursplan. Kursplanerna påverkar vad som händer i 
undervisningen genom att läraren läser och tolkar kursplanernas text.  

Här fokuserar Conny på kursplanens roll som styrande och framhäver att det är i 
huvudsak det som behövs ute som är viktigt men att man samtidigt ger det som finns i 
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kursplanerna. Man kan se att det finns en strävan efter att ge mer än vad kursplanen 
anger och att utbildningen i sig skulle behöva ge mer kunskaper än vad kursplanen 
anger. Här framkommer också att kurserna i år ett har en form av grund som kurserna i 
år två och tre ska bygga vidare på. All kunskap, i form av förståelse som utvecklas i 
ettan ska vara användbar i tvåan och trean oberoende av inriktning.  

Det ingår flera olika typer av mätinstrument i utbildningen och kunskapen att hantera 
mätinstrument ingår i en kursplan. Det är lärarens tolkning av kursplanen som ligger till grund för 
att eleven ska klara av att hantera mätinstrument. Det finns olika typer av mätinstrument och 
läraren tolkar att eleven ska klara av att hantera olika mätinstrument.  

Som elev kan man råka ut för olyckor och det finns säkerhetsgrejor som har som syfte att minska 
olycksrisker. Förståelse för säkerhetsgrejor är en förutsättning för att kunna minska olycksrisker. 
Batterier kan explodera och eleverna får lära sig förstå säkerhetsgrejor kring batteriexplosion. Det 
sker batteriexplosioner och när detta sker är jag hänvisad till andras kunskaper om säkerhetsgrejor. 
Jag råkar illa ut om det inte står någon sidan om som är beredd att hjälpa till och har kunskaper om 
säkerhetsgrejor kring batteriexplosion.  

Här fokuserar Conny på kunskapsområden som han hänvisar till finns i olika delar av 
kursplanen. 

6.6. Sammanfattning av område 2 ”Hur arbetsuppgifter 
tillkommer” 

För Arne som undervisar i år två framtonar att arbetsuppgifterna har sitt ursprung i 
kursplanerna och anger på så sätt en legitimitet åt att just de arbetsuppgifter som finns 
också är de som bör finnas. Det finns en implicit tanke om att varje arbetsuppgift har ett 
innehåll som leder till mål i kursplanerna. Han visar också på kunskap om 
kursplanernas struktur och att det finns ett samband mellan kunskapen som efterfrågas 
och betygskriterierna. Att betygskriterierna men inte kursplanemålen anges som 
otydliga kan tolkas som att målen är lättare att förstå någon mening d v s med att 
omsätta till den praktiska undervisningen. Betygsättning sker på varje studieplats med 
utgångspunkt i de betygskriterier som gäller för avslutad kurs. Däremot beskrivs inte 
hur olika studieplatser vägs samman om det ingår flera studieplatser inom ramen för en 
kurs och ett kursbetyg.  

Bertil som också undervisar i år två gör en stark koppling mellan reparationsobjekt, 
branschen och de arbetsuppgifter som finns i undervisningen. De mål som förekommer 
kopplas enbart till kursplaner och inga andra måldokument anges. Att branschens krav 
uttrycks så starkt indikerar att eleverna förväntas arbeta inom denna bransch eftersom 
den tränar eleverna att möta specifika situationer i branschen. Skolan har en anpassande 
roll och ska hela tiden ha kunskap om förändringar i branschen för att snabbt kunna 
anpassa individen till detta. Individen ses inte som en potentiell förändrare av 
branschen/företaget efter utbildningen, något som är ett mål uttryckt i programmålen för 
fordonsprogrammet. Återkommande hänvisas till kursplanen och ingen kunskap 
hänvisas till läroplan eller programmål. Samtidigt kan man skymta uttryck som 
sammanfaller med läroplansmål vilket kan vara omedvetet utifrån lärarens perspektiv. 
Genom att han har en strävan att uppfylla branschens krav och att dessa krav 
sammanfaller, åtminstone i vissa delar, med läroplanens mål får således läroplanen en 
indirekt styrning på vad som sker i undervisningen. Att exemplifiera kopplingen mellan 
förväntade situationer i kommande yrkesroll med arbetsuppgifter i undervisningen 
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stöder den anpassning till kommande yrkesroll som Bertil lyfter fram. Dessa situationer 
anger också hur han ser på den kommande yrkesrollen och vilken kunskap som är viktig 
i dessa situationer. Genom arbetsuppgifternas utformning i skolan synliggörs hur Bertil 
ser på hur lärandet till ett visst mål kan gestaltas. 

Bertil har en uppfattning om att arbetsuppgifterna är upplagda utifrån ett innehåll som 
Skolverket anger. Eftersom Skolverket inte anger innehåll i kursplanen kan man anta att 
Bertil ser arbetsuppgiften som ett innehåll och att hantera innehållet i sig är de mål 
eleven ska nå. Arbetsuppgifterna följer en kollektiv planering och det individuella blir 
utifrån individens förmåga att följa den kollektiva planeringen, antingen bättre eller 
sämre d v s hinna med fler eller färre studieplatser. Kunskapen som eleven ska utveckla 
har en särpräglad nytto- och effektivitetsaspekt då ingen elev ska behöva få kunskap 
som de inte har nytta av i kommande yrkesroll. På detta plan är den nuvarande 
kursplanerna mer preciserande i den meningen att de ser till att det inte behöver finnas 
onödig kunskap. 

Bertil delar in programmet i två delar, en som utvecklar elevens baskunskaper och en 
del som utvecklar spetskunskap. De gemensamma kurserna som ofta finns år ett är 
grundkunskaper medan de kunskaper som finns utvecklas i inriktningarna är 
spetskunskaper. 

Conny som undervisar i år ett ger en koppling mellan arbetsuppgifter i den arbetsbok 
som finns i undervisningen och de mål och syften som finns i kursplanen. Det finns 
också en koppling till vad som görs ute d v s i kommande yrkesroll. Det är det som 
finns i kommande yrkesroll som är det som avgör relevansen i de arbetsuppgifter som 
finns i arbetsbok. Det är alltså nyttoaspekten i den kommande yrkesrollen som är 
avgörande för vad som görs respektive inte görs i arbetsboken. Conny har inte alltid 
samma uppfattning som läroboksförfattaren om vad som är nyttig kunskap till 
kommande yrkesroll. Han kopplar också det som görs till kursplanen och menar att 
kursplanerna har en begränsande effekt eftersom den kunskap eleverna skulle behöva är 
mer än vad kursplanerna anger och att han strävar efter att ge mer än vad dessa anger. 
Han menar samtidigt att skolan ger minst det som kursplanerna anger och man kan tolka 
det som att det som efterfrågas i kursplanen är relevant men inte tillräckligt. Det 
framkommer också att kurserna i år ett har en form av grund som kurserna i år två och 
tre ska bygga vidare på. All kunskap, i form av förståelse som utvecklas i ettan ska, 
enligt Conny vara användbar i tvåan och trean oberoende av inriktning.  

Man kan tydligt se att undervisningen, oberoende av lärare och skola, har en 
uppläggning utifrån arbetsuppgifter, något som också anges i kursplanen. Vad som 
också är gemensamt är att det finns en stark nyttoaspekt som är relaterad till den 
kommande yrkesrollen. Kursplanen som sådan är väl känd av lärarna och de hänvisar 
till den vid flera tillfällen. Däremot framskymtar inga andra måldokument som 
utgångspunkt i varför en viss arbetsuppgift föreligger, varken statliga eller kommunala, 
inte ens en lokal arbetsplan. Den kommande yrkesrollen är central ur flera aspekter, 
men att arbetsuppgifterna i sig utvecklar något som har med rollen som samhälls-
medborgare, eller att det finns andra kopplingar till mål i läroplanen framgår inte. 
Tvärtom kan man säga att arbetsuppgifterna är individuella och på så sätt strider mot 
bl.a målet att utveckla förmågan att arbeta i grupp. Både Bertil och Conny gör en 
strukturell uppdelning där år ett står för grunder och inriktningarna, som finns i år två 
och tre, är fördjupningar eller spetskunskap. Tudelning kan tillskrivas tanken att de 
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gemensamma kurserna med nödvändighet ska utgöra år ett. Egentligen är det de 
gemensamma kurserna de syftar på när de gör denna tudelning men som för dem är 
samma sak. Kravet på att eleven inte får söka inriktning förrän till år två är säkert en 
bidragande faktor till denna syn, att först ge en bredd och därefter kommer en 
fördjupning. Det finns inget i systemet som indikerar möjligheten att först göra en 
fördjupning i ett avgränsat område för att skapa bredd senare i utbildningen och där 
fördjupningen eventuellt ger en kunskap som återfinns och blir draghjälp i andra 
områden. Samtidigt anger alla att det finns en koppling mellan arbetsuppgifter, 
nyttoaspekt och kursplaner. Eftersom den kommande yrkesrollen beskrivs i termer av 
avgränsade situationer som eleven ska kunna hantera blir det för lärarna naturligt att 
dessa avgränsade situationer också blir utgångspunkter för lärandet. Kursplanens 
uppläggning kan i detta fall förstärka denna syn på uppläggning genom sin koppling att 
dels ange att eleven ska behärska arbetsuppgifter, dels genom att avgränsa kurserna till 
”naturliga” områden som återfinns i kommande yrkesroll. Utöver detta anges krav på 
kunskaper som hänger intimt samman med en arbetsuppgift som mycket väl kan tolkas 
utgöra en spegling av vad som sker i kommande yrkesroll. Kursplanerna bidrar på så 
sätt till att sönderdela yrkesrollen i små arbetsuppgifter som eleven ska kunna hantera. 
Arne beskriver också hur betygskriterierna som är skrivna för kursen som helhet 
används för att betygsätta en enskild arbetsuppgift.  

Kursplanen uppmuntrar till att undervisningen ska utgå ifrån arbetsuppgifter. För Arne 
och Bertil finns inga kopplingar till några läromedel medan detta finns som en stark 
faktor vid urval hos Conny. Samtidigt är det så att även Conny har den kommande 
yrkesrollen som sin yttersta referens när han bestämmer legitimiteten i olika 
arbetsuppgifter. Samtidigt är det samma grunder för val av möjliga arbetsuppgifter. 

Att ha en utgångspunkt i hur arbetsuppgifter tillkommer är att försätta individen i en 
relation mellan arbetsuppgifter och den egna undervisningen. Undervisningen är i detta 
sammanhang relaterat till de händelser som visas på den filmsekvens jag spelat in under 
mitt besök. I ovanstående kan man särskilja 3 olika aspekter som mer eller mindre, 
uttalet eller underförstått påverkar val av arbetsuppgift. För det första är det lärarens 
uppfattning om den kommande yrkesrollen och de situationer och arbetsuppgifter som 
förekommer där. För det andra kan man se att kursplanen är ett dokument som är svår 
att få grepp om huruvida den används för planering eller om den används som ett urval 
av alternativa arbetsuppgifter som kan identifieras i kommande yrkesroll. Oavsett vilket 
så finns kursplanen närvarande på något vis i sammanhanget. Om kursplanen används 
som ett sätt att göra urval av ett på förhand möjliga arbetsuppgifter kan man tänka sig 
att detta är ett sätt att få legitimerat sina arbetsuppgifter som både relevanta ur 
kommande yrkesroll men samtidigt legitim utifrån statens styrmedel. Man tillgodoser på 
så vis både avnämare i form av branscher och staten i form av beställare av uppdraget. 

Conny är den som kvantitativt mest kopplar olika aspekter till begreppen 
kursplan/kursmål. Bertil har inte en enda direkt koppling till begreppet kursplan men 
däremot till begreppet kursmål, som få anses var detsamma som kursplan. Arnes 
kopplingar är enbart till begreppet kursplan. 

Om man gör ljuset på begreppet mål för att se om det kan finnas andra dokument eller 
aspekter istället för kursplan och kursmål så framkommer inga sådana kopplingar alls. 
Exempelvis nämns inga mål som kan tänkas höra samman med läroplan eller 
programmål. I flera sammanhang framkommer att det som sker utanför skolan, det som 
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kunskapen syftar till, i det här fallet att användas i en kommande yrkesroll har en stor 
betydelse för de arbetsuppgifter som förekommer i skolan. De tre lärarna använder lite 
olika begrepp för att ange detta men yrkesroll, företag och bransch är frekventa begrepp 
som syftar till det som finns utanför skolan. 

6.7. Område 3: ”Hur en specifik arbetsuppgift är kopplade till mål 
med undervisningen.” 

6.7.1 Arne angående hur arbetsuppgiften stötdämpare är kopplade till mål 
med undervisningen 

En studieplats kan innehålla stötdämpare. Kunskap om stötdämpare ingår i utbildningen och 
förbereder för kommande yrkesroll. Innehållet i studieplatsen har sin grund i att ”jag” vill något 
med eleverna. ”Jag” vill att eleverna ska ha kunskap om stötdämpare och därför finns det en 
studieplats som innehåller stötdämpare. Studieplatserna är till för att eleverna ska kunna något och 
i det här exemplet är det kunskaper om stötdämpare, bilens hjulupphängning och fjädring. 
Kunskapen består i att veta hur dessa fungerar och att veta hur dessa fungerar visar eleven genom 
att beskriva funktionen och för att kunna beskriva måste eleven kunna facktermer. Facktermer är 
också något eleven måste lära sig för att kunna kommunicera med kollegor i kommande yrkesroll 
som bilmekaniker. Alla bilmekaniker behöver beställa reservdelar men det sägs inget om på vilket 
sätt denna kunskap gagnar de elever som inte blir bilmekaniker i sin kommande yrkesroll. Alla 
studieplatser motsvarar sådant som en bilmekaniker behöver i sin vardag vilket betyder att läraren 
kan förutse hur elevernas vardag som kommande bilmekaniker ser ut. Felsökning är något som alla 
bilmekaniker möter i sin yrkesroll och studieplatsen med stötdämpare innehåller därför moment av 
felsökning. Felsökning innebär att eleven ska kunna se om stötdämpare är ok inom ramen för 
studieplatsen. Varje studieplats har objekt som på olika sätt förbereder för att klara uppgifter som 
en bilmekaniker möter i vardagen. 

Slutmålet är att eleven ska klara sig på en arbetsplats efter genomgången utbildning. 
Förutsättningen för att klara jobbet är att vara mer eller mindre självständig redan från början. 
Jobbet som bilmekaniker på bilverkstad är ett jobb som kräver självständighet. Att enbart kunna 
studieplats med stötdämpare är inget slutmål därför det räcker inte för att kunna jobba självständigt 
och klara jobbet. Det måste finnas fler avklarade studieplatser för att vara förberedd för jobbet som 
bilmekaniker, dock anges ej hur många studieplatser som är ett minimum. Att kunna jobba 
självständigt kräver goda kunskaper i vad man sysslar med. Studieplatsen med stötdämpare utgör 
ett delmål i utbildningen. Utbildningen består av många studieplatser där varje studieplats utgör ett 
delmål. Summan av många studieplatser är tillräckligt för att elev ska kunna klara jobbet som 
bilmekaniker efter utbildningen.  

Arne fokuserar på att han har en vilja med eleverna och att denna vilja är att ge eleverna 
kunskap som är användbar i en kommande yrkesroll. Den yrkesroll som läraren primärt 
kopplar utbildningen till är bilmekaniker och att han är väl insatt i vad denna yrkesroll 
kräver för kunskap. Det finns en stark koppling mellan vad han vill att en elev ska lära 
och hans uppfattning om vilken kunskap en bilmekaniker behöver. Denna kunskap är 
kopplad till nuet och tillbakablickande på lärarens egna erfarenheter av yrket. Det finns 
inga indikationer på att beskriva en förändring som gör att eleverna behöver annorlunda 
kunskap framöver än vad som krävs i dagsläget för att möta dessa eventuella 
förändringar. Det anges inte heller om någon speciell kompetens av mer övergripande 
karaktär såsom mål ur läroplan eller programmål. Att studieplatsen beskrivs i just dessa 
termer kan tolkas som att den återspeglar, eller symboliserar, den bild läraren har av vad 
som sker på en verkstad i elevens kommande yrkesroll, sedd ur dagens perspektiv. Det 
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framkommer inte heller några konkreta mål som kan hänföras till några styr- eller 
måldokument. 

Han fokuserar också vikten av att eleven ska kunna klara sig självständigt på en 
arbetsplats efter utbildningen och att det är det som är hela idén med 
fordonsprogrammet. Självständigt får här ses som att arbeta ensam, en strävan som inte 
stämmer med läroplanens mål med att eleverna ska kunna arbeta i grupp. Dock ingår det 
att vara självständig när man arbetar i grupp. Läraren nämner inget om möjligheten till 
vidare studier eller liknande utan förutsätter att eleven går direkt ut i arbetslivet efter 
utbildningen. Självständighet är en viktig egenskap som läraren vill utveckla hos 
eleverna för annars kan de inte klara sig på en arbetsplats. Varje studieplats är ett delmål 
och ju fler studieplatser en elev har klarat av ju mer förberedd är han som bilmekaniker.  

Kursplanerna anger målen och varje kurs har ett eget mål. Eleverna har också mål och dessa mål 
ska vara uppnådda efter genomgången kurs. Läraren känner till och hittar i kursplanen men 
kursplanen är inget läraren kan utantill. Läraren vet att kursplanen anger mål för eleven att uppnå. 
Läraren (”Jag”) läser kursplanen utan att finna kursen Personbil- grundkurs, en kurs som han tror 
finns. Han är säker på att stötdämpare tillhör Personbilgrundkurs men rör ihop Personbil-
grundkurs med att eleverna har häfte i undervisningen som heter Personbil-grundkurs. Läraren blir 
medveten om att kursen Personbil-grundkurs har utgått och ersatts. Han uppfattar ändå att 
stötdämparen ingår i kursen Personbil-grundkurs trots att kursen inte finns. Han har mer fokus på 
häftet som finns på studieplatsen i undervisningen där stötdämpare ingår än vad som står i 
kursplanerna. Häftet om Personbil-grundkurs finns kvar och det är ”dom” som har den kvar. Han 
förutsätter ett samband mellan häften på studieplatserna i undervisningen och kursplanerna. 
Eftersom häftet med Personbil-grundkurs finns kvar i undervisningen tror läraren att även kursen 
finns kvar i kursplanen. Namnet på häftet förvillar läraren att tro att kursen Personbil-grundkurs 
fortfarande finns kvar. Läraren vet inte om stötdämpare finns med i kursplan. 

Det är viktigt för läraren att alla studieplatser kan härledas till kursplaner. Han utgår ifrån att 
stötdämpare måste ingå i utbildningen och söker därför en annan kurs där stötdämpare kan ingå. 
Läraren utgår ifrån att stötdämpare ingår i kursen Chassikomponenter eftersom Personbil-
grundkurs utgått. Läraren ska finna mål för stötdämpare genom att läsa målen för kursen 
Chassikomponenter. Kursen Chassi innehåller mer än styrinrättning men att den innehåller inte 
stötdämpare som läraren sökte efter. Han kommer också fram till att styrinrättning beskrivs som 
mål för kursen och att det finns fler mål än styrinrättning. Det finns inte mål om stötdämpare i 
kursen Chassikomponenter men läraren menar ändå att stötdämpare finns inom denna kurs. Den 
egna uppfattningen är starkare än textens mål. 

Arne försöker koppla studieplatsen med stötdämpare till kursplanens mål. Målen finns i 
kursplanen så man behöver inte kunna dessa utantill utan kan slå upp dom efter behov 
vilket innebär att det inte finns ett behov mer än i vissa situationer. Han fokuserar också 
på sig själv (”jag”) och kursen Personbil-grundkurs som han blandar ihop med ett häfte 
som används i utbildningen som har samma namn. Häftet är en kvarleva från den 
tidigare kursstrukturen och har aldrig försvunnit från undervisningen. Sannolikt finns 
det delar i detta häfte som lärarna tycker är bra i förhållande till den kommande 
yrkesrollen som motiverar att det finns kvar. Kunskaper som behövs i kommande 
yrkesroll kan då antas ha större betydelse än kursplanernas mål. Personbil-grundkurs 
finns däremot inte med den nuvarande kursplanestrukturen utan försvann i revideringen 
2000, något som Arne inte uppmärksammat. Vidare fokuserar han vikten av att finna en 
lösning på att det han undervisar om också ska återfinnas i kursplanen. Han har en stark 
strävan att det finns kopplingar mellan undervisningens innehåll på studieplatserna och 
de kunskaper som anges i kursplanerna. Möjligen kan en sådan strävan förstärkas av att 
jag är där och samtalar med honom om dessa frågor. Eftersom Arne är relativt ny på 



 58

skolan och inte varit med i planeringen så kan det vara så att han förutsätter och litar på 
att det som finns planerat i undervisningen också finns i kursplanen.   
Att stötdämpare är ett jobb man gör ute, får därmed anses vara starkare argument för 
varför stötdämpare finns med i undervisningen än det faktum att han inte finner mål om 
stötdämpare i kurserna. Det behöver inte vara så att Arne tagit aktiv ställning till om 
stötdämpare ska vara med eller ej utan detta kan ha setts som så självklart att han inte 
behövt få bekräftelse i någon kursplan. Utifrån detta kan man anta att kursplanens mål 
kanske mer har som syfte att bekräfta det som finns i den kommande yrkesrollen snarare 
än att den är utgångspunkt för vad som ska vara utbildningens undervisningsmål och 
innehåll. 

6.7.2 Bertil angående hur arbetsuppgift med felsökning är kopplade till mål 
med undervisningen 

Felsökning är en del i utbildningen som läraren tycker är konkret och är en del av utbildningen 
som läraren har uppmärksammat. Läraren har reflekterat över och fokuserat sina tankar på 
felsökning under den senaste tiden något han inte fokuserat på tidigare. Läraren funderar och 
reflekterar över olika saker vid olika tidpunkter och felsökning är något som läraren inte 
reflekterat över tidigare men han gör det nu och kommer sannolikt att fortsätta med det. Läraren 
tycker för tillfället att felsökning är det som framträder som mest konkret när det gäller mål och är 
en viktig del av utbildningen. 

Att hitta fel och få en aha-upplevelse är ett mål och läraren väntar på att elever plötsligt upptäcker 
att de kan hitta fel. Det finns ett speciellt sätt att jobba för att hitta fel på modern teknik. Modern 
teknik skiljer sig från äldre teknik när det gäller hur man hittar fel. Att hitta fel är en kunskap som 
är en del i kommande yrkesroll. Det finns mål som anger att elever ska kunna hitta fel vilket är en 
kunskap som behövs i kommande yrkesroll. Det är ett av de mål ”jag” (läraren) uppnår bäst. Att 
tänka analytiskt är en förutsättning för att hitta fel för modern teknik hittar inte sina egna fel. Att 
tänka analytiskt är att förstå orsak och verkan vilket gör att ”jag” (elev, mekaniker) kan hitta fel. 

Här fokuserar Bertil på felsökning som ett konkret mål som han har reflekterat över 
under senare tid. Just felsökning framkommer vid flera tillfällen som en kunskap eleven 
ska utveckla. Han menar också att det är ett av de mål han lyckas bäst med och att hitta 
fel är en del av den kommande yrkesrollen. Det görs också en koppling mellan elevens 
intellektuella förmåga till logiskt tänkande och förmågan att felsöka. Det är intressant 
att felsökning blivit ett reflekterat område under senare tid med tanke på att felsökning 
har funnits som mål inom fordonsprogrammet sedan supplementen för Lgy-70. 
Möjligen kan det finnas en koppling till att läraren har anammat en förändring i 
branschens krav på kunskap samtidigt som begreppet felsökning fått något annorlunda 
karaktär i och med den elektroniska utvecklingen inom fordon.   

Analytiskt tänkande är ett viktigt mål för läraren och analytiskt tänkande genomsyrar alla de 
arbetsuppgifter som eleverna har inom ramen för spetskurser. Analytiskt tänkande är en väsentlig 
skillnad mellan grundkurserna och spetskurserna. Det finns ett antal spetskurser och det som 
skiljer spetskurser från grundkurser är bl. a att det i spetskurser ingår mål med analytiskt tänkande. 
Läraren prioriterar målet med analytiskt tänkande och lägger mer energi på detta mål än andra mål. 
Analytiskt tänkande är en förutsättning för att kunna felsöka och läraren lägger in felsökning i 
arbetsuppgifterna i spetskurserna för att utveckla ett analytiskt sätt att tänka. Han anser att vi i vår 
utbildning träffar på komponenter som inte fungerar och att det är vår uppgift att se till att ta reda 
på varför det inte fungerar. Han anser också att ställa frågor om sitt eget sätt att tänka om 
felsökning utvecklar ett analytiskt tänkande. 

Läraren förutsätter att kunskaper i metodik om felsökning är en förutsättning för att kunna ange 
orsak till ett fel och att skolan har som uppgift att lära eleverna denna metodik. Han anser vidare 
att eleverna inte kan arbeta i sin kommande yrkesroll om de inte behärskar felsökningsmetoder. 
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Eleven kan ha eller inte ha kunskap i felsökningsmetodik och om man inte har kunskaper i 
felsökningsmetodik kan man bara stå och titta på. Läraren har krav på eleverna att de ska ha 
kunskaper i felsökningsmetodik när de lämnar utbildningen. Läraren ser denna kunskap som ett 
krav på den kommande yrkesrollen och läraren förväntar sig att alla elever ska bli bilmekaniker. 
Om man har kunskaper i felsökningsmetodik och vet varför något inte fungerar kan man fortsätta 
arbetet genom att antingen använda dator eller böcker. 

Utbildningen består av ett antal övningar med olika innehåll där varje övning, oberoende av 
innehåll syftar till att utveckla kunskaper om felsökningsmetodik. Felsökningsmetodik ses som en 
generell kompetens oberoende av innehåll och det finns flera övningar därför att det specifika i 
varje övning skiftar. Felsökning görs bl. a på ABS-bromsar och automatlådor och sådant och 
felsökning är en kunskap som måste läras i relation till varje komponent. Det finns en del i 
felsökning som är lika oberoende av vilken komponent som ska felsökas. Kunskap som kan 
användas på flera olika komponenter är generell. 

Här fokuserar Bertil på elevens förmåga att tänka analytiskt. Det framkommer också att 
detta är ett mål. Det finns således två uttryck för denna förmåga, dels en som är kopplad 
till den kognitiva processen (tänkandet), dels den del som är kopplad till den tekniska 
funktionen (metoden). Det sägs också att de är beroende av varandra genom att man inte 
kan felsöka om man inte har analytiskt tänkande samtidigt som det uttrycks att man 
måste kunna felsökningsmetodik. Möjligen kan det vara två sidor av samma sak. Det är 
utvecklingen av denna förmåga som skiljer spetskurser från de gemensamma kurserna. 
Således ska de gemensamma kurserna inom programmet inte utveckla analytiskt 
tänkande som ett led i förmågan att felsöka. Samtidigt ingår felsökning som mål i ett 
flertal av de gemensamma kurserna inom programmet. Även den kommande 
yrkesrollen framhävs här och spetskurserna kan sägas ligga närmre i både tid och syfte 
till ett kommande yrke. Lärarn uttrycker också att det finns en generell del i att kunna 
felsöka som får anses kunna gälla i flera situationer. 

6.7.3. Conny angående hur arbetsuppgift med mätning är kopplade till mål 
med undervisningen” 

Kursplanerna finns i pappersform men läraren läser inte dessa mycket utan snarare lite och kan 
därför inte de papper där kursplanerna står i. Läraren ser elevernas mål som att de finns i 
betygsbitarna. Han läser sällan i kursplanen och de gånger det händer läser han den på nätet. Han 
beskriver ett innehåll i en kurs men är osäker på om beskrivningen överensstämmer med kursplan i 
bokform. När läraren jämför så visar det sig att kursplan i bokform stämmer ganska väl med 
lärarens berättelse. Han förväntar sig att det finns mer information i kursplanen på nätet än i 
kursplan i bokform.  

Lärarna ”vi” är flera stycken som diskuterar kunskap i olika kurser och det är inte bara en lärare 
som bestämmer vilken kunskap en kurs handlar om. Kursplanerna kan tolkas på olika sätt. 
Underhåll i fordonssystem handlar om att mäta sig fram till olika saker och detta kan tolkas fram i 
en kursplan. Vi har också tolkat det som att ta reda på olika slutsatser. Läraren har läst kursplanen 
och kunnarader där innehållet har identifierats som kvalitet och miljö.  

Inom underhåll och fordonssystem kan det tolkas att eleven ska mäta även om det inte står klart 
uttryckt att eleven ska mäta. Mätning i sig är målet och det som mäts är inte det intressanta. Det är 
viktigt att man förstår när man mäter och det räcker inte med att mäta rätt utan man ska också 
förståelse för vad man gör när man mäter. 

Här fokuserar Conny arbetsuppgiften till kursplanen och var denna text kan återfinnas, i 
bokform eller på nätet. Han läser den på nätet vid de tillfällen han läser dem och känner 
inte riktigt igen texten när han ser den i bokform. När det gäller innehåll i 
undervisningen så talas detta om som att det är något som tolkas fram ur kursplanens 
text där miljö och kvalitet är ett innehållsområde. Att kunna mäta är ett ytterligare 
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område som tolkats fram trots att det inte står klart uttryckt i kursplanetexten. Det är 
alltså Connys tolkningsbas som ger honom denna innebörd av texten. 

Det finns ström och spänning och det är viktigt att eleven har förståelse för och kan skilja mellan 
ström och spänning något som läraren strävar efter i undervisningen. Elever som inte kan skilja 
mellan ström och spänning kommer att mäta fel. Läraren får svar från eleven som anger mätvärden 
och läraren har svaren som utgångspunkt för att se om eleven har förstått skillnaden mellan ström 
och spänning. Svar som är felaktiga är ett resultat av att eleven inte förstått skillnaden mellan 
ström och spänning. Läraren ser orsaken till att elever mäter fel kopplat till att eleven inte förstår 
skillnaden mellan ström och spänning. Han kan inte se någon annan orsak till varför elever kan få 
fel svar vid mätning. 

Eleverna kommer i kontakt med och ska använda mätare. Vissa elever vet inte hur man mäter utan 
har bara kunskap om hur man sätter på mätare. Att vissa elever inte mätt tidigare utan det är första 
gången han får se hur man sätter på mätare. Mätare visar siffervärde men inte kombinerat med 
enhet. Man måste ställa in enhet därför att siffervärde och enhet inte visas på mätare. Elever hör 
vad det pratas om i skolan trots att det inte talas till dem. Watt är något det pratas om i skolan. 
Eleverna ska mäta effekt på batteri som arbetsuppgift. 

Elever som mäter och kommer fram till fel svar är inte rätt på det. Fel svar kan innebära rätt 
siffervärde men fel enhet. Läraren ser förståelse av skillnaden mellan ström och spänning som 
orsak till varför elev får fel svar. En elev kan vara på rätt eller fel linje beroende på om elev kan ge 
rätt svar på fråga. En elev som är på fel linje förstår inte skillnaden mellan ström och spänning 
medan en elev som förstår detta är på rätt linje. Läraren har elever som får fel värde vid mätning 
som han pratar med. Eftersom läraren utgår ifrån att elever som får fel värde inte förstår 
skillnaden mellan ström och spänning så pratar han med dem i syfte att få dem att förstå skillnaden 
mellan ström och spänning. 

Här fokuserar Conny på elevernas lärprocess och kunskap i samband med mätning och 
hur läraren drar slutsatser om elevens förståelse utifrån hur de agerar i mätsituationen. 
Läraren beskriver en klar bild över en orsak – verkan relation mellan vad som händer 
och vad eleven förstår. Han talar inte om förståelse som en kvalitativ aspekt utan 
förståelse är något som finns eller inte hos eleven. Detta uttrycks genom att får eleven 
fel värde har han inte förstått. 

Läraren ser kunskaper som bygga på varandra. Mätning är en kunskap som utvecklas i en kurs och 
ligger som  grund och ska användas i en annan kurs. Kunskap i mätning är en förutsättning för 
fordonsel B vilket visar att vissa kurser måste göras före andra därför att de bygger på varandra. 
Han förutsätter i sitt resonemang att eleverna väljer inriktningen bilteknik och att eleven har 
kunskap i mätning innan de påbörjar kursen systemteknik.  

Läraren har tolkat fram ur kursplanen att eleverna ska kunna hantera multimeter och at denna 
kunskap kan ”fås in”. Kunskapen att hantera en multimeter är en kunskap som kommer till 
användning i kurser i tvåan och trean där kurser förutsätter kunskap i att hantera multimeter. Han 
förutsätter också i sitt resonemang att eleverna kommer att gå kurser som handlar om 
elektronikbiten och att detta är ett område som alla behöver. 

Det finns kunskaper i år ett som utgör baskunskaper för kurser som kommer i tvåan och trean. 
Baskunskaper vidareutvecklas i kommande kurser. Säkerhetsaspekter är ett exempel på kunskaper 
som inte lärs i kommande kurser men där eleven förväntas använda kunskaper som lärs i ettan.  

Här fokuserar Conny på kunskapen och hur kunskap bygger på varandra. Han fokuserar 
också på hur strukturen följer samma tanke genom att det finns baskunskaper som 
utvecklas i de gemensamma kurserna i år ett som sedan utvecklas i kommande kurser i 
år två och tre.  
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6.8. Sammanfattning av hur en specifik arbetsuppgift är kopplade 
till mål med undervisningen 

Arne lyfter fram den vilja han har med eleverna och att denna vilja är att ge eleverna 
kunskap som är användbar i en kommande yrkesroll. Även när han talar om en konkret 
arbetsuppgift i undervisningen är det en stark koppling till hans uppfattning om vad en 
bilmekaniker behöver kunna. Det framkommer också att alla arbetsuppgifter motsvarar 
sådant en bilmekaniker behöver i sin vardag. Denna kunskap är nu- relaterad vilket 
innebär att eleven ska komma in i produktionen så snart det är möjligt. Han anger inga 
kunskaper eller kompetenser som är viktiga för att kunna vidareutveckla rollen som 
bilmekaniker när han påbörjat denna yrkesroll. Studieplatsen återspeglar alltså en 
arbetsuppgift som i sin tur återspeglar ett begränsat moment i en bilmekanikers vardag.  

Arne påpekar också vikten av att eleven ska kunna klara sig självständigt på en 
arbetsplats efter utbildningen och att det är det som är hela idén med 
fordonsprogrammet. Självständigt får här ses som att arbeta ensam, en strävan som inte 
stämmer med läroplanens mål med att eleverna ska kunna arbeta i grupp. Både slutmål 
och delmål med utbildningen har en klar avgränsning till kommande yrkesroll.  

Arne försöker koppla studieplatsen med stötdämpare till kursplanens mål vilket han inte 
kan finna. Han har en övertygelse om att en så självklar sak som stötdämpare, som man 
måste kunna som bilmekaniker, måste finnas med i kursmål. Han hänvisar till ett 
arbetsmaterial som finns i undervisningen och som tillhörde utbildningen före 
revideringen 2000. Att stötdämpare är ett jobb man gör ute, får därmed anses vara 
starkare argument för varför stötdämpare finns med i undervisningen än det faktum att 
han inte finner mål om stötdämpare i kurserna. Det kan antas att Arne har en klar 
uppfattning om vilka arbetsuppgifter en bilmekaniker ska kunna hantera och det handlar 
om att få dessa legitimerade i kursplanen 

Bertil lyfter fram felsökning som ett konkret mål som eleven ska uppnå. Felsökning är 
ett begrepp som Bertil uttrycker ett flertal gånger och han kopplar det också som en 
viktig del i elevernas kommande yrkesroll. Han kopplar också samman förmågan att 
felsöka till elevens intellektuella förmåga och förmågan att tänka logiskt. Felsökning 
verkar vara en ny upptäckt hos Bertil trots att det även ingick i de supplement som låg 
till grund för undervisningen i samband med Lgy – 70. Däremot kan karaktären av 
begreppet förändrats med tanke på att tekniken ser annorlunda ut i dag än för ett antal år 
sedan. Felsökning är inte bara en förmåga att lösa problem utan är ett sätt att tänka som 
Bertil hänför till att tänka analytiskt. Han påpekar också omöjligheten att felsöka om 
man inte kan tänka analytiskt. Analytiskt tänkande kopplas även till metoder för 
felsökning och dessa kompletterar varandra. Det är utvecklingen av denna förmåga som 
skiljer spetskurser från de gemensamma kurserna. Att tänka logiskt är något man kan 
eller inte snarare än att alla kan men med olika kvalitet. 

Conny kopplar arbetsuppgiften till kursplanen även om denna text inte känns riktigt 
igen när han läser den. Arbetsuppgiften tolkas ur kursplanen och kopplar till miljö och 
kvalitet som innehållsområden. Även mätning är ett mål i kursplanen men som inte 
finns explicit utan finns implicit som något han tolkar ut av texten. Han kopplar också 
samman elevens förståelse med hur eleven agerar i en mätsituation. Elevens värde vid 
mätning anger om eleven förstått eller inte. Conny lyfter också fram sambandet mellan 
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de gemensamma kurserna och grundkunskaper. Dessa grundkunskaper utvecklas i 
kurser som bygger på de gemensamma kurserna.  

I samband med att lärarna beskriver mål i relation till en specifik arbetsuppgift så 
förstärks den mer allmänna bild som framkom i det föregående ”Hur arbetsuppgifter 
tillkommer”. Både Arne och Bertil har en tydlig koppling mellan arbetsuppgift, mål 
med arbetsuppgift och den kommande yrkesrollen. Conny som undervisar i de 
gemensamma kurserna gör sin koppling mer till de kommande kurserna i år två och tre. 
Alla sätter således sin uppgift i relation till kommande nivå i systemet, det de menar att 
den konkreta kunskapen ska användas till på kort sikt. Ingen talar om några längre 
perspektiv.   

6.9. Område 4: ”Hur läraren vet om en elev har nått målen” 

6.9.1 Arne angående hur han vet om en elev har nått målen 
För att få reda på om eleverna nått målen kräver läraren muntlig redovisning. Kontroll avseende 
måluppfyllelse sker på varje studieplats där eleven berättar för läraren. Muntlig redovisning är det 
enda sättet för en elev att kunna visa att han nått målen. Han accepterar inget annan sätt än muntlig 
redovisning för att ta reda på om eleven nått målen. Eleven ska berätta muntligt för läraren vilket 
ger honom besked om eleven nått de kunskaper som förväntas efter genomgången studieplats. 
Varje studieplats ska leda till att eleven ska ha kunskap om något och att kunskapen ska 
kontrolleras när han är klar med studieplatsen. Eleven kan göra mer eller mindre bra ifrån sig i 
samband med redovisning på studieplats. Den berättelse som eleven muntligen beskriver är på 
delmoment. Någon elev kan göra bra redovisning när de berättar om sina kunskaper i delmoment. 
Bra redovisning är det om läraren kan tolka om eleven har förstått. 

Kunskap är något eleven ska ha om vad han jobbar med i samband med det arbete han utför vid 
studieplatsen. Kunskapen framkommer vid den muntliga redovisningen som läraren kräver mer än 
att den syns medan eleven arbetar. Eleven ska exempelvis kunna berätta om stötdämpare.  

En studieplats innehåller stötdämpare och läraren får kunskap om elevens kunskap om 
stötdämpare genom att elevens berättelse. Den kunskap läraren får om elevens kunskap är ett sätt 
för läraren att kontrollera kunskap. Kunskapen om stötdämpare kontrolleras efter genomgången 
studieplats. Läraren har en uppfattning om att stötdämparen är uppbyggd på ett speciellt sätt för att 
fungera på ett sådant sätt att den kan uppfylla en viss funktion i bilen. 

Elevens berättelse som är en redovisning som läraren kräver innehåller stötdämparens 
uppbyggnad, funktion och uppgift. I samband med studieplats med stötdämpare jobbar eleven med 
fjäder. Även fjädern är uppbyggd på ett speciellt sätt för att fungera på ett sådant sätt att den kan 
uppfylla en viss funktion i bilen. Samma förutsättningar som för stötdämpare gäller när läraren får 
kunskap om elevens kunskap för att kontrollera om eleven nått målen. 

Läraren ger prov i slutet av en kurs för att täcka flera moment. Eleverna inser inte själva att de 
behöva läsa för att lära utan provet har som syfte att tvinga eleverna att läsa. Prov kan användas till 
bedömning och det är också den tron läraren vill att eleverna ska ha. Eleverna tror också att proven 
har betydelse för betyget medan läraren menar att provet inte syftar till att betygssätta eleverna. 
Det är elevernas tro på provens betydelse för betyget som gör att de känner sig tvingade att läsa 
mer. Varje elev utvärderas efter avslutad kurs och detta sker med hjälp av prov. Provet avser att 
utvärdera en kurs och inte en hel utbildning. Provet ger information om vad eleven lärt på kursen. 
Provet ger också information om att elever lär olika mycket under kursens gång. Provet syftar 
således till att eleven läser mer och att läsa mer ger mer kunskaper om det de jobbar med på 
studieplatsen. Eleverna läser inte om de inte tvingas till det. Eleven jobbar praktiskt på 
studieplatsen och eleven måste läsa om det han gjort för att lära mer om studieplatsen. En del av 
lärandet sker genom att läsa om studieplatsen. 
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På studieplatserna finns delmoment som ingår i kurser. Delmomenten kan göras olika bra och 
genom elevens redovisning kan läraren få information om elevens kunskap. För att eleven ska göra 
bra ifrån sig ska redovisningen vara vettig. En elev som inte har en vettig redovisning gör inte bra 
ifrån sig på delmoment inom en kurs. Elevernas berättelser är möjliga att tolka, en tolkning som 
görs av läraren för att ge förståelse för om eleven förstått. Den tolkning läraren gör av elevens 
berättelse ger tillräcklig information för att förstå om eleven förstått. Eleven behöver inte visa sin 
förståelse genom praktiskt arbete. Förståelsen kan antingen vara riktig eller felaktig och innehåller 
inte kvalitativa skillnader i förståelse. Tolkningen ger bara rätt eller fel om berättelsen. På varje 
studieplats redovisar eleven sina kunskaper om de delmoment som ingår. Redovisningen kan 
innehålla olika kvaliteter på kunskap och ”god kunskap” är en sådan kvalitet. Kunskapens kvalitet 
bestäms av lärarens krav på kunskaper. Redovisning utgörs av berättelse som inte täcker hela 
kurser utan utgörs av delmoment. Redovisningen är till för att läraren ska tolka elevens förståelse. 

Stötdämpare är något som finns och behövs i en bil och den är konstruerad på ett speciellt sätt för 
sin funktion. Stötdämparen består av olika delar som har olika namn och att kunna de olika 
delarnas namn är en efterfrågad kunskap. Redovisningen av stötdämparen sker i samband med 
studieplatsen och inte i slutet av kursen. Kunskap om namn, funktion och uppbyggnad ska ingå i 
redovisningen. Berättelse om namn, funktion och uppbyggnad ger läraren förståelse om elevens 
kunskap om stötdämpare. Stötdämpare kan gå i sönder och då ska eleven kunna felsöka. 
Felsökning sker på studieplatsen och redovisas för läraren så att läraren ska förstå om eleven kan 
felsöka. Eleven behöver inte visa hur man går till väga vid felsökning. Det ingår att vid arbete på 
studieplatsen ta hänsyn till säkerhetsaspekter så att ingen kommer till skada. Eleverna redovisar 
säkerhetsbitar för läraren. Läraren kan förstå av berättelse om eleven förstått hur man arbetar med 
säkerhetsbitar på studieplatsen.  

Stötdämparen innehåller miljöförstörande ämnen och det är därför viktigt att stötdämparen 
återvinns på rätt sätt så att miljön inte förstörs. Eleven behöver inte visa läraren hur återvinning av 
stötdämpare går till men ska redovisa detta så att läraren får en förståelse för att eleven har förstått 
miljöaspekter kring stötdämpare. Stötdämparen kan antingen fungera eller vara ur funktion och 
om stötdämparen är ur funktion ska eleven slänga den. En stötdämpare repareras inte utan byts ut. 
En stötdämpare får inte slängas bland pappersåtervinningen vilket elever kan göra ibland. 
Stötdämpare ska slängas på annan plats än i pappersåtervinning. Eftersom en stötdämpare blir 
trasig då och då och inte repareras så medför byte en kostnad. Att byta stötdämpare är ett jobb 
eleverna kommer att jobba med i sin kommande yrkesroll. Kostnaden för att byta stötdämpare är 
inte konstant utan förändras över tid. Eleven kommer att behöva svara på frågor om kostnader och 
behöver därför kunna dagens pris. 

Här fokuserar Arne på elevens redovisning av sin kunskap och att redovisningen av 
kunskapen kontrolleras på varje studieplats i stället för att kontrolleras efter kursen är 
slut. Kursen består på så sätt av ett antal redovisade delar som läraren ska sätta betyg på. 
Han fokuserar också på att kunskap kan vara av olika kvalitet och att det visar sig 
genom en muntlig redovisning. Han fokuseras också kunskapens karaktär d v s att 
kunskapen ska handla om vad eleven jobbar med i olika avseenden som dock inte 
framgår. Kunskapen ska ge ett mervärde i förhållande till det som läraren kan se under 
elevens arbete på studieplatsen. Här framkommer inte något om hur läraren bedömer det 
mer praktiska arbetet som utförts på studieplatsen. Man kan tolka det som att eleven 
beskriver hur han arbetat och att detta ligger som grund för bedömning. Man kan också 
tolka det som att det bara är kunskapen om stötdämparen som har värde vid 
bedömningen. 

Han fokuserar ytterligare på ett annat sätt som är till för att bedöma elever samtidigt 
som han uttrycker en osäkerhet om vad provet egentligen är till för. Han menar att 
provet egentligen mer är till för att tvinga eleverna att läsa mer. Man kan då tänka sig att 
de muntliga redovisningarna på varje studieplats egentligen är tillräckliga för att läraren 
ska få information om elevens kunskap. Man kan också tolka det som att eleverna inte 
känner sig motiverade att läsa mer för att de känner det meningsfullt utan måste tvingas 



 64

till detta. Elevernas syn på vikten av bra betyg används då som ett verktyg för att tvinga 
till läsning vilket indirekt ger eleven bättre betyg eftersom han kan redovisa bättre på 
den enskilda studieplatsen.  

Det finns också ett fokus på läsandets betydelse som komplement för lärandet till det 
praktiska arbetet och på den utvärdering av kunskap som sker i slutet av kursen och 
provets betydelse för denna utvärdering. Utvärderingen är något annat än den 
redovisning som eleven gör i samband med varje studieplats är avslutad. 

Kurserna är indelade i delar som i sin tur utgörs av arbetsuppgifter på studieplatser. Här 
framgår också hur eleven redovisar sin kunskap inom ett delmoment. Arne fokuserar 
också hur han tolkar den berättelse som utgörs av redovisningen av en arbetsuppgift. 
Det sker inte genom det praktiska arbetet utan genom en beskrivning som kan antingen 
vara rätt eller fel. Redovisningarna kan hålla olika kvalitet och ”god kunskap” är en 
kvalitet på redovisning. Redovisningen ger besked om elevens förståelse. Stötdämparen 
är en del av bilen som är viktig att ha kunskap om och kunskapstypen beskrivs som att 
namnge delar på stötdämparen samt funktion och uppbyggnad. Det framkommer inte 
något om vad kunskapen om stötdämparens funktion och uppbyggnad ska användas till 
eller varför denna kunskap är viktig.  

Prov har inte något högt värde men kan inte bagatelliseras. Värdet i provet har att göra med att det 
tvingar elever att läsa och att mer läsande i sin tur leder till att eleven lär mer. Det praktiska arbetet 
högre värde men att prov indirekt ökar elevens kunskap. Huvudsyftet med prov är således inte att 
mäta kunskaper. Proven mäter de teoretiska kunskaperna i slutet av kursen. De praktiska 
kunskaperna mäts på annat sätt än genom prov. Det är en del av lärarens jobb att mäta kunskaper. 
De teoretiska kunskaperna har ett lägre värde än det praktiska arbetet och den muntliga 
redovisningen när det gäller bedömning av eleven. Den kunskap som har störst värde för betyget 
mäts vid studieplatsen.  

Det finns både teoretiska och praktiska kunskaper och de teoretiska kunskaperna mäts med prov 
som är skriftliga. De praktiska kunskaperna mäts inte med prov i slutet av kurs utan under kursens 
gång med hjälp av muntliga redovisningar. Det går att avskilja vissa teoretiska kunskaper helt från 
praktiska kunskaper medan andra teoretiska kunskaper har ett visst inslag av praktik. De skriftliga 
proven i slutet av kursen mäter teoretiska kunskaper och provresultatet är beroende av elevens 
förmåga att läsa. Därmed blir också lärandet av teoretiska inslag beroende av elevens förmåga att 
läsa. Vissa elever har svårigheter med att läsa och får därmed dåliga resultat på proven. Eleven 
som har dyslexi kan inte läsa så bra som de behöver. Dessa elever lyckas inte på proven som mäter 
teoretiska kunskaper. 

Läraren (”Jag”) har en uppfattning om att provet inte har en klar betydelse och funktion och att 
provet har fått rollen av att vara tvingande för eleven. Vidare menar läraren att genom att eleven 
vill ha bra betyg så känner de sig tvingade att läsa mer. Genom att läraren tvingar eleverna att läsa 
mer så lär de också mer efter som proven mäter sådant som man kan läsa sig till. Läraren har svårt 
att uttrycka vad han menar med provens betydelse och är osäker på vilken roll provet egentligen 
ska ha. 

Praktiskt arbete utförs i verkstaden på studieplatser. Det krävs mer kunskaper än de som eleven 
utvecklar genom det praktiska arbetet. För att utveckla denna kompletterande kunskap måste 
eleven läsa i samband med arbetet på studieplatsen. Den kompletterande kunskapen är till för att 
eleven ska få mer kunskap om vad han gör och därför läser han om detta. Kunskap om hur man 
gör är något som erhålles genom att läsa. Den praktiska kunskapen är viktigare och tillskrivs 
därför ett högre värde än de teoretiska kunskaperna.  

Läraren har erfarenhet av elever som har dyslexi vilket innebär att dessa elever har läs- och 
skrivsvårigheter som påverkar elevens möjlighet att läsa och förstå texter som syftar till att 
utveckla teoretisk kunskap. Det kan även finnas andra orsaker än dyslexi som påverkar elevens 
läsförmåga och därmed förmåga till lärande negativt. Elever med läs- och skrivsvårigheter eller 
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annat som försvårar lärandet skriver ner sig på prov. Däremot skriver elever som inte har läs- och 
skrivsvårigheter bättre på proven. 

Studieplatserna i verkstaden på skolan utgörs av moment i kurser. Dessa praktiska moment kan 
skiljas från teoretisk kunskap. Viss praktisk kunskap är fri från teoretisk kunskap och läraren mäter 
rent praktiska kunskaper vid studieplatsen under elevens pågående arbete. Teoretiska kunskaper 
mäts vid annan tidpunkt. Att det utöver ren praktisk kunskap på studieplatsen finns kunskap som 
redovisas muntligt för läraren. Att den kunskap som redovisas handlar om hur olika komponenter 
är uppbyggda och fungerar och att detta inte ses som teoretisk kunskap. 

Det finns ett samband mellan teori och praktik och att teorin behövs för det praktiska arbetet och 
att teorin föregår det praktiska och att praktiken är beroende av teorin. Teori är inte lika viktigt 
som det praktiska och därför får den praktiska kunskapen ett högre värde än den teoretiska. Det 
finns ingen praktik om det inte finns teori, all praktisk kunskap bygger på teori snarare än att teorin 
förklarar det praktiska. Teoretiskt kunnande är mindre viktigt än praktiskt kunnande men 
samtidigt måste man ha teoretiskt kunnande och att detta är två parallella kunskaper som 
kompletterar varandra.  

Här fokuserar Arne på det prov som eleverna gör i slutet av varje kurs. Han är osäker på 
vad provet egentligen har för roll. Man kan tolka det som att det finns en dubbelhet i 
hans uttryck, dels borde provet mäta kunskap men samtidigt är den kunskapen inte så 
viktig i förhållande till det praktiska arbetet, dels att det är så att provet inte mäter 
kunskap. Om provet inte mäter kunskap då måste provet ha en annan roll som då är att 
tvinga eleverna att läsa, vilket i sig är positivt ur resultatsynpunkt för det leder till bättre 
kunskaper. Däremot kan man ifrågasätta om det sammanfaller med läroplansmål som att 
utveckla elevens nyfikenhet och lust att lära. Att provet mäter teoretiska kunskaperna 
och att detta får stor betydelse för provresultatet för elever med olika 
läsförståelseproblem är ett dilemma för Arne. Samtidigt visar han inte på några 
funderingar över om kunskapen som sådan är relevant eller hur han kan få eleverna att 
känna relevans och meningsfullhet i den eftersträvade kunskapen. Han uttrycker inte 
heller funderingar på om det finns andra möjligheter att kontrollera kunskaper på prov 
än att göra detta skriftligt.  

Det finns ett samband mellan viljan till bra betyg, läsandet och provet. Ju mer en elev 
läser ju bättre går det på provet och ju bättre det går på provet ju bättre betyg får eleven. 
Det är också fokus på hur Arne tvingar eleverna läsa genom att ge prov som egentligen 
inte har så stor betydelse. Den praktiska kunskapens har en särställning men att det även 
finns behov av kompletterande kunskap som ska läsas om. Dock uttrycks inte varför 
denna kompletterande kunskap är viktig eller i vilka sammanhang den kommer till 
användning. 

I sammanhanget fokuserar han även de elever som av någon anledning har läs- och 
skrivsvårigheter och hur det påverkar deras förmåga till lärande som har sin 
utgångspunkt i läsande. Han ger dock inga exempel på om han bemöter dessa elever på 
ett annorlunda sätt för att underlätta lärandet. Vissa praktiska moment som finns på 
studieplatserna är helt fria från teoretisk kunskap. 

Teori kan handla om olika saker på en bil och teoretiska saker syns inte alltid därför att de är 
abstrakta. Bilens vikt är ett exempel på en abstrakt teoretisk sak. Läraren vet att det är fjädern som 
bär upp bilens vikt och han vill att eleven ska förstå att det är fjädern som bär upp bilens vikt.  
Stötdämpare är ett annat exempel på en teoretisk sak och eleverna kommer att möta flera exempel 
på detta under sin utbildning. Det finns olika typer av konstruktioner som har med stötdämpare 
och fjädrar att göra. En speciell konstruktion heter McPherson. Läraren vill att eleverna funderar 
över teoretiska saker vid arbete på studieplats och att funderingarna handlar om varför vi har olika 
saker i en bil. En bil väger och är utrustade med fjädrar som bär upp denna vikt. Att bära upp 
bilens vikt är ett exempel på teoretisk kunskap när teori inte syns. 
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Läraren har en ambition att vilja förklara bra för mig som intervjuare på ett konkret sätt så att jag 
förstår vad han menar. Förklaring om undervisning kan göras på olika sätt men att förklara bra 
innebär att vara konkret och att detta är nödvändigt för att jag som intervjuare ska förstå.  

Här fokuserar Arne på att beskriva teoretisk kunskap som något abstrakt som inte syns. 
Samtidigt handlar teoretisk kunskap om att beskriva varför saker finns på en bil d v s 
mer vilken funktion den har i stället för att förklara förhållanden mellan olika 
företeelser. Man kan tolka det som att han har svårt att kunna konkretisera abstrakta ting 
i samband med elevernas lärande.  

Läraren (”Jag”) tycker att stötdämpare är ett vanligt jobb och har därför inte behövt ifrågasätta om 
det ska vara med eller ej i utbildningen. Läraren kan inte kursplanen utantill utan måste titta i den 
för att förklara vara mål om stötdämpare finns. Läraren kopplar stötdämpare till kategorin 
chassikomponenter men att han har fel som tror att stötdämpare finns med i kursen 
Chassikomponenter. Det som görs på studieplatser är jobb och att alla de jobb eleverna utför på 
studieplatser inte täcker det som förekommer i kommande yrkesroll. Stötdämpare är ett exempel 
på jobb som eleverna gör men som inte finns i kursplaner. Kursen Chassikomponenter innehåller 
styrinrättning vilket framgår när läraren läser kursplanen. Läraren måste läsa kursplanen för att 
veta vad som står i den. Det framgår också att kursen innehåller mer än styrinrättning men att inget 
talar för att stötdämpare finns med i kursen. Läraren är inte helt säker på vad som finns i 
kursplanerna och att det mycket möjligt kan finnas annat i undervisningen som inte ingår i 
kursplanerna. Olika komponenter tillhör olika kategorier och Chassi är en sådan kategori. 
Stötdämpare tillhör en kategori och läraren är säker på att stötdämpare tillhör Chassi trots att han 
inte kan finna stötdämpare i kursen Chassikomponenter. Läraren har inte funderat över 
studieplatsen med stötdämpare och om stötdämpare finns med som mål i någon kursplan. 
Eftersom stötdämpare inte finns i kursen Chassikomponenter så finns den inte i någon kurs 
överhuvudtaget. Om jobb inte finns i kursplan så behövs dom inte göras i skolan och därför 
behöver stötdämpare egentligen inte göras. 

Här fokuserar Arne på att det är givet att vanliga jobb på verkstad naturligt ska finnas 
med i undervisningen. Man kan tolka det som att ju större frekvens ett jobb har ute på 
verkstad ju mer självklart är det att det ska finnas med i utbildningen oavsett om det 
avviker från kursplanen. Han konstaterar att trots han inte hittar stötdämpare i kursen 
Chassikomponenter så ska den tillhöra här, en slutledning som kan tolkas bygga på hur 
man kategoriserar på en verkstad med bilmekaniker. Samtidigt konstateras att han bara 
behöver undervisa om det som finns i kursplaner, men att det är ok om eleverna får lite 
mer än vad som finns i kursplanerna om läraren tycker att det är viktigt för kommande 
yrkesroll. Kursplanens innehåll blir således ett yttre krav om den inte överensstämmer 
med lärarens inre behov som får ses ligga i linje med vad en bilmekaniker behöver. 

Studieplatserna består av jobb som är utformade som arbetsuppgifter till eleverna. Jobben på varje 
studieplats är kopplad till kursernas mål. Studieplatserna görs inte i någon speciell ordning utan det 
bestäms efterhand vilken studieplats eleven ska jobba med. Det är bättre för lärare och elev om alla 
elever jobbar med samma sak samtidigt. Om ”vi” har tillräckligt med bilar så kan eleverna jobba 
på var sin sida om bilen och på så sätt jobba med samma sak samtidigt.  Bilar kan vara ett objekt 
eleverna kan arbeta med jobb. Om ”vi” har tio bilar och 20 elever kan alla elever jobba med 
samma sak. Att det inte finns tillräckligt med utrustning är ett hinder att lägga upp undervisningen 
så att alla elever jobbar med samma sak samtidigt. 

Det finns ett antal saker som styr vad som är möjligt i undervisningen och att det styr på ett 
negativt sätt för mig och eleverna. Utrymmet är en styrfaktor som är negativ för mig och eleverna 
att skapa den undervisning som jag vill. Ekonomi är en annan styrfaktor som är negativ eftersom 
”jag” kunde ha köpt flera bilar så att alla elever kunde jobba med samma sak samtidigt. Det finns 
en massa andra saker som ligger utanför lärarens kontroll som bestämmer vad som är möjligt.   

Genom att förändra undervisningen skulle det bli flera vinster. En vinst är att eleverna blir mer 
samlade och då minskar läraren sitt springande mellan eleverna. Springandet är negativt för 
läraren. Förändringen är beroende på faktorer som ligger utanför läraren möjlighet att påverka. 
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Vinst är beroende av att alla elever jobbar med samma sak samtidigt. Just nu springer läraren runt 
mellan eleverna som arbetar självständigt med sina arbetsuppgifter och dessa arbetsuppgifter är 
spridda i hela verkstaden. 

Läraren har en relation med eleverna som tar sig uttryck i att de frågar när de behöver hjälp och att 
”jag” anpassar mig hela tiden till deras frågor. Det är negativt att behöva anpassa sig till varje 
elevs frågor. Frågorna bestäms utifrån den studieplats eleverna för tillfället befinner sig på och alla 
elever befinner sig på olika studieplatser utspridda i verkstaden så ”jag” får springa mellan dessa. 
Om alla elever jobbar med samma typ av arbetsuppgift kommer de att ställa samma frågor och 
”jag” behöver inte springa mellan studieplatserna. Flera studieplatser av samma sort gör att det inte 
blir så utspritt i verkstaden och att detta blir bättre för ”mig” och för eleverna. För eleverna blir det 
bättre genom att de jobbar med samma uppgift samtidigt så kan man gå fram steg för steg. Alla 
elever jobbar inte lika fort utan de jobbar i olika takt. Även om de jobbar med samma sak så jobbar 
de olika och kommer därmed att komma olika långt med samma tidsåtgång. Elever som inte 
kommer så långt vill inte befinna sig i den situationen utan vill göra något som gör att de kommer 
längre. Ett sätt för dessa elever att komma längre är att mygla och ta genvägar. Detta görs genom 
att de kommer att fråga elever som kommit längre om hur dom gjort. Ett sådant beteende är att 
mygla och ta genvägar. Däremot kan en eleven fråga läraren och i dessa fall är det inte mygel eller 
genvägar. 

Steg för steg är något som är positivt för eleverna. Den utbildning som bedrivs i dag är inte så 
sammanhängande som ”jag” vill. När elever jobbar med samma arbetsuppgifter så blir 
utbildningen mer sammanhängande för eleverna. Att jobba steg för steg förutsätter en 
sammanhängande utbildning.  

Det finns flera studieplatser och alla har olika innehåll, ibland är det stötdämpare ibland är det 
andra komponenter. ”Jag” tänker stötdämpare när ”jag” hjälper elev med studieplats med 
stötdämpare. ”Jag” tänker växellåda när ”jag” hjälper elev på studieplats med växellåda. Har ”jag” 
10 bilar så att alla elever jobbar med samma sak samtidigt behöver ”jag” inte växla i mitt tänkande 
utan kan tänka stötdämpare eller växellåda hela tiden med varje elev. ”Jag” behöver inte tänka om 
varje gång ”jag” möter ny elev. 

Genom att genomföra en förändring av undervisningen kan man ge fördelar till eleverna. Dessa 
fördelar består av att ge bättre sammanhang i utbildningen. Sammanhängande utbildning kan man 
få genom en metod som bygger på steg för steg som i sin tur blir möjlig om alla elever jobbar med 
samma sak samtidigt. Eleverna får i dag inte tillräckligt sammanhängande utbildning. Det finns 
nackdelar med att alla elever jobbar med samma sak samtidigt. Nackdelen består i att elever som 
inte kommit lika långt som andra kan fråga andra. Elever ska lära sig jobba självständigt vilket 
innebär att man inte frågar andra. Att jobba med samma saker samtidigt gör att elever kan fråga 
andra som kan mer än dom själva och då myglar man och går genvägar. Läraren har en önskan om 
att flera elever jobbar med likadana jobb samtidigt men att eleverna jobbar åtskilda och 
självständigt vilket skapar förutsättningar för en mer sammanhängande utbildning. 

Elever som söker hjälp hos andra elever myglar och tar genvägar. Eleven ska jobba självständigt 
och inte söka hjälp av andra. När elever jobbar med samma sak blir det lättare att fråga andra och 
därmed mygla och söka genvägar. I dagens system försvåras mygel och genvägar. Att elever 
hjälper varandra ses inte som ett sätt på vilket olika elever med olika förutsättningar kan utvecklas. 
Att fråga varandra om hur de löst olika arbetsuppgifter är inte tillåtet i undervisningen och det är 
viktigt att elever som inte kommit så långt också ligger efter de som kommit längre.  

Här fokuserar Arne på att eleverna utför jobb på studieplatserna och att dessa inte 
behöver göras i någon speciell ordning. Kunskapen som utvecklas på de olika 
studieplatserna är isolerad och ligger inte i någon progression. Varje jobb utvecklar sin 
kunskap utan att påverka andra jobb, det blir en kvantitet av hur många jobb som eleven 
har gjort. Han fokuserar även de hinder som gör att han inte kan jobba som han vill. 
Inga av hindren kan sägas vara kopplade till styrdokumenten utan är saker som är 
kopplade till kommunens/skolans eget ansvar. Ett hinder är att eleverna inte kan jobba 
med samma sak samtidigt men att det skulle ge en vinst om alla elever jobbar med 
samma sak samtidigt. Han upplever att han springer runt och har svårt att hinna med 
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alla elever, något som skulle försvinna om alla elever jobbade med samma sak 
samtidigt. En annan vinst för eleverna är att kunskapen kan byggas steg för steg ännu 
mer än i dag. Samtidigt inser läraren att eleverna inte kommer att vara på exakt samma 
ställe eftersom de arbetar olika snabbt. Vidare skulle det leda till att eleverna som inte 
hänger med lika snabbt kommer att fuska och mygla. Att ha en utgångspunkt i att elever 
myglar och tar genvägar sammanfaller inte med läroplanens riktlinjer att läraren ska 
utgå ifrån att eleven både kan och vill ta ansvar för sitt skolarbete. Det står klart att Arne 
inte ser samarbete som ett medel för att eleverna ska förbättra utsikterna för lärande, 
utan det är viktigt att varje elev tränas till att jobba självständigt (ensam) utan stöd av 
andra. För Arnes del innebär det att eleverna jobbar med olika saker att han måste skifta 
i sitt tänkande beroende på att olika elever jobbar med olika saker hela tiden och att han 
springer mellan dem när de behöver hjälp. Han ser detta som en oönskad situation som 
för honom skulle kunna vara bättre om alla elever jobbar med samma sak samtidigt.  

Det finns sju kurser som ska genomföras på två år (år två och år tre). Dessa kurser är bestämda på 
skolan och alla elever beräknas klara detta. Varje kurs påbörjas och eleven ska också avsluta denna 
innan han påbörjar en ny kurs. Att det till varje kurs skapas ett antal studieplatser som är relevanta 
till kursmål. Det finns en risk med att påbörja flera kurser samtidigt för det är då inte säkert eleven 
hinner bli färdig under år tre. Det är läraren som planerar för eleven och det är en självklarhet att 
en ny studieplats är inom ramen för samma kurs som den tidigare studieplatsen. Problemet är att 
inte alla elever blir klara med alla sju kurserna före slutet av år tre. Det har skett förändringar 
genom att vissa kurser tagits bort och ersatts av nya. Personbil-grundkurs är en kurs som inte finns 
med i det nya och som har påverkat innehållet i utbildningen. Läraren gör de förändringar som det 
innebär när det kommer nya kursplaner och att sådana förändringar görs inför starten på ett nytt 
läsår.  

Personbil-grundkurs används inte mer eftersom den inte finns med i kursplanen som kom i 
höstas. Det finns en önskan att även i fortsättningen kunna jobba på så som man gjorde i 
Personbil-grundkurs. Det finns en strävan att så många som möjligt ska jobba i samma kurs vilket 
var möjligt i denna kurs. att flera studieplatser samtidigt ryms inom en och samma kurs.   

Trots önskan om att alla elever ska jobba med samma kurs samtidigt så ser läraren det som ett 
problem att de jobbar i olika takt. Detta får som konsekvens att eleverna behöver byta studieplats 
vid olika tillfällen samtidigt som det är positivt att alla elever har fokus på samma kurs. När 
eleverna kommer i otakt räcker inte alla studieplatserna inom en kurs utan vissa elever får tillfälligt 
gå in i andra kurser för att vänta på en studieplats inom den gemensamma kursen. Kan man få 
eleverna att jobba i samma takt så skulle det fungera med att alla elever finns i en och samma kurs. 
Eleverna är utspridda på olika studieplatser i verkstaden över en större yta. 6 - 7 kurser är ett mått 
på vad eleverna förväntas klara av. Dessa kurser bygger inte på varandra och det spelar ingen roll i 
vilken ordning eleverna genomgår de olika kurserna. Det är viktigt att kurserna avslutas före 
utbildningens slut så att det är möjligt att sätta betyg. 

Lärarna är insatta i de förändringar som sker vad gäller kursplaner och när det sker förändringar 
kan de kvickt genom diskussioner inse vilka konsekvenser det får för undervisningen. De tydliga 
förändringarna är lätta att se. Det är framförallt förändringar av karaktären att det tillkommer eller 
tas bort kurser som är lättast att se. Även om det sker förändringar som upplevs negativt så tas 
dessa på allvar. Personbil-grundkurs är en kurs som hade en speciell karaktär som inte kan erhållas 
av andra kurser.   

Undervisningen utgår ifrån studieplatser som utgår ifrån arbetsuppgifter. Dessa studieplatser 
byggs upp utifrån kursplanens mål och består av fler studieplatser än elever. Det är lärarens 
uppgift att placera eleverna på studieplatser med utgångspunkt i var eleven befinner sig vad gäller 
kurs. Det finns alltid studieplatser lediga så att elever inte behöver vänta tills andra är klara. Den 
studieplats eleven blir placerad på är relevant i förhållande till den kurs eleven befinner sig i.  

Här fokuserar Arne de strukturella problemen som uppstår när elever jobbar med olika 
studieplatser och hur eleverna får påbörja flera kurser utan att kunna göra en färdig före 
nästa påbörjas. Det finns ett behov av att varje elev håller sig inom kursens ram och det 
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finns ingen önskan eller behov att göra studieplatser på ett sätt att flera kurser 
samverkar. Att kurserna inte bygger på varandra i någon form av progression kan ses 
som att det är parallella kurser som inte utvecklar gemensamma kompetenser utan 
utgörs av isolerade och ej sammanhängande delar. Läraren fokuserar också en önskan 
om att alla elever är lika så att de påbörjar och slutar samma studieplatser samtidigt. 
Man kan också tolka fram att det inte sker ett successivt förändringsarbete utan de 
förändringar som görs tolkas fram i de nya kursplanerna och sedan görs detta tills en ny 
kursplan kommer. Elevernas eventuella möjlighet att påverka innehåll och upplägg 
uttrycks inte och verkar helt omöjlig med tanke på att förändringarna görs bara när det 
kommer en ny kursplan. Man kan också se att det finns ambitioner att följa det som 
finns i kursplanerna och att studieplatserna ska kunna identifieras i kursplanerna. 
Läraren fokuserar också att det är han som placerar eleverna på olika studieplatser 
utifrån vad som är ledigt snarare än att det finns en pedagogisk tanke om i vilken 
ordning man arbetar med studieplatserna.  

Läraren kan tänka sig att låta eleven jobba med sådant som inte finns i kursplanerna därför att 
lärarens erfarenhet har stor betydelse för hur han värderar innehållet i kurserna. Hans erfarenhet 
betyder att han vet vad eleverna behöver ute. Läraren arbetar för att eleven ska få kunskap och att 
dessa kan användas ute. Innehållet i kurserna omsätts till kunskap som är användbara ute. 
Kursernas innehåll räcker inte till för vad som behövs ute utan de ger det som eleverna minst får 
med sig. ”Jag” försöker ge mer än vad kurserna innehåller för att möta behovet ute. ”Jag” vet att 
eleven behöver kunskap om stötdämpare ute. Kurserna är uppbyggda utifrån arbetsuppgifter som 
eleven jobbar med och som leder till målen för kursen. Kursplanerna är inget som läraren läst med 
djup och eftertanke utan mer ytligt. ”Jag” har inte så stor kunskap om vad som står i kursplanen så 
att ”jag” kan bedöma om vi gör andra arbetsuppgifter som inte finns med i kursplaner. Det ”vi” ger 
i undervisningen anser ”jag” är viktigt oavsett om det finns med i kursplaner eller ej. 

”Jag” vet att eleven behöver kunskap om stötdämpare och därför ingår den i undervisningen. 

Läraren har en erfarenhet som bilmekaniker som ligger till grund för synen på vilken kunskap 
som behövs ute. Behovet ute bestämmer vad som är elevens behov av kunskap. Lärarens tidigare 
erfarenhet gör att han vet att eleven kommer att behöva kunskaper om stötdämpare ute och att 
denna erfarenhet och vetande kan tillåtas gå utanför kursernas mål. 

Kursplanernas mål återspeglas i arbetsuppgifterna. Det kan också finnas arbetsuppgifter som 
ligger utanför det som anges i kursplanerna. De arbetsuppgifter som kan ligga utanför kursplaner 
är sådana arbetsuppgifter som behövs ute men som inte finns med i kursplaner. 

Här fokuserar Arne relationen mellan sina egna erfarenheter, kursplanens mål och de 
studieplatser som finns i undervisningen. Att han inte läst kursplanen med djup och 
eftertanke kan indikera att det är hans erfarenheter som har en övervägande betydelse 
för hur kursplanen tolkas. Erfarenheterna kan göra att mycket av vad eleverna behöver 
för kunskap anses självklart och behöver därför inte problematiseras. De begrepp som 
används i kursplanen kanske kan underlätta ett sådant förhållningssätt då dessa kan ge 
möjlighet till ett flertal tolkningar. Detta beror till viss del på om begreppen som 
används i kursplanen kan sägas vara entydiga, eller vaga i den mening att de betyder 
olika saker i olika sammanhang. Att uppfatta vaga begrepp på ett snarlikt sätt innebär att 
det finns en stark gemensam tolkningsbas. Man kan också tolka det som att läraren 
försöker på ett mer överskådligt sätt finna huvuddrag i kursplanen och inte fokusera på 
detaljer för att försöka hänföra dessa till kursplanen.  

Läraren har inte läst kursplanerna på djupet och det finns annat som påverkar han val av innehåll 
än kursplanerna. ”Jag” är inte så insatt i kursplanerna och har inte så stor kunskap om vad som 
står i dessa så ”jag” kan bedöma om vi gör arbetsuppgifter som inte finns med i kursplanerna. Det 
”vi” ger i undervisningen anser ”jag” är viktigt oavsett om det står i kursplanerna eller inte. 
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Här fokuserar Arne sin okunskap om vad som står i kursplanerna men anser samtidigt 
att det som finns i undervisningen är relevant för utbildningens syfte som då får tolkas 
som i förhållande till den kommande yrkesroll läraren tänker att eleverna ska hamna i. 

Läraren arbetar tillsammans med andra i frågor som gäller dokument över studieplatser, ett 
dokument som ”vi” ansvarar för. Dokumenten bearbetas i samband med att det kommer ny 
kursplan och att dokumentet inte förändras förrän det kommer en ny kursplan som eventuellt 
kräver förändring av studieplatser. Varje elev bedöms efter avslutad studieplats och kursbetyget är 
en sammanslagning av bedömningar från olika studieplatser. Bedömningen på prov särskiljer ”vi” 
från bedömning på studieplats. 

Lärarna arbetar fram ett dokument till varje studieplats där varje studieplats kopplas till kurser. 
Dessa dokument underlättar för läraren därför att han inte behöver informera varje elev muntligt i 
samband med att eleven påbörjar en ny studieplats. Varje kurs och studieplats bryts ner och 
beskrivs i delmoment. Dokumentet beskriver de delmoment som ingår. Varje elev bedöms på 
studieplats utifrån dokumentet.  

Det är möjligt att bryta ner en kurs i mindre beståndsdelar, delmoment, som kan beskrivas i ett 
dokument och som fungerar som information till eleverna. Att beskriva i mindre beståndsdelar ger 
fördelar i förhållande till att beskriva hela kurser.  

Det finns ett behov av att kunna identifiera de olika studieplatserna och identifieringen sker 
enklast med nummer. Läraren har en uppfattning att varje elev ska jobba klart med sin studieplats 
för att systemet ska fungera och eleverna tillåts inte byta studieplats under pågående arbete. 
Studieplatsen innehåller en blandning av teoretiskt och praktiskt arbete där de teoretiska delarna 
ges separat till eleven, antingen i form av häfte eller muntligt från läraren. Teori och praktik är 
möjligt att särskilja. Varje elev bedöms efter varje studieplats och bedömningarna är baserat på 
både teoretiskt och praktiskt arbete. Bedömningen är grund för betygssättning där varje studieplats 
utgör en del av kursbetyget. 

Läraren delar upp arbetet på studieplatsen i teoretiska och praktiska uppgifter. En speciell uppgift 
handlar om teoretiskt perspektiv kopplat till den enskilda studieplatsen. Läraren tillhandahåller 
eleven med uppgiften språkligt, antingen skriftligt i form av häfte eller muntligt. De teoretiska 
uppgifterna har som syfte att öka förståelsen om studieplatsen och görs på studieplatsen och inte 
någon annanstans.  

Läraren ser det som en uppgift att bedöma eleven i samband med att eleven avslutar en studieplats 
och att bedömningen ska utföras på den plats där eleven just arbetat. Bedömningen har som syfte 
att vara ett underlag för betygssättning. Det finns ett dokument som beskriver bedömningen som 
ska ske efter avslutad studieplats. Det är viktigt att ”vi” tar fram ett dokument som uttrycker ”våra” 
tankar om bedömning och att skriftligt dokument är ett bra sätt att informera eleverna. Bedömning 
har flera syften, ett är att ge eleverna information om hur det gått samt ett betyg på den specifika 
studieplatsen, ett annat är att det är att ge läraren information som grund för kursbetyg. Läraren ger 
eleverna betyg på bedömning men det är för läraren skillnad mellan betyg på kurs och bedömning 
på en enskild studieplats. 

Här fokuserar Arne på att han inte är ensam om att komma fram till kurser och 
studieplatser utan det är flera lärare som diskuterar detta och att denna diskussion endast 
förs i samband med att det kommer nya kursplaner. Här uttrycks inte att det sker 
kontinuerliga diskussioner mellan lärare avseende förändringar av pedagogisk karaktär 
utifrån utvärderingar av genomförd undervisning. Kurserna delas upp i delar som 
beskrivs i dokumentet och som är en information till eleverna. Delarna, som utgörs av 
arbetsuppgifter, kan tolkas som utgöra sina egna helheter utan klara samband med 
kursen som helhet eller ännu större skillnad till ämnet eller programmet som helhet. 
Studieplatserna är en blandning mellan teoretiska och praktiska inslag och den del av 
arbetsuppgiften som är av teoretisk karaktär tillhandahålls språkligt, antingen muntligen 
eller i form av häfte. Bedömningen har som syfte att ge information till eleverna om hur 
det gått på studieplatsen och som underlag för betyg på kursen. Genom att utgå från 
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kursbetygen på varje studieplats förstärks tanken om att denna utgör en helhet. 
Kursbetyget kan tolkas som en form av summering av de enskilda studieplatserna. 

Läraren ger eleven betyg på den bedömning som gjorts på studieplatsen men läraren själv räknar 
det inte som betyg. Läraren bedömer eleven efter varje studieplats och bedömningen har två 
syften. Ett är att ge eleverna betyg på varje studieplats och ett annat syfte är att läraren får 
information om hur det gått för eleven på studieplatsen. Informationen ligger som grund när 
läraren sätter kursbetyg som får ses som en form av summering av studieresultaten. 

Arne fokuserar här på de två syftena som bedömningen av en studieplats har och hur 
betygen kan få olika innebörder för eleven och läraren. Även här förstärks att 
studieplatsen utgör en helhet i stället för en del och ett medel för att nå kursens mål. 

En uppgift kan klaras eller inte klaras. Läraren kommer och hjälper de elever som inte klarar 
uppgiften själva. När läraren hjälper eleven så är det i syfte att eleven ska få godkänt. Det är 
läraren (”jag”) som märker att eleven inte klarar uppgiften och då hjälper han honom att klara av 
denna. ”Min” hjälp har som syfte att uppgiften klaras av. När ”jag” hjälper elever så kan det se 
olika ut och hjälpens karaktär kan se olika ut. Hjälp kan delas in i mer eller mindre men det spelar 
ingen roll för betyget om ”jag” hjälper mer eller mindre.  

”Jag” har en personlig uppfattning om vad Väl godkänd innebär. Uppfattningen har sin 
utgångspunkt i begreppet ”självständig” genom att det kännetecknas av en elev som är självständig 
snarare än en elev som efterfrågar hjälp. Betyget Väl godkänd är inte kopplat till målen och 
”självständig” är inte ett mål som anges i kursplanen. Att söka kunskap är viktigt för arbete med 
uppgiften på studieplatsen. Självständighet i att söka kunskap är självklar för att få Väl godkänd. 
Att kunna bearbeta information är en viktig kunskap för att lösa uppgift på studieplats och är en 
självklarhet för att få Väl godkänd. Även att kunna återge information är viktig i samband med 
uppgift på studieplats vilket är ett tecken på självständighet. Att omsätta information är viktig 
kunskap i samband med uppgift på studieplats. Information är något annat än praktik och att 
omsätta information till praktik är ett tecken på självständighet.  

Självständigt arbete är viktigt för att få betyget Väl godkänt men att det kan finnas inslag av hjälp 
från lärarens sida och att eleven ändå kan få betyget Väl godkänt. När det gäller Mycket väl 
godkänt accepteras ingen hjälp alls när det gäller det praktiska arbetet. God kunskap om 
konstruktion är en kunskap som tillkommer för att få Mycket väl godkänt. God kunskap är att 
förstå varför en konstruktion har ett visst utseende och att denna förståelse är ett sätt att särskilja 
elevers betygsnivå. Läraren har en uppfattning om att det är viktigt att eleven förstår varför en 
konstruktion ser ut på ett visst sätt. Även god insikt i miljö är en kunskap som tillkommer på denna 
betygsnivå och att denna kunskap är ett sätt att särskilja elevers betygsnivå. God insikt i miljö visar 
sig genom elevens förmåga till redovisning. God insikt i miljö visar sig inte i handling utan 
handlar om att redovisa vad som är bra respektive inte bra för miljön. Att arbeta med bilar innebär 
att man arbetar med saker som är skadligt för miljön och att kunna redovisa detta är ett sätt att 
särskilja betygsnivå.  

Ett ytterligare kunskapsområde som tillkommer för att få betyget Mycket väl godkänt är 
ekonomiska aspekter. Elever på G- och VG- nivå behöver inte redovisa ekonomiska aspekter på 
uppgiften. Kunskaper om ekonomiska aspekter kan vara olika och att ”vissa” kunskaper är en 
kunskap och ”djupa” är en annan kunskap. Eleven behöver inte ha djupa kunskaper utan det räcker 
med ”vissa” kunskaper om ekonomiska aspekter. Redovisningen är det sätt på vilket läraren 
särskiljer elever som har kunskap om ekonomiska aspekter från de som inte har det. Det är inte 
kvalitativa skillnader i ekonomiska aspekter utan antingen har man eller så har man inte kunskapen 
om ekonomiska aspekter. Samtidigt behövs alla kunskaperna även på G-nivå och den 
kunskapsmängd som anges för MVG även borde gälla för G. Även om läraren lägger till 
kunskaper ju högre betyg som ges så menar han att alla kunskaper egentligen behövs oavsett 
vilken betygsnivå det gäller. 

Här fokuserar Arne på att det finns olika betygsnivåer och att det är en skillnad mellan 
de olika nivåerna. Självständigheten och framförallt då graden av självständighet är ett 
naturligt kriterium som avgör vilket betyg eleven får. Han ger också exempel på vilka 
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områden som en elev ska vara självständig för att få betyget VG. Här framkommer inget 
om det finns någon skillnad i vilken typ av hjälp eleverna får utan det ses som en 
kvantitativ aspekt. På MVG nivå tillkommer även en skillnad i vilken insikt eleven har 
och det visar sig att insikt kan graderas med att vara mer eller mindre god. Det finns 
något i redovisningen som gör att han kan särskilja mellan insikt och god insikt. 
Däremot sägs inget om vari denna skillnad består. Det tillkommer också ett 
kunskapsområde vad gäller MVG (ekonomiska aspekter), ett område som inte finns 
med i kursplanens mål, framförallt med tanke på att läraren inte kunde finna 
stötdämpare överhuvudtaget i kursplanen. Trots att det tillkommer områden i de högre 
betygen tycker Arne att dessa områden borde även gälla på lägre nivå. Han ser ingen 
koppling mellan att alla områden skulle kunna vara med, men skilja i kvalitet. 
Kunskapen är något man har eller inte har inom dessa områden. Man kan tolka det som 
att kunskap ska uppnå en viss nivå för att kunna kallas kunskap och det som finns under 
denna nivå är inte kunskap. 

Elever har olika vilja och förmåga och att detta tar läraren hänsyn till vid betygssättning. Läraren 
vet inte om det är viljan eller förmågan som är mest styrande vid betygssättning. En elev kan få 
betyg som ligger över sin förmåga om viljan finns, då viljan belönas genom det bättre betyget. 
Läraren känner en känsla av orättvisa om en elev som har stor vilja men som inte har tillräcklig 
förmåga får ett lägre betyg. 

Elever har olika ambitioner som syns genom det sätt på vilket eleven jobbar på studieplatserna och 
ambitionerna har samband med elevens betyg. Det finns även skillnader i elevers vilja och 
förmåga. Det är möjligt för läraren att kunna särskilja olika ambitioner, viljor och förmågor. Det 
finns olika nivåer på varje studieplats och eleverna sätter sin egen nivå.  

Det finns en pärm vid varje studieplats som eleven kan läsa i. Pärmen innehåller information om 
kursens mål och betygskriterier och läraren förutsätter att eleven engagerar sig i relationen mellan 
studieplats och kursens mål. Det förutsätts också att eleven kan tolka kursens mål och omsätta 
detta till konkret kunskap och handling. Utifrån denna tolkning sätter eleverna sin egen nivå och 
det finns inga hinder för att nå den nivå eleven bestämmer sig för. Det är viktigt att ha kontroll på 
vad eleven har gjort och pärmen används också för att pricka av eleven för att läraren ska kunna se 
vad eleven gjort.  

”Jag” är inte riktigt klar över hur mycket av förmåga och vilja som påverkar betygssättningen men 
anser att både vilja och förmåga är viktiga vid betygssättning. En elevs vilja kan ibland överväga 
hans förmåga och ”jag” får en känsla av orättvisa om en elev som har stor vilja men inte tillräcklig 
förmåga får lägre betyg. 

Det är viktigt att eleverna har konstant tillgång till kursplaner och betygskriterier och att pärmen 
finns vid dokumenten i verkstaden därför att detta är en plats som eleverna befinner sig på före de 
startar på en studieplats. Kursmålen är viktiga för att eleven ska kunna sätta sin egen nivå. Läraren 
förutsätter att eleverna kan tolka och omsätta de nationella kursmålen och betygskriterierna till 
kunskap och handling i förhållande till den enskilda studieplatsen. Det finns ingen anledning för 
läraren att konkretisera kursmål och betygskriterier därför att han förutsätter att eleven klarar detta. 
Eleven känner till att det finns en pärm där han kan läsa om kursmål och betygskriterier. Att det 
framgår klart och tydligt vad det är för krav som gäller för de olika betygen och att eleven kan 
själv utifrån detta bestämma sin nivå.  

Det finns behov av att ha kontroll över vad eleven har gjort och inte gjort och därför prickas detta 
av i ett dokument. Det som inte är gjort är sådant som läraren placerar eleven på när det är dags att 
göra ny studieplats. Det finns en naturlig väg där ett moment bygger på ett annat. 

Det är klart uttryckt i kursplanen vad som krävs för att en elev ska få godkänt och väl godkänt. 
Läraren ha uppfattningen om att eleven har både förmåga och vilja att läsa och omsätta 
betygskriterierna till konkret kunskap och handling. Han förutsätter att eleven förstår vad som 
krävs för att få godkänt eller väl godkänt och att det inte finns tvivel och oenighet mellan elevens 
och lärarens förståelse för vad innebörden i betygskriterierna är. Eleven kan läsa om vad som 
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krävs för att få godkänt och väl godkänt i pärmen. Eleven kan själv bestämma om han vill ha 
betyget godkänt eller väl godkänt.  

Här fokuserar Arne elevernas personliga egenskaper som en del i betygsättningen. 
Utöver, eller egentligen i samband med att elevens förmåga bedöms så bedöms även 
elevens vilja. En elev som vill mer än han har förmåga till kan få ett högre betyg än sin 
förmåga. Läraren har också en elevsyn som utgår ifrån att alla kan det de vill kunna och 
att det räcker med att informera om betyg i en pärm så kan varje elev själv förstå vad de 
ska göra. Det har således inte gjorts någon gemensam tolkning och planering av 
undervisningen av elever och lärare. Eftersom läraren utgår ifrån att eleverna förstår 
kursplanens text har det inte heller gjorts, eller behövts, någon ”översättning” till ett 
språk som är mer anpassat till elevernas referensramar. Kursplanemålen får anses vara i 
huvudsak skrivna för de professionella (lärarna) att tolka och förstå. Det finns inte heller 
i pärmarna presenterat mål som utgår ifrån läroplan och programmål. 

Eleverna har alltid tillgång till betygskriterierna och det är elevernas ansvara att läsa och förstå 
dessa. Läraren förutsätter att eleverna kan förstå de nationella betygskriterierna och omsätta dessa i 
konkret handling och kunskap. Vidare förutsätts att eleverna utifrån sin förståelse av 
betygskriterierna kan sätta sin nivå. Varje elev bedöms efter genomförd uppgift på studieplats och 
att bedömningen har sin utgångspunkt i betygskriterierna. Det förutsätts också att elevernas och 
lärarens tolkning och förståelse av betygskriterierna är gemensamma och hur de kopplas till mål 
och bedömning. När lärare och elev inte är överens läser läraren punkt för punkt för att hjälpa 
eleven att förstå betygskriterierna på samma sätt som läraren. När det uppstår 
meningsskiljaktigheter om betyg så är det läraren som har rätt. Läraren lyfter fram och kontrollerar 
detaljerna som finns under varje punkt i betygskriterierna. Betygskriterierna används som 
checklista mot vad eleverna har gjort. Det sker inget klargörande eller diskussion om 
betygskriterierna före en elev påbörjar kurs eller studieplats utan enbart om det uppstår en konflikt 
vid bedömning. 

”Vi” går inte igenom betygskriterierna för ”vi” har tidsbrist i ”vår” undervisning och väljer därför 
att eleverna själv ska läsa och tolka betygskriterierna. Läraren har en uppfattning om att det finns 
både vilja och förmåga att omsätta betygskriterierna till konkret kunskap och handling. Läraren är 
medveten om att det kan uppstå situationer där han och en elev är oense om bedömning vilket man 
löser genom att diskutera. Vid dessa tillfällen har eleven synpunkter på lärarens bedömning. 
Tidsbristen gör att läraren ibland får ta dessa diskussioner om bedömning i de fall då elever vill 
diskutera lärarens bedömning. 

En elev kan ha synpunkter på lärarens bedömning av studieresultat efter avslutad studieplats. 
Vissa elever delar inte läraren bedömning av uppgift. Varje arbetsuppgift bedöms i samband med 
att den avslutas på varje plats. Bedömningen sker genom att eleven berättar vad han gjort på 
studieplatsen och berättelsen återspeglar det som utgör betygskriterierna i kursplanen. Alla elever 
som inte är överens med läraren vill diskutera bedömningen och att alla som inte vill diskutera är 
överens med läraren om bedömning. Läraren går inte igenom betygskriterierna före eleven 
påbörjar ett arbete men att läraren ibland hamnar i ett läge då lärare och elever inte är överens. När 
lärare och elever inte är överens läser läraren innantill i kursplan för att tydliggöra det som står i 
betygskriterierna. Tydliggörandet ska leda till att eleven får samma uppfattning som läraren om 
bedömningen. Läraren hämtar betygskriterierna i den pärm som alltid är tillgänglig för eleven och 
som innehåller kursplan. I pärmen återges betygskriterierna i originalform ur de nationella 
kursplanerna. Det skulle inte vara någon fördel att konkretisera dessa mål och betygskriterier för 
att det ska vara lättare för elever att förstå.  

Det finns studieplatser i verkstaden på skolan som innehåller bromssystem och att detta arbete är 
styrt utifrån kursplanen. Felsökning är en kunskap som efterfrågas i kursplanen och elever som 
upptäcker fel ska åtgärda dessa. Felsökningen är av enklare slag och förutsätter att eleven kan se 
eventuella fel på bromssystem som är resultat av att studieplatsen plockas isär och sätts ihop. Fel 
som elever upptäcker förväntas de också åtgärda och elever som inte upptäcker fel kommer heller 
inte att åtgärda fel. Felsökning är således inte kopplade till fel som är sannolika för en bil som är i 
trafik. Det är inte alltid det har uppstått fel på bromssystem och då finns det inga fel för eleven att 



 74

upptäcka. De som inte upptäcker fel kommer inte att uppnå målet för kursen. Medvetna strategier 
för att lära felsökning finns bara i samband med systemteknik. Läraren är medveten om att det 
uppstår fel på studieplatser som ett resultat av att grejorna plockas av och på men vet inte på 
förhand var detta kan hända utan det kan hända på vilken plats som helst när som helst.  

Läraren ställer frågor till eleven om hur han har gått tillväga för att utföra sin arbetsuppgift 
eftersom han inte har möjlighet att följa elevens pågående arbete utan måste få information från 
eleven. Frågorna till eleverna har ett värde när läraren och eleven inte är överens om bedömning. 
Läraren har en på förhand bestämd förväntan på vad eleven ska kunna utifrån kursplanen. Läraren 
kontrollerar och jämför elevens berättelse med sin uppfattning om kursplanens mål. Kursplanens 
mål är så tydliga för läraren att han kan jämföra elevens berättelse med dessa mål. Frågor kan 
handla om felsökning på bromssystem. Eleven ska då berätta om felsökning, om han upptäckt fel 
på studieplatsen som uppstått genom att elever plockar isär och sätter ihop delarna ofta.  

Här fokuserar Arne på att det är elevens eget ansvar och inte lärarens att förstå 
betygskriterierna. Detta kan man tolka som att läraren själv uppfattar dem som tydliga 
och självklara och förutsätter att eleven har samma perspektiv. I detta fall kan man säga 
att Arne har anammat elevernas vilja att ta personligt ansvar sitt arbete i skolan som 
läroplanen anger i sina riktlinjer. Frågan är bara om det är rimligt. 

Om det blir meningsskiljaktigheter vid bedömning övertygar han elever som inte är 
nöjda med hans bedömning genom att få dem att tycka så som han själv, vilket kan 
tolkas som att betygskriterierna bara kan tolkas på ett sätt, Arnes. Genom att läraren 
läser innantill förväntar sig Arne att eleven förstår betygskriterierna på samma sätt som 
han. Betygskriterierna för kursen används som en checklista i förhållande till varje 
studieplats snarare än att vara ett underlag för betygsättning efter genomgången kurs. 
Han fokuserar även sin syn på vad som menas med felsökning på studieplatsen bromsar. 
Felsökning betyder inte att finna fel som är sannolika för en bil som är i trafik utan går 
ut på att finna fel som föregående elev orsakat genom att plocka isär och sätta samman 
bromsarna. Syftet med felsökning blir att säkerställa att studieplatserna är intakta och 
inte förfaller.  

Läraren förväntar sig att det uppstår fel på studieplatser och eleven förväntas upptäcka dessa och 
ska även ha förmågan att rätta till fel. Eleven ska också säga till läraren när det är fel på någon grej 
och att läraren kan då hjälpa eleven, något som ligger i lärarens roll. Det ingår inte i lärarens roll 
att se till att studieplatsen är i gott skick utan detta sker helt och hållet av eleverna. Elevens 
felsökning är till för att säkerställa att studieplatsen inte förfaller utan att nästa elev kan jobba med 
den. Läraren är intresserad av elevens kunskap i att kunna felsöka och hur elever som upptäckt fel 
har gått tillväga för att åtgärda. Vissa elever upptäcker inte fel för det finns inga fel att upptäcka. 
Det är bara elever som upptäcker fel som kan åtgärda och berätta för läraren hur han gått tillväga. 

Läraren är medveten om att man kan bygga in fel på studieplatsen som en strategi för att lära 
eleverna att felsöka men att han inte använder sig av detta i undervisningen generellt. Läraren vill 
inte försätta eleverna i situationer där de måste felsöka utifrån inbyggda fel. Läraren ser det inte 
som nödvändigt att bygga in fel för att nå kursens mål. Läraren ser en skillnad vad gäller strategi 
för lärande mellan systemteknik och andra studieuppgifter. Systemteknik kan ibland kräva att man 
bygger in fel för att eleverna ska kunna lära sig reparera. Att bygga in fel kan ses som en övning i 
att felsöka och reparera systemteknik men att det inte ses som övning i andra studieplatser. 
Eleverna kan lära sig reparera inom andra kunskapsområden utan att det byggs in fel men att det är 
viktigt när det gäller systemteknik  

Läraren ser inte generellt det som nödvändigt att ”göra fel” på arbetsuppgifter som eleven ska 
genomföra på studieplatser. Det är relativt ovanligt men händer ibland inom området systemteknik 
som är speciellt och skiljer sig i förutsättningarna för lärandet från andra områden. Det är därför 
nödvändigt åtminstone ibland att ”göra fel” för att eleven ska lära sig reparera i systemteknik. 

Det finns skillnad mellan systemteknik och andra kunskapsområden. Inom kunskapsområdet 
systemteknik krävs bus, att bygga in fel för att eleven ska lära sig felsöka och reparera fel. Inom 
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andra kunskapsområden behövs inte inbyggda fel för att eleven ska lära sig felsöka och reparera på 
studieplatsen. Läraren har kunskap om vilka fel som ska byggas in och hur detta ska göras. Fel på 
studieplatsen ska leda till att eleven lär sig att reparera och att reparera inom systemteknik är ett 
mål för kursen. När en elev upptäcker fel ska han säga till läraren så att läraren kan hjälpa eleven 
att åtgärda felet. 

Läraren känner liten möjlighet att påverka kursplanerna men det finns en viss vilja att göra vissa 
förändringar i kursplanerna. Läraren har en ambition att följa kursplanerna och arbetsuppgifterna 
på studieplatserna strävar efter att uppfylla det som efterfrågas i kursplanerna men att läraren inte 
lyckas följa kursplanerna i alla lägen. Läraren är inte alltid överens om det innehåll som finns i 
kursplanerna och om det ska finns mer skulle detta stämma bättre med den uppfattning läraren har 
om elevens kunskapsbehov. Även om läraren inte alltid tycker att kursplanerna uppfyller de 
kunskapsbehov som finns så är det viktigt att följa kursplanen. Kursplanerna innehåller ett 
minimum av det som måste finnas indikerar att det som anges i kursplanerna är relevant men är för 
lite kunskap i förhållande till den bild läraren har av elevens behov.  

Läraren bedömer det som möjligt att kunna frigöra tid så att eleverna får mer tid för att få mer 
kunskap än vad kursplanerna avser eftersom eleverna behöver mer kunskap än vad kursplanerna 
avser. Mer tid ger också mer kunskap. Eleverna är olika och arbetar olika snabbt och har därför 
olika mängd tid för att utföra arbetsuppgifterna. Eleverna får därför olika mängd kunskap och vissa 
är mottagliga för kunskaper utöver vad kursplanerna ger. 

Här fokuserar Arne på skillnaden mellan elektronik och andra områden när det gäller 
felsökning. Skillnad med området systemteknik är att det där medvetet byggs in fel som 
ska leda till ett på förhand speciellt kunnande som man kan tänka ska motsvara fel som 
kan uppstå ”naturligt” i en bil. Han fokuserar också på att han inte är överens alltid med 
innehållet i kursplanerna och känner begränsad möjlighet att påverka detta. Samtidigt är 
inte det som finns i kursplanerna det stora problemet utan problemet är snarare det som 
saknas i kursplanerna. Läraren vill helt enkelt att eleverna ska kunna mer när de är 
färdiga med utbildningen, inte kvalitativt utan ska ha kunskaper inom fler områden. 

Tiden skulle kunna vara en lösning på problemet eftersom läraren vill försöka få ut mer 
tid för eleverna att hinna med fler kurserna än det som är minimum. Eleverna jobbar 
olika fort och därför får de olika mängd kurser med sig ut från utbildningen. Man kan 
skönja en frustration från läraren att försöka kvantifiera så mycket som möjligt.  

6.9.2 Bertil angående hur han vet om eleven når de mål som finns med 
undervisningen 

Läraren jämför elevens resultat med de mål som arbetsuppgiften är tänkt att leda till och använder 
sig av intervjuer med eleverna för att få reda på om eleven nått målen för arbetsuppgiften. Av olika 
bitar i systemet så är att ta reda på om eleven nått målen en tung bit för läraren. Det finns olika 
metoder för att ta reda på om en elev nått målen och den metod läraren använder är han inte helt 
nöjd med. Han söker efter andra metoder som är bättre på att ta reda på om en elev nått målen. 
Han känner också att han har stor frihet att själv bestämma vilken metod han vill använda. En del 
av metoden är att läraren och eleven sitter tillsammans och går igenom arbetsuppgiften. 
Arbetsuppgiften har sin utgångspunkt i en bok och läraren ställer frågor utifrån boken som inte 
handlar om praktiskt arbete i verkstaden. Läraren reflekterar över de svar eleven ger på de frågor 
som läraren ställer om arbetsuppgiften. Reflektionen avgör om eleven förstått eller ej. 

Läraren kan indela sin klass i två grupper som bestäms av hur eleverna jobbar med sina 
arbetsuppgifter. Den ena gruppen består av elever som jobbar aktivt medan den andra består av 
elever som skriver av dem som jobbar aktivt. Skrivandet är en viktig del av utbildningen och 
läraren förväntar sig att det finns vissa elever i varje klass som skriver av andras material. De som 
skriver av andra anses inte jobba aktivt men det finns en viss acceptans för att detta sker.  

De frågor som läraren ställer i samband med varje arbetsuppgift ger ett svar som kan ligga till 
grund för lärarens reflektion i syfte att ta reda på om en elev förstått eller inte. Läraren kan se 
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aktiviteter som har med lärande att göra och läraren bedömer denna aktivitet hos eleverna, en 
aktivitet som han förutsätter varierar i en klass. Han ser också skillnader i kunnande som en 
skillnad i aktivitet hos eleven, ju högre aktivitet ju bättre resultat. Att räkna ut och ge svar är ett 
resultat av att jobba aktivt och elever som inte kan räkna ut och ge svar har inte jobbat aktivt.  

Bertil börjar med att koppla samman elevens resultat med mål och arbetsuppgift. Han 
har en bild av vad arbetsuppgiften har för mål och elevens resultat jämförs med detta 
mål. Han uttrycker däremot inte någon direkt koppling mellan mål och några 
måldokument utan dessa kan vara hämtade från annat än måldokument exempelvis 
kommande yrkesroll. Han fortsätter med att beskriva olika metoder som syftar till att ta 
reda på elevens resultat som uttrycks i termer av att förstå och att arbetsuppgiften har 
sin utgångspunkt i en bok. Han kopplar också resultat till olika elevgrupperingar som 
får anses vara ett resultat av den erfarenhet han har av undervisning. Han menar att en 
grupp jobbar aktivt medan en annan grupp skriver av sina kamrater. Man kan då ana att 
en stor del av aktiviteten i undervisningen består av att skriva i samband med 
arbetsuppgift. Han uttrycker dock inte i vilka proportioner de olika grupperna är. Man 
kan också tolka det som att eleverna ska arbeta ensamma med att skriva i förhållande till 
en arbetsuppgift. Bertils frågor är till för att ligga som grund för en reflektion som 
resulterar i att läraren har kunskap om elevens förståelse. Man kan ana att det finns ett 
samband mellan frågor och det eleven skriver i samband med arbetsuppgift. Man kan 
också anta att skrivandet ska leda till förståelse av något. Däremot anges inget om det 
arbete som sker på studieplatserna när det gäller resultat eller mål. Han fokuserar även 
på sambandet mellan aktivitet och resultat där sämre resultat står i relation till lägre 
aktivitet och tvärtom. 

Bränslesystem är ett område som läraren ställer frågor om i samband med arbetsuppgift. Läraren 
ser förståelse som något som framkommer när eleven svarar på frågor. Frågor handlar om fel som 
kan uppstå inom ramen för arbetsuppgiftens område. Lågt bränsletryck är ett fel som kan uppstå i 
ett bränslesystem. Förståelse handlar om att utifrån verkan (lågt bränsletryck) kunna beskriva vad 
som är trolig orsak. Läraren förväntar sig att eleverna kan ge svar på hans frågor och att det blir 
konkreta svar. En elev som jobbar aktivt kan ge konkreta svar på lärarens frågor och elever som 
inte kan ge konkreta svar jobbar inte aktivt.  

Feedback handlar om att veta vad eleven har förstått och feedback ges även i andra sammanhang 
än vid frågor. Att prata med elever ger bäst feedback och läraren väljer samtal med eleverna 
framför andra sätt att få feedback. Läraren genomför även tester i syfte att ta reda på om elev 
förstått men tester ger inte tillräcklig feedback för att få reda på om elev förstått och därför sätter 
läraren inte så stort värde på dessa tester. 

Läraren har under en tid lagt ner mycket tid på intervjuer och anser att intervjuer tar mycket tid, att 
intervju är en metod som generellt är tidskrävande. Det finns inte obegränsat med tid och annat får 
stå tillbaka till förmån för intervjuer. Alla intervjuer har ett innehåll och syftar till att ta reda på om 
en elev förstått. Nackdelen med intervjuer är att de tar tid men fördelen är att läraren får bättre reda 
på om en elev förstått än vid tester. 

Bränslesystem är ett exempel på arbetsuppgift som Bertil har frågor kring. Här nämns 
också att felsöka handlar om att förståelse för vilken orsak som kan vara grund för lågt 
bränsletryck. Man kan anta att en fråga som ska bedöma förståelse om bränslesystem 
kan handla om att läraren anger ett fel (en verkan) och att eleven ska beskriva tänkbara 
orsaker. Att kunna ange tänkbara orsaker är kriterium på förståelse. Läraren använder 
sig även av tester som han beskriver inte ger den feedback som är nödvändig för att 
avgöra om en elev förstått. Enda sättet att riktigt få kunskap om en elev har förstått är att 
intervjua eleven även om detta är tidsödande. Man kan tolka det som att han har en hög 
ambition att ta reda på elevens kunskapsförståelse. Elevens aktivitet ses som en 
indikator på förståelse.   
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Det finns olika betyg och skillnaden i betyg utgår ifrån hur eleven svarar på lärarens frågor snarare 
än hur eleven arbetar praktiskt i verkstaden. Han ser elevens svar som indelade i två kategorier, 
antingen de som provocerar och ställer motfrågor eller de som inte vet. Det finns två grupper av 
elever dels de som inte vet svaret på frågan, dels de som provocerar lärarens fråga. Det finns elever 
som får IG eller G och dessa har något gemensamt, nämligen att de inte vet svaret på lärarens 
fråga. Läraren använder därför andra sätt att skilja mellan elever som får IG respektive G. Det 
finns också elever som får VG eller MVG och dessa har det gemensamma att de provocerar 
läraren och läraren använder därför andra sätt att skilja elever med VG och MVG. Läraren delar in 
eleverna i två grupper och det finns vissa elever som alltid ger läraren ”jag vet inte” som svar. 
Elever med detta svar får IG eller G i betyg. Läraren premierar elever som provocerar och ställer 
motfrågor, kvalifikationer som ger VG eller MVG. Det förutsätts att en elev provocerar och ställer 
motfrågor för att det ska kunna bli en dialog mellan lärare och elev. Läraren förväntar sig att det 
sker en dialog mellan honom och de elever som får VG eller MVG. Läraren har ingen dialog med 
de elever som får IG eller G i betyg. 

Bertil fokuserar här på att svaren på hans frågor är avgörande för vilket betyg eleven får 
och kriterier är hur eleven svarar på dessa frågor. Ett svar kan vara att eleven inte vet 
och ett annat kan vara att en elev provocerar och ställer motfrågor. Dessa olika 
förhållningssätt till frågorna utgör tydliga kriterier för vilka betyg eleverna får. Dessa 
kriterier är sannolikt också generella och oberoende av vilken kurs en elev arbetar i. De 
som inte kan svaret får IG eller G och de som provocerar och ställer motfrågor får VG 
eller MVG. Han gör dock ingen beskrivning av vilken eventuell skillnad det finns 
mellan IG och G eller mellan VG och MVG och hur dessa kriterier ser ut. För att en 
elev ska kunna provocera och argumentera krävs en dialog vilket kan antas inte krävs 
för en elev att svara att han inte vet. Man kan också tolka det som att dialogen utgör ett 
kriterium för betygssättning. 

Läraren undervisar om olika system på bilar och undervisningen går ut på att analysera hur system 
är uppbyggda. Undervisningen går också ut på att kunna beskriva tänkbara fel i olika system på 
bilar. Läraren förändrar sin undervisning efterhand som system på bilar utvecklas. 

Här fokuserar Bertil på det som utgör det eleven ska svara om d v s den kunskap som 
efterfrågas, hur olika system är uppbyggda och hur fel kan uppstå i dessa. Han ger också 
en bild av att det sker kontinuerliga förändringar i undervisningen utifrån hur tekniken 
på bilar förändras. Man kan då tolka det som att antingen finns denna möjlighet till 
förändring inbyggd i måldokumenten eller att han inte följer dokumenten. 

Det finns olika nivåer av betyg och någon kille kan vara på G-nivå. En kille på G-nivå får en fråga 
i syfte att få reda på om han förstått. Läraren ger elever i uppgift att avläsa felkoder för att hitta fel 
i system på bilar och ställer frågor i samband med felkoder. En elev på G-nivå har ett förutbestämt 
svar på frågan. Svar om felkoder kan vara olika. Ett svar kan vara att enbart återge felkoden som 
visas. Ett annat svar kan vara att ange andra orsaker till fel än vad felkod visar. Läraren antar att 
felkod kan vara felaktig och att det kan finnas en annan orsak till fel än vad som visas. Läraren ser 
två möjliga utfall av sin fråga om felkoder, en som återger felkoden och en som svarar med 
argument som ligger utanför felkoden. Eleven på G-nivå har inga argument till felkoden. 

Läraren förväntar sig att vissa elever har tillräcklig kunskap medan andra inte har det. De som kan 
argumentera är de som har tillräcklig kunskap och de som bara kan återge felkoder har det inte. En 
elev som ställer motfrågor är ett tecken på hög kunskap. Vissa elever kommer att vilja diskutera 
andra tänkbara orsaker än det som felkoder visar och läraren förväntar sig att dessa diskussioner 
utgår från kunskap om systemets uppbyggnad. Att föra sådana diskussioner med läraren anses som 
hög kunskap. Läraren förväntar sig att eleverna kommer i kontakt bilar som har system som det 
blir fel på. Det finns skillnader i kunskap mellan elever och elever som inte kan argumentera eller 
diskutera har lägre kunskap och får därför betyget G. Kunskapen kan indelas i hög eller låg och att 
diskutera och argumentera är ett kriterium för hög kunskap. 

Läraren har en uttalad målsättning med sin undervisning som är att eleverna ska ha hög kunskap. 
Hög kunskap är lika med att eleverna har ett analytiskt tänkande. Läraren prioriterar det analytiska 
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tänkandet och ger det analytiska tänkande högre värde än praktiskt arbete. Läraren utgår ifrån att 
det uppstår fel i system på bilar och att det är elevens uppgift att finna fel på dessa system. Fel i 
system kan inte ses med ögat utan måste tänkas fram med ett analytiskt tänkande. Analytiskt 
tänkande ger svar på orsak till fel. Fel har en logisk orsak som kan tänkas. Att finna fel är grunden 
för att kunna reparera. 

Läraren använder sig av olika betygsnivåer för att särskilja elever med olika kunskaper och att det 
är en skillnad mellan G och MVG. Analytiskt tänkande är något man antingen har eller inte har 
snarare än att alla har det fast med olika kvaliteter. Elever på G- nivå kan inte tänka analytiskt 
medan elever på MVG- nivå kan. 

Här fokuserar Bertil på att det finns killar som redan är kategoriserade i en betygsnivå 
och att en kille som är på G-nivå får fråga. Man kan då tänka att det inte är kunskapen 
som står i fokus utan betyget har personifierats genom att eleven är lika med en 
betygsnivå och inte den kunskap eleven visar. 

Han fokuserar också på exemplet felkoder och den kunskap som förväntas i detta 
sammanhang, där eleven inte enbart förväntas kunna ange den orsak som felkoden visar. 
Han förväntar sig, eller åtminstone önskar sig, att eleverna ska kunna ange andra 
orsaker utöver det som felkoden visar. Argumenten, eller rättare sagt förmågan att ge 
argument är det kriterium som skiljer en elev från G eller högre betyg. En tanke kan 
vara att en elev som inte kan ange felkoden får betyget IG. Man kan i Bertils 
resonemang enbart urskilja två nivåer, dels den som återger felkoder, dels de som 
argumenterar och ser andra tänkbara orsaker än det som felkoden anger. Det senare kan 
ses som kriterier på en högre kunskap vad gäller systemets uppbyggnad. Hur skillnaden 
mellan VG och MVG ser ut anges inte. Bertil använder också själv två nivåer i sitt 
resonemang, dels låg kunskap och dels hög kunskap. Som hög kunskap kan man 
urskilja förmågan att tänka analytiskt och en elev som inte har denna förmåga, utan har 
låg kunskap får betyget G. Samtidigt kan då denna elev inte felsöka eftersom det enligt 
Bertil krävs ett analytiskt tänkande till detta. Ändå anger kursplanens mål att eleven ska 
kunna felsöka och de som inte kan detta har då inte uppnått kursens mål. Analytiskt 
tänkande är något en elev har eller inte har snarare än att det finns hos alla men med 
olika kvaliteter. Man kan också tänka sig att kunskap ska uppnå en viss nivå för att 
kunna kallas kunskap och det som finns under denna nivå inte anses som kunskap. 
Samtidigt anges att elever som kan tänka analytiskt får MVG men det framgår inte vad 
en elev som får VG kan.  

Läraren har en bild av vilka intentioner fordonsprogrammet har och kan skilja mellan det som är 
generellt och specifikt i fordonsprogrammets intentioner. Läraren har en karriär och erfarenhet av 
fordonsprogrammet där han kan jämföra hur utvecklingen har förändrat utbildningen genom åren. 
Läraren har en lång erfarenhet av fordonsprogrammet och har sett hur verkstäders förändring 
påverkat utbildningen på fordonsprogrammet. Skillnaden mellan förr och nu är som natt och dag. 

Han har också en uppfattning om att det inte efterfrågas bilmekaniker utan det efterfrågas bara 
analytiker. Han fokuserar utbildningen så att den passar till det som efterfrågas på verkstäderna. 
Just nu fokuseras på att utbilda analytiker. Läraren ser en förändring i efterfrågad kompetens på de 
elever som fordonsprogrammet utbildar till. Förändringen har skett från bilmekaniker till 
analytiker och han ser en skillnad mellan att vara bilmekaniker och analytiker.  

Läraren ser social kompetens som viktig och lägger vikt vid att försöka utveckla elevernas sociala 
kompetens men är inte säker på om han lyckas. Social kompetens kan läggas på folk snarare än att 
folket själv anstränger sig för att få utveckla det. Det är ”jag” som försöker och bestämmer hur 
mycket som ska läggas på folket snarare än att det styrs av styrdokumenten. 

Här fokuserar Bertil på de förändringar som skett med fordonsutbildningen genom åren. 
Han menar att det skett stora förändringar och att fordonsprogrammets intentioner 
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förskjutits från att ha utbildat bilmekaniker till att utbilda analytiker. Han ser en skillnad 
mellan dessa vilket kan tolkas som att en bilmekaniker inte är analytiker utan är något 
annat. Bertil poängterar också andra kompetenser såsom social kompetens, något han 
lägger på folk utifrån eget initiativ snarare än att han blir ålagd i några måldokument. 
Man kan tänka sig att det är något som efterfrågas av branschen. Han beskriver också att 
han har en lång erfarenhet av fordonsprogrammet och kan därmed överblicka de 
förändringar som skett både på arbetsmarknaden och i utbildningen. 

Läraren tänker sig primärt att eleverna ska syssla med bilar efter genomgången utbildning men att 
vissa kommer att syssla med något annat än bilar. Vissa elever hittar läraren i chefspositioner eller 
som egna företagare. Som chefer eller egna företagare jobbar man inte med bilar. Läraren hittar 
via sitt kontaktnät i arbetslivet utanför skolan personer i chefspositioner eller egna företagare som 
är tidigare elever hos läraren. 

Läraren har olika erfarenheter av hur tankesätt utvecklas och vissa elever stannar upp i sitt 
tankesätt medan andra är flexibla i sitt tankesätt och fortsätter utveckla sitt sätt att tänka. Han ser 
olika förmågor till tanke där flexibel tankeförmåga innebär att vara flexibel i sin tanke. Andra 
elever har en mer statisk tankeförmåga. 

Eleverna delas i två grupper, vissa elever som har flexibelt tänkande och andra som inte har det. 
Läraren kan förutse vilka som eventuellt kommer att få chefspositioner eller bli egna företagare. 
Elever som inte har flexibelt tänkande återfinns inte i chefspositioner eller som egna företagare. 

Bertil fokuserar på den kommande yrkesrollen för eleverna och hur han ser ett samband 
mellan kommande yrkesroll och elevens förmåga till att tänka flexibelt. Han beskriver 
ett tydligt samband mellan elever som har förmåga till flexibelt tankesätt och att dessa 
återfinns i chefspositioner och som egna företagare. Han skiljer på elever som har 
flexibelt tänkande och de som inte har det och uttrycker dessa som ytterligheter med ett 
antal elever som finns mellan dessa ytterligheter. Det alltså inte en förmåga som alla har 
med olika kvalitet utan det finns bara som antingen eller. Vart de andra återfinns 
beskrivs inte men det kan tänkas finnas som bilmekaniker trots att läraren menar att 
dessa inte efterfrågas längre. Ett annat alternativ är att de inte finns i branschen 
överhuvudtaget. 

Läraren ser elever som kommer med olika premisser till fordonsprogrammet. Inga kommer med 
premissen att vara analytiker men vissa elever upptäcker efter hand att det krävs analytiskt 
tänkande. Vissa elever kommer med premissen att skruva. De elever som upptäcker att det krävs 
analytiskt tänkande utvecklar detta och slutar att bara skruva. Dessa elever, som utvecklat 
analytiskt tänkande kommer i chefspositioner eller blir egna företagare. Läraren försöker få 
eleverna att upptäcka att det behövs analytiskt tänkande. Läraren jobbar med att eleverna ska 
upptäcka kraven i kommande yrkesroll. Han lyckas inte med att få eleverna att upptäcka att det 
krävs analytiskt tänkande förrän de ska sluta sin utbildning. 

Alla elever har från början inställningen att fordonsprogrammet är för att lära sig skruva men vissa 
elever upptäcker att det krävs mer i kommande yrkesroll än att skruva.  Vissa elever har valt 
fordonsprogrammet för att de ska skruva och vissa tror det är tillräckligt med att skruva och 
upptäcker inte att det krävs mer i den kommande yrkesrollen än att bara skruva. Dessa elever 
fortsätter att skruva även efter avslutad utbildning och saknar förmåga till analytiskt tänkande och 
ser därför inte detta som ett krav i kommande yrkesroll.  

Läraren ser analytiskt tänkande som en viktig förmåga hos eleverna men att alla eleverna inte har 
denna förmåga, en förmåga som antingen finns eller inte finns snarare än att den kan vara av olika 
kvalitet. Att se samband mellan orsak och verkan i system på bilar är tecken på att en elev har 
analytiskt tänkande. 

Här fokuserar Bertil på att det finns olika anledningar till varför en elev kommer till 
fordonsprogrammet. Alla elever har något gemensamt när de kommer och det är att de 
ska skruva men ingen kommer p g a sin analytiska förmåga eftersom den känner de 
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varken till eller har när de kommer. Denna förmåga utvecklas endast då eleven 
upptäcker att det är något som behövs i kommande yrkesroll. Läraren menar också att 
vissa elever aldrig upptäcker detta krav i kommande yrkesroll och utvecklar följaktligen 
inte denna förmåga heller. Man kan tolka det som att eleverna utvecklar bara de 
kunskaper och kompetenser de ser som viktiga för kommande yrkesroll. Att se och 
förstå samband är ett kriterium på analytiskt tänkande.  

Alla elever inom inriktningen gör samma kurser som följer Skolverkets plan. Att följa Skolverkets 
plan och låta alla elever göra samma kurser är ett problem därför att elever är olika. Läraren delar 
in klassen i två grupper, dels de som har kunskapen i händerna, dels de andra som har det i 
huvudet. Elever som har det i händerna är inte vana att läsa och elever som inte är vana att läsa är 
ett problem. Vissa kurser kan elever som inte är vana att läsa klara bra. Det finns vissa kurser som 
läraren kallar skruvarkurser därför att elever med kunskap i händerna gör dessa snabbt. 

Läraren diagnostiserar elever som inte klarar vissa kurser till att vara ovana att läsa. Han ser 
problemet som finnas hos eleven snarare än i undervisningens innehåll och struktur. Han ser därför 
ingen anledning att förändra undervisningen efter som han inte ser problemet som ett resultat av 
den struktur och innehåll som undervisningen har. 

Läraren kategoriserar både kurser och elever i två delar där vissa kurser ställer lägre krav på 
kunskaper i att läsa och elever med kunskap i händerna är duktiga på skruvarkurser där krav på att 
läsa är liten. Teoretiska kurser ställer större krav på läsförståelse och läraren lägger inte upp 
undervisningen så att eleven genom praktiskt arbete får teoretisk kunskap utan kunskapen ska nås 
via läsning. Läraren hjälper de elever som har det i händerna och som inte klarar teoretiska kurser 
utan hjälp av läraren. 

Här fokuserar Bertil dels de kurser som ligger till grund för Skolverkets plan, dels 
elevernas olikheter och hur dessa olikheter kolliderar med kursplanerna. Eleverna delas 
in i två kategorier, de som har kunskapen i händerna och de som har kunskapen i 
huvudet. Han delar också in kurserna i två kategorier, dels skruvarkurser och dels 
teoretiska kurser. Vissa kurser passar vissa elever bättre och de elever som har 
kunskapen i händerna är duktiga på skruvarkurser och de som har det i huvudet d v s har 
läsvana och god läsförståelse klarar de teoretiska kurserna bättre. De elever som har god 
läsförståelse beskrivs inte behöva hjälp med skruvarkurserna medan de elever som har 
kunskapen i händerna behöver hjälp med de teoretiska kurserna.  

6.9.3. Conny angående hur han vet om en elev har nått målen 
Läraren (Jag) har en tanke om vilka mål en elev ska uppnå vid varje studieplats och läraren har 
också en ambition att kontrollera att eleven har nått sina mål. Han har olika strategier för att ta reda 
på om eleven har nått målen. Läraren kontrollerar inte allt som eleven kan utan gör stickgrejor. Att 
mäta är ett mål som läraren tar reda på om eleven nått och då väljer han ut vissa saker som eleven 
får visa sin mätkunskap på.  

Eleverna får visa hur de mätt så läraren kan ta reda på om eleven nått målet. Läraren tar reda på 
detta genom att eleven visar mätningar han redan gjort. Eleven behöver inte göra om alla 
mätningar han gjort tidigare. Det finns något generellt i mätning som gör att läraren kan bedöma 
om elev nått målen genom att välja ut vissa mätningar. Ett annat sätt att ta reda på om eleverna nått 
målen är att eleven får beskriva hur de gjort mätning. Mätningar behöver inte alltid visas utan det 
räcker med beskrivning. Denna beskrivning kan vara muntlig och behöver inte vara skriftlig.  

Läraren ser mätning som ett mål och att det gäller för eleven att kunna mäta olika saker. Det 
räcker inte med att låta eleven mäta en sak för att avgöra om eleven nått målen utan eleven ska 
mäta på olika saker för att ge information om eleven nått målet.  

Conny beskriver relationen mellan mål och studieplats. Varje studieplats har ett 
specifikt mål som han bedömer. I detta fall är det mätning som är målet men det 
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framgår inte några aspekter på mätningen d v s vad som är det specifika. Det verkar som 
att mätning bara kan vara rätt eller fel och det finns inga nyansskillnader i mätning som 
kunskap. 

Visning och beskrivning av mätning anses inte som kunskapstest utan kunskapstest utgörs av att 
eleven får skriftliga frågor som är ett komplement till att eleven visar och beskriver muntligt om 
mätning. Kunskapstest är något som finns i samband med arbetsboken som eleverna använder i sin 
undervisning på studieplatsen. Lärarna använder kunskapstesten som tillhör arbetsboken. Han har 
ingen klar bild över vad kunskapstest mäter och därför har denna en underordnad roll när det gäller 
att ta reda på om eleverna har nått målen. Elevernas visande och de muntliga beskrivningarna har 
större betydelse för läraren än kunskapstesten i arbetsboken. Två lärare har ett gemensamt intresse 
av vilka frågor som ska ingå i kunskapstest. Det finns även andra lärare på skolan men de 
undervisar inte i ettan och därför är dessa frågor inte intressanta för dem. Lärarna försöker 
gemensamt jämföra frågor i kunskapstest med kunnarader i respektive kursplan. De finner en form 
av konsensus om vilka frågor som ingår i kunnarader. De kommer också överens efter att ha 
resonerat om frågor om vilka frågor som inte är väsentliga i förhållande till kunnarader. Lärarna 
kommer därför överens om vilka frågor som ska strykas i kunskapstest.  

Lärarna anpassar kunskapstestet och dess frågor utifrån hur de tolkar kunnaraderna och de som 
inte passar in eller är oväsentliga utifrån kunnaraderna i kursplan stryks från kunskapstestet. 
Lärarna anser att kunnaraderna har högre status än frågorna i kunskapstest och kunnaraderna i 
kursplan styr vad som ska finnas med i kunskapstest. De lärare som undervisar i ettan är med och 
bestämmer vad som är väsentligt respektive oväsentligt i förhållande till kunnarader i kursplan. 
Kunnaraderna anger inte frågor utan kunskapsområden och kunskapsområden vi inte ser i 
kunnarader är inte väsentliga. De lärare som undervisar i år 2 och 3 har inget inflytande på 
kunskapstest. Elever missar ibland frågor som är väsentliga och ibland missar elever på frågor som 
är oväsentliga. Det finns alltså frågor i kunskapstest med som inte är intressanta och som elever 
kan missa. När en elev svarar fel på en oväsentlig fråga så är frågan inte intressant. Läraren har 
jämfört mål i läroplan (läs kursplan. Min anm.) med frågor och att vissa frågor inte är i relation till 
mål och dessa anses därför inte som väsentliga.  

Här fokuserar Conny på kunskapstest och de frågor som ingår i kunskapstest. Trots att 
visning och beskrivning av mätning är en kunskapskontroll anses det inte vara 
kunskapstest. Kunskapstest är inte test av kunskap i allmänhet utan sannolikt en 
benämning på de frågor som finns i arbetsbok. Kunskapstestet innehåller både 
väsentliga och oväsentliga frågor vilket avgörs av lärarnas gemensamma tolkning av 
frågor i relation till kunnarader i kursplan. Även om frågor inte anses relevanta så är de 
inte borttagna på förhand utan de sållas enbart bort i förhållande till hur eleverna lyckas 
med frågorna. Frågor som inte är relevanta blir inte irrelevanta förrän en elev svarat fel 
på dessa. För elever som svarar rätt är det troligt att frågan är relevant. Det finns alltså 
andra aspekter än kunnarader som gör att frågorna är relevanta men vad dessa aspekter 
kan vara framgår inte. Man kan tänka sig att de frågor som är irrelevanta är detta enbart 
i förhållande till kursens mål men att de är relevanta i förhållande till mål i andra 
sammanhang exempelvis i relation till kommande yrkesroll. Det blir mer ur ett 
rättviseperspektiv som vissa frågor stryks när en elev inte klarar dessa. Samtidigt får 
man se det som önskvärt att en elev även klarar dessa frågor. 

Elever kan klara frågor trots att de missar svaret eftersom frågor kan innehålla både huvudgrejor 
och andra grejor. Läraren bedömer om eleven klarar huvudgrejor på frågor som är ointressanta 
genom att de är oväsentliga eftersom de inte stämmer med kunnarader i kursplan. Läraren har 
tolkat fram huvudgrejor i kurserna och bedömningen sker utifrån dessa huvudgrejor. Han har 
tolkat fram spänning ström och resistans som huvudgrejor. Han har också tolkat fram ohms lag 
och effektlagen i kunnarader. Även att koppla in multimeter och strömtång är tolkat fram av 
läraren i kurs.  

Det finns huvudgrejor och mindre viktiga grejor och huvudgrejor är viktiga kunskaper. Spänning, 
ström och resistans är en viktig kunskap eftersom det är en huvudgrej. Denna kunskap är ett 
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område eleven inte får missa på kunskapstest. Spänning, ström och resistans stryks inte i 
kunskapstest. Ohms lag och effektlagen är ett annat område som är huvudgrej som eleven inte får 
missa på kunskapstest och som inte stryks ur kunskapstestet. Ohms lag och effektlagen ska i frågor 
kunna beräknas för att eleven ska få rätt svar på fråga. När frågor om Ohms lag och effektlagen 
finns i kunskapstest så stryks dom inte. 

Här fokuserar Conny de specifika frågorna och skillnaden mellan huvudgrejor och 
annat. Annat får då tolkas som mer perifera kunskaper inom ramen för den specifika 
arbetsuppgiften. Det som anses vara huvudgrejor framgår inte explicit i kunnaraderna 
utan har tolkats fram av lärarna tillsammans. I de frågor där dessa områden återfinns i 
frågor anses som väsentliga och stryks inte oavsett om eleven svarar fel. 

Eleverna behöver inte visa när läraren ska få reda på om en elev kan hantera mätinstrument. 
Läraren kan med hjälp av beskrivning avgöra om elev en kan hantera mätinstrument. 
Beskrivningar kan vara olika mycket och det räcker med en beskrivning som är lite grann för att 
läraren ska kunna avgöra om eleven kan hantera mätinstrument. I beskrivningen ska det ingå hur 
eleven kopplat in multimeter och strömtång eftersom läraren ser detta som ett mål med 
undervisningen. Beskrivningen har som syfte att avgöra om eleven nått målet. 

Läraren har tolkat fram att koppla in multimeter är ett mål för en kurs. Han har också tolkat fram 
att strömtång är ett mål för kurs. Beskrivning av inkoppling är ett sätt att få reda på om eleven har 
nått målet att kunna koppla in en multimeter och strömtång.  

Här fokuserar Conny på att beskrivning av hur en elev har gjort ett praktiskt moment är 
tillräckligt som grund för att värdera ett praktiskt arbete och att detta värderas separat 
från teoretisk kunskap.  

Det finns olika förlag som har olika struktur på sitt material. Liber har en struktur som består av 
häften. Detta material täcker inte alla kurser utan det saknas häften till visa kurser. Förra året 
använde lärarna (vi) böcker som användes före revideringen 2000. Lärarna tittade samtidigt på 
Gleerups material ordentligt. Dessa böcker kompletterades med egna häften eftersom de tidigare 
böckerna behövde kompletteras för att kunna användas i undervisningen. Det lades ner mycket 
jobb på att göra egna häften och det tog mycket tid förra året samtidigt som det var roligt att göra 
egna häften.  

Läraren har tillsammans med en kollega (vi) jämfört det egna tillverkade materialet med Gleerups i 
syfte att få fram om de gjort rätt. Lärarnas material stämde med Gleerups och om de tänker och gör 
som Gleerups så är det en indikation på att materialet är rätt. De vet däremot inte vilket resultat det 
blivit om de jämfört med annat förlag. De jobbade förra läsåret med att komplettera det gamla 
materialet med nytt därför de inte tyckte att det gamla stämde fullt ut med de nya intentionerna i 
kursplaner.  

Det finns veckor som är indelade i timmar som är begränsade. Veckorna är också indelade i dagar 
som är begränsade. Veckans timmar och dagar som är begränsade ska räcka till undervisning och 
undervisning förbrukar de begränsade dagarna och timmarna. De begränsade dagarna och 
timmarna ska också räcka till planering som också förbrukar timmar. Det material som användes 
före förändringen är inte tillräcklig för de förändringar som skett i utbildningen och därför har 
lärarna själv gjort och provat material som är anpassade till de förändringar som skett. Det är 
möjligt att blanda gammalt material med nytt för att det ska passa till de förändringar som skett.  

Gleerups bok fanns som färdig bok förra året och var redan då anpassad till de förändringar som 
skett. Lärarna hade tillgång till denna redan förra läsåret. De jämförde sina egna tankar med 
Gleerups tankar och att Gleerups tankar stämde med lärarnas gav en indikation på att de tänkte 
rätt. Det är möjligt att jämföra egna tankar med färdig bok och att Gleerups bok är en referens till 
om man tänker rätt snarare än att den ger uttryck för ytterligare möjliga tolkningar av mål.  

Årskurs ett har genomgått större förändringar och skiljer sig nu från tidigare årskurs ett. De 
förändringar som skett är ett resultat av förändringar i kursplaner. Kursplanerna har förändrat 
undervisningen i årskurs ett. Att jobba som i Gleerups bok innebär att man gör rätt och det finns 
inte flera möjliga tolkningar att göra olika saker och att det blir rätt ändå. Gleerups bok blir en 
norm för vad som är rätt och fel. Det finns mål och kunna där målen anger vad eleven ska kunna. 
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Man kan läsa om målen i kursplanerna snarare än i läroplaner eller i programmål. Kursplanernas 
mål avgör om lärarna (vi) gör rätt eller fel snarare än att det är mål i läroplan eller programmål 
som avgör. Det material som tidigare användes i undervisningen fungerar inte mer men det finns 
inte ett helt nytt material utan lärarna lägger in nytt material i det gamla. Vissa delar av det gamla 
fungerar fortfarande trots förändringar.  

Det finns förlag som ger ut böcker som kan användas i undervisningen på skolan och förlaget gav 
ut en sådan bok förra året. Att lärarna trots detta gjort ett eget material som kan användas i 
undervisningen och är möjligt att jämföra med förlagets material. Lärarna har jämfört båda 
materialen och anser att de har samma syfte. 

Kunskap kan indelas i olika nivåer och det som anges i kunnarader är tolkningsbart. Kunnaraderna 
är inte konkreta och entydiga. Lärarna tolkade dessa förra året när de kom ut. Lärarna kom fram 
till en viss nivå när de tolkade kunnarader och andra kan komma fram till andra nivåer när de 
tolkar kunnarader i kursplaner. 

Här fokuserar Conny på att det finns hjälpmedel i undervisningen i form av litteratur. 
Revideringen har medfört att det krävs förändringar i materialet för att anpassas till nya 
kursplaner. Det fanns en osäkerhet om hur de kurserna skulle tolkas och Gleerups 
tolkningar fick bli en kvalitetssäkring i förhållande till egna genom att de stämde med 
varandra. Man kan tolka det som att kursplanerna skapar otrygghet och osäkerhet om de 
inte kan tolkas av flera som jämför sina tolkningar. Man kan också se att det finns en 
strävan efter en korrekt tolkning snarare än att det kan finnas flera tolkningar som är 
likvärdiga trots att de ser olika ut. 

Han fokuserar också på sina arbetsförhållanden där han beskriver att undervisningen 
med eleverna tar mycket tid och att det inte finns tid att göra eget material till 
undervisningen för denna tid finns inte inom ramen för arbetstiden. Samtidigt är läraren 
beroende av att det finns arbetsmaterial i undervisningen som eleverna jobbar med. 
Lärarna väljer det material de tycker stämmer bäst överens med deras syfte. Här 
framkommer också att kunskaper i målen anges i nivåer som är tolkningsbara vilket kan 
handla om att läraren ser flera tänkbara mål med utgångspunkt i betygskriterierna.    

Det finns en etta där flera lärare är involverade och utbildningen är indelad i år snarare än att ses 
som en helhet. Lärarna resonerar om ettan för att finna en struktur. Ettan är förändrad och 
förändringen har skett nyligen och det tar tid att förändra ettan. Förändringen sker successivt 
samtidigt som man utbildar elever. Tolkningar är en process som inte skrivs ner och tolkningarna 
strävar efter ett resultat snarare än att vara en pågående process som hela tiden tolkas om. Lärarna 
söker ett resultat som kan sättas på pränt. När resultatet av tolkningarna är nådda i undervisningen 
kommer de att skrivas ned.  

Det finns kunnarader som är nya och har ett annat innehåll än de gamla kunnaraderna. De nya 
kunnaraderna finns angivna i kursplaner. Kunnaraderna har inte formulerats av lärarna på skolan 
utifrån övergripande mål. Kunnaraderna finns tillgängliga i kursplaner hela tiden och dess 
betydelse förändras efterhand. Kunnaraderna kännetecknas inte av att vara konkreta och entydiga 
utan tolkningsbara. Kunnaraderna ger möjligheter till olika idéer och tankar och lärarna resonerar 
om kunnaraderna i en process som ger olika idéer och tankar över tid.  

Det finns en struktur som kan vara liten eller stor och det är strukturen i tanken som är 
utgångspunkt. Den struktur som utvecklas i tanken är resultatet av den process som sätts på pränt. 
Tankar som sätts på pränt kräver struktur och har med idéer att göra. Att sätta på pränt innebär att 
lärarna kommer att skriva något om det resultat de nått. Det har kommit nya kursplaner som ska 
behandlas som de gamla och vi kommer att skriva om de nya kursplanerna på samma sätt som vi 
gjorde med de gamla. 

Kursplaner förändras och tankestrukturer förändras efterhand när kursplaner förändras. 
Förändringar av kursplaner ger nya tankar och idéer som är en process som ger ny struktur. 
Förändringen av kursplaner påverkar läraren som inte vill ha förändringar så ofta eftersom dessa 
påverkar honom negativt. Det finns en förhoppning om att kursplaner är de samma under längre 
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tid än hittills. Kursplanerna ändras så tätt att läraren (man) inte hinner slutföra sitt material och få 
det permanent. Lärarna har ett eget material som de inte är säkra på om det är rätt och det tar flera 
år innan de vet om det är rätt material. Om det inte är rätt material så kan det förändras och 
revideras. Lärarna kan inte göra ett material som de vet är rätt från början.  

Lärarna har gjort ett material till de tidigare kursplanerna som inte är användbart i de nya 
kursplanerna. De nya kursplanerna kom tidigare än den tid lärarna behövde för att kolla det gamla 
materialets relevans. Det gamla materialet behövde kanske revideras om lärarna hunnit kolla detta.  

Här fokuserar Conny på skillnaden mellan ettan och de övriga delarna i utbildningen. 
Han beskriver också den process som blir som följd av att det sker förändringar och 
eftersom kunnarader i kursplaner inte är konkreta ska dessa tolkas för att sedan skapa en 
struktur. Det sker ständiga omtolkningar av kursplanerna vilket gör att lärarna inte har 
en klar och fast struktur från början utan man snarare prövar sig fram för att finna det 
som kan tänkas vara det rätta. Prövandet är tänkt leda fram till ett resultat och det som 
sker nu anses därför inte som ett färdigt resultat utan är något som ska leda till det rätta. 
Varje förändring som blir i utbildningen som ett resultat av att kursplaner etc. förändras 
blir ett avbrott i lärarnas försök att hitta det rätta. Vid varje förändring känner lärarna att 
de behöver börja om igen istället för att de ser det som en naturlig utveckling av det som 
varit. Därför blir det naturligt att Conny inte vill ha förändringar så ofta utan vill kunna 
finna det rätta för att sedan låta detta köras. Lärarna har inte heller formulerat en lokal 
arbetsplan därför att denna ses som att de ska beskriva det rätta resultatet och detta har 
de inte hunnit med efter den senaste revideringen. Den lokala arbetsplanen ses inte som 
en planering av ett vältänkt upplägg som utvärderas för att kontinuerligt nå en bättre 
kvalitet utan något som beskriver ett färdigt resultat. Principen kan mer sägas följa ”trial 
and error”, där man provar sig fram utan att ha ett didaktiskt resonemang. 

Läraren tänker egna tankar om vad som händer i undervisningen och har möjligheter att förändra 
den utifrån hur han tänker om undervisningen. Lärare och elever möts där läraren lyssnar och 
eleverna har möjlighet att uttrycka vad de tycker och har för synpunkter. Läraren har för avsikt att 
förändra undervisningen utifrån vad eleverna tycker och har för synpunkter. Läraren ser det som 
möjligt att göra på olika sätt i undervisningen och att det finns ett friutrymme som läraren vill 
använda för att göra bättre för eleverna. Det sker ständigt förändringar i undervisningen och det 
finns flera faktorer som påverkar vad som bidrar till att läraren (man) gör förändringar. Elevernas 
synpunkter är en sak som påverkar vad som förändras och elevernas synpunkter sätts i relation till 
andra faktorer som påverkar vad som ska förändras.  

Det finns två parallella klasser i ettan på fordonsprogrammet. Innehållet i de två ettorna är snarlikt 
vilket innebär att lärarna kan gå in i varandras klasser och undervisa utan att det blir några 
problem. Det händer olika saker och genom att lyssna och läsa får man reda på vad som händer.  

När det sker förändringar i undervisningen så bygger detta på olika aspekter. Dessa aspekter är en 
grund för hur förändringen kommer att ske. Elevernas aspekter är en av flera aspekter som 
påverkar hur förändringarna kommer att se ut. 

Eleverna har synpunkter på sin utbildning, synpunkter som inte kommer förrän de blivit varma i 
kläderna. Det tar nästan ett år för eleverna att bli varma i kläderna och de uttrycker sina synpunkter 
för att de är varma i kläderna. Eleverna är inte så varma i kläderna när de kommer till gymnasiet 
att de kan uttrycka sina synpunkter.  

Här fokuserar Conny på sin möjlighet att skapa förändringar i den egna undervisningen. 
Han pekar också på att förändringarna är beroende av olika aspekter men samtidigt 
framhävs att det är han själv som har avgörande för hur den slutgiltiga förändringen ser 
ut. Elevernas synpunkter är en aspekt som han tar hänsyn till men samtidigt får det inte 
ske för stora avvikelser mellan de parallella klasserna utan att lärarna kan byta klass 
utan att det blir problem. Det framkommer inte hur stora förändringar eleverna har 
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möjlighet att påverka eftersom arbetsboken har en styrande funktion i undervisningen. 
Samtidigt framkommer elevernas förmåga och oförmåga att påverka sin undervisning. 
Eleverna påverkar inte sin utbildning förrän i slutet av år 1 vilket innebär att de i princip 
inte påverkar undervisningen något avgörande under hela sitt första år.  

Läraren (man) pratar med andra skolor i syfte att förändra undervisningen. Att veta hur andra 
skolor med fordonsprogrammet tänker och jobbar kan vara utgångspunkter för förändringar i den 
egna verksamheten. Lärarna (vi) träffar andra och lärarna lyssnar när andras berättelser för att få 
information. Lärarna jämför andras berättelser om hur de jobbar med hur de själva jobbar. 
Berättelser kan avgöra om vi gör rätt eller fel. Läraren menar att jobba kan utföras rätt eller fel, 
något man som lärare kan veta. Det finns signaler som man kan lyssna av snarare än att de syns. 
Signalerna ger information om något. Dessa signaler finns hela tiden och erhålls enbart genom att 
lyssna. 

Conny fokuserar här på att det finns en benägenhet att vilja skapa förändringar men 
visar samtidigt att de är trevande i sina försök och vill gärna se och höra hur andra gör. 
De letar efter signaler som de kan använda i den egna verksamheten för att finna det 
som är rätt. Återigen kommer det in att det finns något rätt att finna. 

Det finns en intresseorganisation för branschen som heter MYN som har synpunkter på vilka 
kurser som eleverna ska göra på fordonsprogrammet. Skolan har tagit del av dessa synpunkter och 
anpassat utbildningen efter detta. Skolan gjorde denna anpassning när förändringarna var nya. 
Skolan har samtidigt inte anpassat utbildningen utifrån andra branscher som fordonsprogrammet 
utbildar för. Branschen har gett konkreta förslag på vilka kurser som ska ingå i utbildningen. Vissa 
kurser är obligatoriska som gemensamma kurser inom fordonsprogrammet. MYN föreslår kurser 
som ska genomföras i år 1 och har bl.a. annat föreslagit kursen Lödning och skärning A. Skolan 
(vi) rättade sig efter MYN: s förslag men har senare tagit bort kursen Lödning och skärning A. 

Kursen Lödning och skärning A är olika relevant för olika elever och för de elever den inte är 
relevant ska inte göra denna kurs. Alla elever gör samma kurser i år 1 och att alla dessa är 
relevanta för samtliga elever oberoende av vilken inriktning de väljer. Lödning och skärning A är 
en kurs som lärarna (vi) kan bestämma om de ska köra eller inte. Kursen är inte obligatorisk som 
gemensam kurs för eleverna på fordonsprogrammet. Lärarna kör inte denna kurs för att alla elever 
inte ska ha den och år 1 innehåller bara kurser som alla ska ha. Det finns en kurs som heter Projekt 
och företagande som lärarna själv kan bestämma om de vill köra i år 1. Alla elever som går 
fordonsprogrammet ska ha denna kurs och Skolverket har bestämt att denna kurs ska ingå som 
gemensam och obligatorisk. Denna kurs kör lärarna nu och gjorde det redan förra året. 

Här fokuseras på den roll som den bransch utbildningen utbildar för har. Här 
framkommer att MYN, som egentligen bara är en intresseorganisation för en del av de 
utgångar fordonsprogrammet har, föreslår hur de gemensamma året ska se ut. Man kan 
tolka det som att lärarna i detta skede är lite villrådiga och följer därför MYN,s förslag, 
men att de med lite erfarenhet kommer på att alla inte har användning för denna kurs 
och att detta då får styra om kursen ska vara i år ett eller inte. Lärarna tar därmed ett 
ansvar för alla elever och inte bara de som har nytta av kursen Lödning och skärning A i 
sin kommande yrkesroll. Man kan också se hur lärarna ”pusslar” med de tillgängliga 
kurserna som finns enligt Skolverket och hur de kombinerar dessa så att det blir bäst för 
eleverna utifrån ett nyttoperspektiv. 

Förra året fick inte alla samma kurser. Vissa elever som behövde Löneförhandling A fick den. 
Vissa kurser är utbytbara och det är en stor skillnad i uppläggningen i år från tidigare. Kursen 
Lödning och skärning A har bytts mot Projekt och företagande därför att alla elever inte ska ha 
Lödning och skärning A medan alla elever ska ha Projekt och företagande. Fordonsprogrammet 
har flera inriktningar men skolan (vi) inte har alla inriktningar. Inriktningarna plåt och lack samt 
transport är på entreprenad. Alla elever oberoende av inriktning ska ha Projekt och företagande. 
Kursen är obligatorisk och därför har lärarna (vi) bestämt att den ska ligga i ettan för att säkerställa 
att alla får denna kurs. Det är osäkert om alla får denna kurs om kursen skulle ligga inom 
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inriktningarna med tanke på att vissa inriktningar är på entreprenad. Att byta kurserna Lödning och 
skärning A mot Projekt och företagande bygger på medvetna motiv som utgår ifrån Skolverkets 
plan som påverkar vad som är möjligt. 

Här fokuserar läraren på de möjligheter som finns att förändra i kursutbudet efterhand 
som man utvecklar programmet. Det visar också att man har flera olika aspekter att ta 
hänsyn till när man gör bedömningar av hur kurserna ska vara utlagda i tid. Det är ingen 
slump utan det finns medvetna motiv som ligger till grund för valen. Elevernas behov i 
kommande yrkesroll verkar vara ett starkt motiv till dels vilka kurser som körs. 
Samtidigt håller lärarna sig inom de ramar som Skolverket medger i sina planer. 

Det finns läromedel och arbetsböcker i undervisningen som läraren låter eleverna jobba med i 
syfte att styra undervisningen. Läromedlen och arbetsböcker påverkar vad som sker i 
undervisningen. Läraren individanpassar inte generellt undervisningen utan individanpassning 
sker när elever har svårt med arbetsbok. Läraren väljer att ge andra övningar istället för att hjälpa 
eleven med de övningar som eleven har svårt med i arbetsboken. Övningar som inte finns i 
arbetsboken är lättare för elever som inte klarar övningar i arbetsbok. Arbetsboken är inte för svår 
för alla elever. 

Läraren vill veta om elever förstår el. Arbetsbokens övningar ger inte svar på hur elever som har 
svårt med el förstår el utan det krävs andra övningar än de som finns i arbetsbok för att läraren ska 
få syn på vissa elevers förståelse för el. Det finns elever och vissa av dem har svårt för el medan 
det för andra inte är något problem med el. Elever som har svårt för el får andra övningar än de 
som inte har svårt för el. De som inte har svårt för el gör övningar efter arbetsboken. De övningar 
som de elever får som har svårt för el är lättare än de som finns i arbetsbok. De övningar som finns 
i arbetsbok är inte anpassade till elever som har svårt med el. 

Det finns både teori- och praktiksal och eleverna ska lära om el i båda salarna. Kunskaper om el 
garanteras när man kör det i teorisal medan el i praktiksal inte garanterar att alla elever får el med 
sig. Eleverna i år 1 ska ha kunskaper i el med sig och det finns (vi) flera lärare som undervisar i år 
1. Det finns både teori- och praktiksal och det syns i teorisal om en elev har kunskap i el medan det 
inte syns i praktiksal. Kunskap i el är teoretisk snarare än praktisk. Eleverna ska göra vissa saker 
med el och de måste ha grundkunskaper för att kunna göra dessa saker. Det behövs inte djupare 
kunskaper för att göra dessa saker medan det behövs djupare kunskaper för att göra andra saker 
med el än vad eleverna ska göra i år 1.  

Här fokuserar Conny på läromedlets styrande roll i undervisningen och hur den i 
huvudsak utgör en statisk konstruktion med fasta övningar för samtliga elever. Det är 
först när en elev får påtagliga problem att klara en uppgift som läraren låter honom göra 
något annat. Det framkommer inte om en elev som gör annan arbetsuppgift som är 
lättare uppnår de mål som anges i kursplaner eller om de övningar som ingår i 
läromedlet är till för att leda till de högre betygsnivåerna. Det framgår inte heller var 
dessa övningar kommer ifrån. Det kan vara Conny själv som skapar dessa övningar 
eftersom de inte ingår i läromedlet som normalt styr undervisningen.  

Lärarna (vi) tar upp mätning med multimeter i teorisal och inte i praktiksal. Mekanikern på 
verkstad tar inte upp mätning med multimeter. Multimeter är ett instrument som kan vara farligt 
för eleven och kunskap om hur man mäter eliminerar säkerhetsrisker med att mäta med 
multimeter. Eleverna använder multimeter tidigt i utbildningen och kunskap om multimeter ges i 
teorisal tidigt. Läraren upprepar samma sak flera gånger i teorisal för att eliminera säkerhetsrisk i 
stället för att komplettera med visning i praktiksal.  

Lärarna kan göra så att eleverna undviker att skada sig vid mätning med multimeter. Att köra 
samma sak i teorisal flera gånger har en anledning. Anledningen är elevernas säkerhet och at de 
inte ska skada sig vid mätning med multimeter. Eleverna ska ha kunskap i säkerhet vilket gör att 
man inte kan skadas. Det är bara den som mäter som riskerar att skadas vid mätning. När man 
jobbar med grejor ska dessa handhas rätt och att inte handha grejor rätt blir fel.  
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Här fokuserar Conny på hur teorisalen fungerar som en plats där man förbereder för det 
praktiska arbetet. Här finns också en tro på att upprepning av ett fenomen ger bättre 
effekt än om man säger det en gång, visar i praktiken eller beskriver på ett annat sätt. 

Det finns arbetsuppgifter som eleverna ska göra. Dessa arbetsuppgifter kan vara strukturerade eller 
ostrukturerade. Alla elever får samma uppgifter och vissa elever behöver hjälp med att se vad de 
ska göra. Att strukturera arbetsuppgifter hjälper vissa elever att se vad de ska göra. Andra elever 
behöver inte hjälp med att se vad de ska göra. En del elever ser inte vad de ska göra medan andra 
inte har svårt att se vad de ska göra. En del elever är inte konsekventa i vad de vill när det gäller att 
bestämma. Det finns elevråd som elever väljs till men som de inte går till. Elevrådet kommer inte 
till eleverna och de kan välja att gå dit eller inte. Eleverna väljer att inte gå dit. Eleverna har en 
mening de vill uttrycka och denna utrycks genom att de väljer att inte gå till elevråd. Eleverna i 
klassen har ett råd där det skrivs protokoll. Protokoll kan vara olika bra och elevernas protokoll är 
torftigt. Eleverna har vilja men är inkonsekventa i att vilja bestämma och eleverna har olika 
förmåga att bestämma, vissa har förmåga att bestämma medan andra inte har denna förmåga. De 
som inte har förmåga att bestämma får en viss styrning som gör att dessa ändå kan nå fram till 
målet. De som kan bestämma behöver ingen styrning för att nå målet.  

Här fokuserar Conny på två aspekter hos eleverna, dels att inga elever förstår vad de ska 
göra med sina arbetsuppgifter om de inte är strukturerade, dels deras vilja att bestämma. 
De färdigstrukturerade arbetsuppgifterna i läromedlet hjälper vissa att förstå vad som 
ska göras medan andra elever inte förstår dessa utan måste få hjälp av läraren. Man kan 
uppfatta det som att syftet med läromedlet är att alla elever ska kunna självständigt 
förstå vad de ska göra men att läromedlets struktur inte passar alla elever som finns i 
klassen. När det gäller viljan att bestämma så ger läraren de som inte har förmågan att 
bestämma styrning istället för att medvetet utveckla deras förmåga till att bestämma. 

Läraren har en tro om hur ungdomar tänker snarare än en vetskap om detta. Läraren själv är inte 
ungdom men har en tro om i vilka tidsperspektiv en ungdom tänker. Dagens ungdomar tänker i 
nuet och eventuellt några dagar framåtsnarare än att de tänker långsiktigt över flera år. Ungdomar 
tänker bara ett par dagar i taget. Läraren jämför dagens ungdomars tänkande med hur tidigare 
ungdomar tänkte. Läraren har tidigare varit ungdom och tänkte då annorlunda än dagens ungdom 
och att han då tänkte flera år framåt. Ungdomarna i dag saknar långsiktiga mål eftersom de bara 
tittar ett par dagar framåt. Att titta ett par dagar framåt ger bara möjligheter till kortsiktiga mål men 
att det finns även annat hos ungdomar än kortsiktiga mål.  

Det finns ungdomar i dag som tänker och läraren (vi) tänkte också när han var ungdom. Att läraren 
som ungdom inte tänkte som ungdomar i dag och att han som ungdom tänkte i längre perspektiv 
än ungdomar i dag. Ungdomar i dag tänker inte på framtiden så som läraren gjorde när han var 
ungdom. Eleverna kan uppfattas på olika sätt men läraren (jag) har en speciell uppfattning om 
dem. Lärarens uppfattning bygger på hur eleverna pratar om framtiden och han slutsatser bygger 
på detta. Läraren har också en uppfattning om hur man uppnår demokrati och att gå på möten är ett 
sätt att uppnå demokrati. Demokrati finns inte naturligt i verksamheten utan finns på speciella 
platser i speciella möten.  

Här fokuserar Conny på eleverna som ungdomar och hur de skiljer sig nuförtiden i 
förhållande till när han själv var ungdom. Han uttrycker en osäkerhet som pekar på en 
tro eller tyckande mer än att han någon kunskap om hur ungdomar funderar nuförtiden. 
Hans tro är att eleverna skiljer sig radikalt ifrån när han själv var i deras ålder genom att 
de inte har några framtidstankar, vilket han själv hade i sin ungdom. Att inte ha 
långsiktiga mål påverkar nuet negativt och att detta bl. a har med deras syn på att gå på 
möten som läraren ser som ett sätt att uppnå demokrati. Demokrati blir på så sätt en 
företeelse som inte finns i vardagen utan förläggs till en speciell plats vid en speciell 
tidpunkt, en formalisering av demokratin. 

Utbildningen är upplagd genom att eleverna jobbar med uppdrag och det finns mål i kursplaner i 
kunnarader. Det finns en strävan från lärarna (vi) att koppla samman uppdragets innehåll med mål 
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och kunnarader i kursplaner. Det finns flera uppdrag som delas in i olika kurser i förhållande till 
uppdragets innehåll i relation till mål och kunnarader i olika kurser. Uppdragen är inte fullt ut 
indelade utifrån kurser. År 1 innehåller flera kurser och olika kurser startar vid olika tillfällen där 
olika elever jobbar med olika kurser. Utrustningen räcker inte till att låta alla elever jobba med 
samma kurs samtidigt. 

Det finns kurser i kursplan som innehåller mål och kunnarader och att kurser i kursplan är flera 
stycken som är olika i förhållande till varandra. Kurserna har inte samma mål och kunnarader. Det 
finns olika typer av kunskap i kurser men trots de är olika kan de ha samma värde. Kurserna i år 1 
är olika men har samma kunskapsvärde. Det finns elever i olika kurser samtidigt och varje kurs har 
olika många elever samtidigt. Det kan bara finnas ett visst antal elever i varje kurs samtidigt och 
alla elever kan inte vara i en och samma kurs samtidigt.  

Kurser innehåller bitar och bitar i en kurs återkommer inte i en annan kurs. Grundkursen 
innehåller speciella bitar. Det finns 18 elever i en klass och 18 elever kan inte arbeta i samma kurs 
samtidigt. Det finns inte utrustning för 18 elever i en och samma kurs. En kurs kräver utrustning 
till alla elever om alla ska vara i samma kurs. Alla elever kan inte börja i samma kurs eftersom det 
inte finns utrustning till alla. Det finns utrustning för flera kurser och eleverna håller på i olika 
kurser samtidigt. Det är ett visst antal som kan påbörja grundkursen samtidigt för det finns 
utrustning för ett visst antal.  

Kurserna innehåller bitar snarare än mål och Fordonsel A skiljer sig från grundkursen och 
Pneumatik genom att dessa innehåller andra bitare snarare än andra mål. Man kan börja med olika 
kurser och man behöver inte börja med grundkursen utan kan börja med Fordonsel A eller någon 
annan kurs. Det är flera kurser igång samtidigt och att det är utrustningen som begränsar och som 
är orsaken till att eleverna startar med olika kurser. Eleverna skulle starta i samma kurs om det 
fanns obegränsat med utrustning. Kurser upplevs olika av elever och Fordonsel A upplevs 
annorlunda än andra kurser och den ger därför eleverna huvudvärk något andra kurser inte gör. Det 
är inte alla elever som får huvudvärk av att höra talas om el utan det är sannolikt bara de som har 
rädsla för el. De elever som får huvudvärk tycker inte el är så farligt när de klarat det. 

Även kursen Pneumatik innehåller bitar snarare än mål och den skiljer sig från Fordonsel A 
genom att innehålla andra bitar snarare än andra mål. Man kan börja med olika kurser och man 
behöver inte börja med grundkursen utan kan börja med Pneumatik eller någon annan kurs. Det är 
flera kurser igång samtidigt och att det är utrustningen som begränsar och som är orsaken till att 
eleverna startar med olika kurser. Eleverna skulle starta i samma kurs om det fanns obegränsat 
med utrustning.  

Läraren använder läromedel som är uppbyggda med uppdrag som inte är kopplade till verkliga 
problem. Uppdragen i läromedlet är olika och anpassade till olikheter i kurserna. 

Här fokuserar Conny på att kursplanen består av olika kurser med mål som inte 
återkommer i flera kurser, att kunskaperna är olika men med samma värde. Här 
framkommer också att uppdragen inte är kopplade till en kurs utan ett uppdrag kan 
innehålla bitar från flera kurser. Det framkommer inte om ”bitar” är detsamma som mål 
eller det är något annat som menas, exempelvis arbetsuppgifter eller en speciell 
komponent. Det framkommer också att eleverna jobbar med olika uppdrag som täcker 
olika delar av ett flertal kurser. Samtidigt ingår alla uppdrag i de kurser som är 
gemensamma för programmet. 

Det finns elever som tillhör en klass och de är 16 – 18 elever i en klass. Dessa delas upp och 
påbörjar olika kurser istället för att påbörja samma kurs samtidigt. Uppdelningen sker därför att det 
inte finns tillräcklig med utrustning. Eleverna ska göra färdigt de kurser de påbörjat och läraren ser 
inte bara när en elev är klar med kurs utan ser när eleven håller på att bli färdig med kurs. Innan en 
elev slussas in i en ny kurs ska den andra kursen vara färdig och eleverna håller inte på med flera 
kurser samtidigt.  

Lärarna har inte utrustning så att alla elever kan jobba med samma kurs samtidigt och vi 
prioriterar annat än att alla elever ska arbeta i samma kurs samtidigt. Varje kurs kräver utrustning 
som kostar pengar. Att ha utrustning till alla elever i en kurs innebär att lärarna inte kan förnya 
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utrustning. Att ha mindre utrustning i varje kurs och kunna förnya kostar lika mycket som att ha 
mindre utrustning och kunna förnya. Att kunna förnya utrustning efterhand är bättre än att förnya 
all utrustning på en gång. Lärarna har möjlighet att prioritera och påverka vad som ska köpas för 
de pengar de förfogar över. Det är ingen annan som bestämmer vad som ska prioriteras och köpas.  

Här fokuserar Conny på ekonomins begränsningar i det pedagogiska arbetet. Det finns 
en önskan att alla elever kan arbeta i samma kurs samtidigt men att det inte finns 
utrustning för detta. Att det inte finns utrustning till alla beror på att läraren har gjort en 
annan prioritering i sin budget vilket i sig visar att det finns en begränsad budget som 
lärarna förfogar över.  

Lärarna tittar på de uppdrag som ska ingå i kurser och alla uppdrag ska ingå i olika kurser och på 
var sin plats. Det finns uppdrag som handlar om batteri och batteri ingår i en kurs. Det finns ingen 
kurs som enbart handlar om batteri utan i den kurs där batteri ingår finns det mer. Vissa uppdrag 
ska ligga i arbetsmiljö- och säkerhetskursen och alla uppdrag som innehåller arbetsmiljö och 
säkerhet ska ligga i kursen arbetsmiljö- och säkerhet. Arbetsmiljö och säkerhet koncentreras till en 
kurs snarare än att det finns i varje kurs. Kursen Fordonsel A innehåller även arbetsmiljö- och 
säkerhet. Arbetsmiljö- och säkerhet om batteri ligger i kursen Fordonsel A. Arbetsmiljö- och 
säkerhet kan ligga i två kurser medan kunskaper om batteriets funktion bara kan ligga i Fordonsel 
A. Uppdrag om batteri som innehåller arbetsmiljö- och säkerhet har lärarna lagt i Fordonsel A. 
Flera uppdrag innehåller både kunskapsaspekter och säkerhetsaspekter. Säkerhetsaspekter renodlas 
och sammanfattas ur uppdragen för att läggas i kursen arbetsmiljö- och säkerhet.  

Uppdragen är utgångspunkten för hur undervisningen ser ut snarare än mål för kursen. Alla kurser 
som påbörjas i år ett planeras för att avslutas under första året. De kurser som utgör första året har 
ett omfång för att kunna genomföras under ett år. Elever som inte blir färdiga med de kurser som 
planerats riskerar att missa kurser. Arbetsmiljö är ett område som inte avslutas trots att kursen 
Arbetsmiljö och säkerhet avslutas. Det finns ingen fördjupningskurs i Arbetsmiljö och säkerhet 
man detta återkommer som delar i andra kurser i år två och tre.  

Lärarna har jämfört uppdrag med mål i Fordonsel A och det finns uppdrag som sammanfaller med 
mål i Fordonsel A. Det finns uppdrag som handlar om batteri som sammanfaller med mål i kursen 
Fordonsel A. 

Här fokuserar Conny på att det är uppdragen i läromedlet som är utgångspunkten för 
undervisningsstrukturen och dess innehåll snarare än att det är kurserna och dess mål. 
Han pusslar in delar av uppdragen i olika kurser som får ses som en 
efterhandskonstruktion. 

Arbetsmiljö och säkerhet ses som en separat del i ett uppdrag och uppdraget ses inte som en 
helhet. Batteri och arbetsmiljö och säkerhet ses som skilda delar snarare än som sammanhängande 
helhet.  

Uppdrag kan ligga i kurser om de sammanfaller med mål i kurs. Det finns uppdrag om batteri 
därför att batteri återfinns som mål i kurs. Kunskap om batteri kan ses ur två aspekter, en aspekt är 
att hantera batteriet ur arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt. Mål om hur man hanterar batterier ingår 
i kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Arbetsmiljö och säkerhetskurs är den enda kurs som sträcker 
sig över hela läsåret. Kursen påbörjas tidigt och avslutas i slutet av första året. Arbetsmiljö och 
säkerhet finns överallt hela tiden. Arbetsmiljö och säkerhet är ett område som inte avslutas för att 
kurs slutar. Det är ett område som eleverna utvecklar hela tiden i sin utbildning. Arbetsmiljö och 
säkerhet kommer in i utbildningen hela  tiden och överallt snarare än att vara isolerad företeelse 
inom ramen för en särskild kurs.  

Arbetsmiljö har funnits i olika läroplaner och det finns en skillnad mellan den gamla och den nya 
läroplanen vad gäller området arbetsmiljö. Läraren har jämfört och är medveten om de 
förändringar som skett. Arbetsmiljö i tidigare läroplan pågick under hela utbildningstiden som 
varade i tre år. I nuvarande läroplan finns arbetsmiljö enbart i år ett men sträcker sig över hela året 
och avslutas före år två. Arbetsmiljö finns inte i år två och tre enligt nuvarande läroplan. Det finns 
en speciell kurs där det finns mål om arbetsmiljö. Mål i arbetsmiljö är explicita och inte 
integrerade som förgivettagna i andra kunskapsmål.  



 90

Arbetsmiljö och säkerhet är ett kunskapsområde som behandlas annorlunda än andra 
kunskapsområde. Dels är det enda kursen i år ett som man medvetet låter löpa under 
hela året, dels är det ett kunskapsområde som samtidigt finns med överallt i 
undervisningen snarare än att det är en enskild kurs.  

Läraren (jag) har en uppfattning om att de uppdrag som finns leder till de mål som finns för 
kurserna och att förändra uppdragen skulle inte leda till att målen uppnåddes bättre.  

Det finns uppdrag som är kopplade till mål för kurser och uppdragen ska ge kunskaper som 
överensstämmer med målen i kurser. Uppdrag kan ge både mer eller mindre kunskap än vad målen 
säger. Vissa uppdrag kan ge mer kunskaper än vad målen efterfrågar i kurs och denna merkunskap 
är bra att ha med sig för den ska användas i år två och tre. 

Mätningar ingår i uppdrag men är inte konkret utskrivna i mål utan är tolkade ur mål i kurser. 
Elever kan få olika mycket mätning och elever kan få mer än vad som kan tolkas ur målen. 
Läraren tolkar att eleven ska ha kännedom om mätningar vilket innebär att veta hur man gör 
snarare än att nödvändigtvis kunna mäta. Den merkunskap om mätning som elever får ska komma 
till användning i år två och tre. Kunskapen om mätning är lika oberoende av vilken inriktning 
eleverna väljer i år två. Det finns mätningar som eleverna måste göra för att uppnå det som 
efterfrågas i kursplan. Eleverna gör de mätningar som finns i uppdrag och dessa mätningar är mer 
än vad eleverna behöver. Det är uppdragen snarare än mål i kursplan som bestämmer vilka 
mätningar som ska göras.  

Det finns bagage som tillhör eleven och som kan innehålla kunskap. Bagage kan innehålla mer 
kunskap än vad som efterfrågas i mål i kurs. Eleverna har med sig kunskap i bagage från år ett till 
år två och tre. Det är en fördel att ha med sig mer bagage än vad som efterfrågas i mål i kurs. 
Bagage som elev har med sig till år två och tre från år ett kan innehålla kännedom om mätning. 
Kännedom om mätning är kunskap som eleverna ska använda i år två och tre. 

Här fokuserar Conny på sin uppfattning om att uppdragen i läromedlet också är det som 
leder till de kunskapsmål som eleverna ska uppnå enligt kursplanen. Det framkommer 
också att det inom mätområdet finns merkunskap i uppdragen än vad läraren tolkat i 
kursplanerna men att detta uppfattas som bra att få mer kunskap än vad som efterfråga i 
kursplanernas mål. Man kan tänka att läraren har en uppfattning om att kursplanens mål 
inte är tillräckliga och att det finns en önskan från lärarens sida att eleven får mer 
kunskap än de mål som finns i kursplan. Mer kunskap handlar alltså inte om kvaliteten 
d v s en strävan att alla elever får MVG utan det måste tolkas som att det är kunskap 
inom fler saker. Kunskap ses som något en elev har i sitt bagage och som en elev har 
med sig in i framtiden. Man kan tänka att hela utbildningen är till för att eleven ska få 
mer och mer bagage med sig och att detta bagage är en kvantitativ företeelse snarare än 
kvalitativ. 

Det finns uppdrag i år ett som innehåller frågor som kan vara på ett speciellt sätt så att de får 
elever att tänka till. Det finns olika typer av frågor där en typ av frågor får eleven att tänka till men 
det finns även andra frågor som inte får elever att tänka till. Uppdragen är inte utformade så att det 
blir naturligt för eleven att själv ställa frågor som får honom att tänka till.  

Eleverna jobbar i ettan med uppdrag där eleverna förväntas tänka på vad han gör när han gjort 
vissa saker och att tänka på hur det han gjort blev. De uppdrag eleverna gör kan bli på olika sätt 
och att eleven förväntas tänka på varför det blev just så som det blev snarare än att tänka varför det 
inte blev på annat sätt. Läraren måste ha en dialog för att eleven ska kunna tänka om hur han ska 
tänka när han tänker på varför uppdraget blev som det blev. 

Det finns ledtrådar som påverkar hur eleven tänker och ledtrådar förutsätter en dialog mellan elev 
och lärare. Läraren vet vilka ledtrådar som påverkar elevernas tänkande. Lärarens ledtrådar är till 
för att eleverna ska tänka på ett speciellt sätt och läraren vill att eleverna ska tänka om varför 
uppdrag blir som det blir på ett speciellt sätt snarare än att uppmuntra till olika sätt att tänka om 
uppdrag.  
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Här fokuserar Conny på innehållet i uppdragen och de frågor som finns i samband med 
uppdragen. Han har en uppfattning om att frågor kan utveckla elevers tänkande på olika 
sätt bara de är konstruerade för detta. Vissa frågor ger upphov till att eleven tänker 
medan andra inte har detta syfte. Tänkandet syftar till att förstå varför saker blir som det 
blir. De elever som inte lyckas tänka som förväntat får ledtrådar som läraren ger för att 
eleven ska tänka som förväntat. Det finns sannolikt en given bild hos läraren om hur 
saker och ting förhåller sig, något han vill att eleven också ska se. Det finns inget 
angivet om syftet med varför eleven ska förstå varför det blev som det blev, om det är 
ett mål i kursen, ett led i en utvecklingsprocess eller en kunskap som behövs i 
kommande yrkesroll. 

Det finns arbetshäfte som innehåller frågor så det är inte läraren själv som ställer frågor. I 
arbetshäftet finns olika typer av frågor och vissa får eleverna till att tänka till medan andra får det 
inte. Startmotorn är ett exempel det finns frågor som eleven får tänka till. En startmotor kan 
uppvisa olika strömstyrka vid olika temperaturer och att svar kan ha olika resultat är exempel på 
att en elev får tänka till.  

Olika situationer förändrar strömstyrkan på en startmotor och strömstyrkan är olika om den är 
varm eller kall, belastad eller obelastad. Eleverna måste tänka i samband med att de mäter 
startmotor och eleverna måste tänka på om startmotorn är varm eller kall eftersom mätresultatet 
blir olika om startmotorn är varm eller kall. Eleverna ska göra mätningar på startmotorn och 
startmotorn utsätts för värme och kyla som påverkar startmotorns strömförbrukning vid mätning. 
Strömförbrukningen blir olika beroende på om startmotorn är varm eller kall.  

Här fokuserar Conny på startmotorn som ett exempel där en elev måste tänka. Här 
innebär det att eleven har en kunskap om att värme och kyla påverkar strömförbruk-
ningen och att man därför måste ta hänsyn till detta vid mättillfället. Det handlar alltså 
om att förstå samband mellan mätning och objektets förutsättningar vid mätning. En 
kunskap som kan ingå i en felsökningsprocess. 

Det finns frågor som utgör en grund för betygsättning men frågor är inte den enda grunden för 
betygsättning. Eleverna gör övningar som leder till resultat och att veta hur eleverna gjort för att få 
ett visst resultat på övning är en annan grund för betygsättning. Elevens resultat efterfrågas inte 
utan det är elevens väg till resultat som antingen kan ses av läraren eller så berättar eleven hur han 
gjort för att få resultat. Läraren är inte intresserad av själva resultatet.  

Det finns elever i ettan som jobbar med övning som ingår i uppdrag. Dessa övningar leder till ett 
resultat. Eleverna har gjort något för att nå resultat i övningen i uppdrag. Läraren är intresserad av 
hur eleven gjort för att nå resultatet snarare än att fokusera själva resultatet. Lärarens intresse är för 
att ha underlag för betyg snarare än att utveckla elevens förståelse. Vissa elever visar hur han gjort 
för att nå resultat medan vissa elever jobbat och nått resultat utan att läraren sett hur han gjort. 
Dessa elever får då berätta för läraren hur de gjort. Eleverna jobbar med olika saker i uppdragen 
och övningarna innehåller olika saker. Eleverna jobbar med olika saker hela tiden. Elever som 
jobbar med övningar i uppdrag kan klara övningar olika bra. Vissa elever klarar övningarna 
jättebra medan andra klarar övningarna mindre bra. Det finns frågor som eleverna besvarar och 
frågorna är till för att kontrollera kunskap. Kunskapen kontrolleras för att ligga som grund för 
betygsättning. Den kunskap som eleverna uppvisar som svar på frågor är relevant för 
betygsättning.  

Läraren har möjlighet att se elever som jobbar med övning i uppdrag. Övningarna pågår över en 
viss tid och läraren har möjlighet att se eleverna jobba med övningar vid flera tillfällen. Läraren 
vill ha reda på hur eleverna jobbar med övningar genom att titta på när eleverna jobbar med 
övningar.  

Det finns kontrollfrågor som är en utgångspunkt för betygsättning. Kontrollfrågor kontrollerar 
kunskap och betyg mäter kunskap. Det finns flera utgångspunkter för betyg och kontrollfrågor är 
inte den enda utgångspunkten för betyg. Att veta hur eleverna jobbar med övningar är en annan 
utgångspunkt för betygsättning. 
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Här fokuserar Conny dels på vad som efterfrågas d v s processen, hur eleverna gör, 
snarare än resultatet av vad de åstadkommit. Han fokuserar också på att det finns olika 
sätt att få information om elevens kunskap, där det ena är de frågor som ska beskriva 
om eleven förstår samband och det andra är kontrollfrågor som inte utvecklas närmre 
här. Det finns också en intressant utsaga som utmynnar i att kontrollfrågor kontrollerar 
kunskap medan betyg mäter kunskap. Man kan tolka det som att kontrollfrågorna anger 
vad eleven kan och betygen anger en form av kategoriserig av denna kunskap. 

Det finns skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap och frågor mäter inte praktisk kunskap 
utan mäter bara teoretisk kunskap. Det finns frågor i arbetshäfte som mäter teoretisk kunskap men 
det kan också finnas andra frågor som är annorlunda i förhållande till frågor i arbetsbok som mäter 
teoretisk kunskap. 

Det finns kontrollfrågor som inte är likadana utan ser olika ut beroende på om de har sin 
utgångspunkt i arbetsbok eller i annan text. Teoretisk kunskap är en utgångspunkt för 
betygsättning som mäts med frågor som kan se olika ut. Frågor ställs på olika sätt beroende på vad 
de har som utgångspunkt och frågor med utgångspunkt i annan text än arbetsbok ser annorlunda 
ut. Frågor ställs i ett speciellt syfte och syftet är att mäta och kontrollera kunskap. Frågor som gör 
att eleverna beskriver eller förklarar något ger svar på elevens kunskap.  

Här fokuserar Conny skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap samt att frågor 
inte mäter praktisk kunskap utan har endast förmågan att mäta teoretisk kunskap. Det 
innebär att det är möjligt att göra en klar avgränsning mellan vad som är praktisk 
kunskap och teoretisk kunskap. Man kan också tänka att de kontrollfrågor som finns i 
arbetsbok inte är tillräckliga för att läraren ska få en tillräcklig kunskap om elevens 
kunskap utan måste även använda andra frågor. Frågorna som omtalas här har 
uteslutande syftet att kontrollera kunskap och används inte i syfte att utveckla elevens 
kunskap. 

Det finns grejor som ska göras av eleverna och att det i samband med att eleverna gör dessa grejor 
tas reda på saker. Saker kan tas reda på om grejor genom att läsa viss text, muntligt eller via nätet. 
Det finns frågor i övningar i samband med uppdrag som eleverna ska besvara genom att ta reda på 
saker. Svar på frågorna kan eleven finna via text, muntligt eller via nätet. Det finns någon som de 
kan få muntlig information av. Eleverna har också tillgång till och kan hantera nätet. Det finns 
frågor som ska ge svar och att läsa ger svar på frågor. Svar på frågor kan fås genom att läsa text 
som eleverna förstår.  

Det finns texter som är olika då det finns en text som ger precisa svar och en kringtext som ger 
mer än bara precisa svar. En text som ger mer än precist svar beskriver något utöver det som ger 
svar på frågan. Kringtexten förklarar något som är något utöver det som ger svar på frågan och är 
för att få reda på hur något görs. Kringtexten förklarar varför man gör som man gör och det är 
önskvärt att eleven vet varför han gör som han gör och att han kan förklara detta för läraren. Man 
kan förklara hur man gör och varför och att detta har sin utgångspunkt i en fråga. Frågan 
efterfrågar förklaring och inte ett precist svar. Olika frågor kan efterfråga olika saker där vissa 
frågor efterfrågar ett precist svar medan andra frågor kan efterfråga förklaring. Svar som förklarar 
är ett annat svar än ett precist svar. För att förklara måste eleven ha fått information från en 
kringtext. Om en elev ger precisa svar räcker det med en vanlig text.  

Frågorna här är kopplade till det praktiska arbetet som innebär inte bara ett praktiskt 
moment utan även att eleven ska ta reda på teoretiska aspekter i samband med arbetet. 
Att ta reda på dessa saker innebär i huvudsak att läsa texter som i sig ska ge eleven svar 
på frågorna. Det framkommer inte att eleven ska tänka själva utan svaren finns i och fås 
av den lästa texten. Conny fokuserar också på svarets kvalitet d v s att ett svar kan vara 
rätt men kan också vara mer än rätt. Ett svar som är mer än rätt har även med aspekter 
som kan återfinnas i kringtext. Den elev som inte läser eller förstår kringtext kan bara få 
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rätt på svaret. Den elev som inte förstår att han även ska ta med kringtext i svaret får 
också bara rätt. En elev kan alltså inte förklara om han inte läst kringtext. 

Det finns praktisk kunskap som ska betygsättas och frågor tar inte upp praktisk kunskap. Mätning 
är en praktisk uppgift snarare än teoretisk och praktik ska följas upp av läraren. Praktisk kunskap 
kan visas medan man inte kan visa teoretisk kunskap. Att en elev visar för läraren vad han gjort är 
en uppföljning. Mätning är praktisk och eleverna utför flera mätningar i samband med övningar. 
Läraren väljer ut några mätningar för att eleven ska visa hur han gör när han mäter. Det är inte 
nödvändigt för läraren att se alla mätningar. Eleverna ska också göra beskrivningar i samband med 
att han praktiskt visar mätning för läraren. Mätning är praktisk snarare än teoretisk.  

Här fokuserar Conny på olikheterna i hur han tar reda på praktiska och teoretisk 
kunskaper. Teoretiska kunskaper syns således inte i det praktiska arbetet utan denna 
kunskap förhåller sig på ett annat sätt och måste uttryckas på annat sätt för att synas. 

Eleverna genomför en praktisk uppgift tillsammans med en beskrivning därför att den praktiska 
uppgiften inte är tillräcklig för uppföljning. Läraren gör en uppföljning av eleven genom att låta 
honom visa hur han gjort praktiskt samt att han beskriver. Uppföljning sker hela tiden i samband 
med att eleven gjort en övning. 

Här fokuserar han på att eleven både visar och berättar för att ge en tillräcklig bild av de 
praktiska kunskaperna vilket innebär att praktiska kunskaper också kan beskrivas.  

Proven är inte muntliga eller praktiska utan utgår ifrån frågor som eleverna svarar på skriftligt. 
Proven är indelade i olika mått och elevens mått i provet bestämmer vilket betyg han får. Det finns 
prov som är en grund för betyg och prov har olika mått där ett visst mått ger betyget Godkänt. 
Proven är skriftliga istället för muntliga eller praktiska och att skriva prov på ett speciellt sätt med 
ett visst mått ger betyget Godkänt. Olika mått på prov ger olika betyg. 

Det finns kurser som innehåller prov som är skriftliga och utgår ifrån frågor. En elev kan få Väl 
Godkänt på en kurs utan att ha fått Väl Godkänt på prov. Det finns annat än prov som har större 
betydelse för betyg på kurs. Betyg på prov är något annat än betyg på kurs och en elev kan ha Icke 
Godkänt på prov och Väl Godkänt på kurs.  

Det finns praktisk och teoretisk kunskap som ses som separata och olika kunskaper som läraren 
lägger ihop. Läraren värderar praktisk och teoretisk kunskap dels separat och dels tillsammans. 
Praktisk kunskap har ett högre värde än teoretisk kunskap vid betygsättning.  

Det finns praktisk och teoretisk kunskap som tillsammans bildar ett resultat på kurs och resultatet 
är summan av de övningar som ingått i kursen. Resultatet består av två delar där en del av 
resultatet är det som kommit fram på prov och en annan del av resultatet är det som eleven gör 
praktiskt. Den praktiska och teoretiska kunskapen värderas dels separat och dels tillsammans med 
betygsättning. Proven har ringa värde för betygsättning medan det praktiska arbetet har stor 
betydelse vid betygsättning.  

Läraren sätter betyg som inte enbart grundar sig på kunskapstest men det finns antagligen andra 
lärare utanför den egna skolan som sätter betyg som enbart grundar sig på kunskapstest. Betyg kan 
sättas dels utifrån teoretisk kunskap, dels utifrån praktisk kunskap men att läraren sätter betyg 
utifrån både teoretisk och praktisk kunskap. Lärarna sätter inte betyg utifrån enbart teoretisk 
kunskap eller enbart utifrån praktisk kunskap utan sätter betyg utifrån både teoretisk och praktisk 
kunskap vilket gör att lärarna skiljer sig från vissa andra skolor. 

Det är hur eleverna hanterar grejorna som bestämmer deras betyg och grejor kan vara både 
teoretiska och praktiska snarare än antingen eller. Eleverna bedöms både på hur han kan hantera 
det teoretiska som det praktiska när han hanterar grejor.  

Här fokuserar Conny på att tydliggöra skillnaden mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper. I detta fall sker kunskapskontrollen på de teoretiska kunskaper med prov 
som ges i slutet av en kurs. Han fokuserar också att teoretisk och praktiska kunskaper 
läggs samman som ett resultat som tillsammans utgör den samlade kunskapen som 
anpassas till betygskriterierna. Samtidigt görs en viktning mellan det teoretisk och det 
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praktiska där det praktiska har ett högre värde än det teoretiska. Man kan tolka det som 
att de teoretiska kunskaperna egentligen inte behövs utan det är utförandet som har ett 
så högt värde att en elev kan ha betyget IG på vissa delar av kursen och bara han kan 
arbeta praktiskt så kan han få ett slutbetyg som är VG. Det framkommer också att 
Conny tror att det på andra skolor förekommer de som enbart använder sig av teoretisk 
kunskap vid betygsättning. Om så är fallet skulle det kunna innebära att en elev hos den 
intervjuade läraren skulle kunna få VG medan samma elev med samma kunskaper 
skulle kunna få IG på en annan skola beroende på vilken kunskap som prioriteras. 

Det finns svar på kunskapstest som läraren ser genom att läsa de skriftliga svaren från eleverna. 
Det finns tre olika svar, antingen fel eller rätt samt rätt och även förklarande. Elever som får 
Godkänt är de som svarar precis rätt men förklarar inte svaren och ett svar som även förklarar är 
mer än rätt. De elever som svarar både rätt och förklarar sitt svar får Väl Godkänt och Mycket Väl 
Godkänt och de elever som både svarar rätt och förklarar använder fler ord än den elev som bara 
har precis rätt. Svar som är både rätt och förklarande är ett längre svar än det som bara är precis 
rätt. Svar kan både innehålla väsentligheter och oväsentligheter och det är läraren som avgör vad 
som är väsentligt eller inte. Elever som ligger på Väl Godkänd och Mycket Väl Godkänd nivå har 
inte med några oväsentligheter enligt lärarens bedömning. Elever med Väl Godkänt och Mycket 
Väl Godkänt har svar som sammanfaller med vad läraren tycker är väsentligt. Dessa elever 
formulerar sina svar så som läraren vill att de ska se ut. Det finns olika typer av svar på samma 
fråga och svar som saknar förklaring kan ändå vara rätt. Att svar som är rätt och som också 
förklarar är mer rätt än ett rätt svar. Svar kan således vara olika rätt.  

Det finns olika betygsnivåer varav G- nivå är en och elever kan ligga på olika nivåer. En elev som 
svarar precis rätt på fråga får betyget G och den elev som svarar rätt och även förklarar får ett 
högre betyg. Svar på fråga kan vara enkla eller mer avancerade och enkla svar använder färre ord. 
Enkla svar med färre ord innehåller inte förklaring för man kan inte förklara med få ord och elever 
som uttrycker enkla svar med få ord kan inte få högre betyg än G. Att svar kan innehålla olika 
mycket och elever med G har med lite men tillräckligt mycket för att svaret ska bli rätt. Eleverna 
kan svara med olika många ord och betygen bestäms av hur många ord eleven svarar med och det 
är inte handlingarna som avgör betyget i kunskapstest. Svar kan ha olika kvaliteter och en kvalitet 
på svar är att svaret precis är rätt. En annan kvalitet är när svaret utöver att vara precis rätt 
innehåller förklaring. Det är förklaring som är den avgörande skillnaden i vilket betyg eleven kan 
få. Elever som svarar rätt på frågan får G och elever som svarar mer än rätt på frågan får VG och 
MVG.  

Det är inte skillnaden i förklaringens kvalitet som skiljer mellan betygen och förklaring är ett 
kriterium för både VG och MVG - nivå. Betygen ses som nivåer från lägre till högre och G tillhör 
den lägre nivån och VG och MVG tillhör de högre nivåerna. Det är förklaring som skiljer elever 
på G- nivå från elever på VG och MVG-nivå. Elever på G-nivå förklarar inte medan elever på VG 
och MVG- nivå förklarar. Att förklara innehåller mer kunskap än eleven som bara har precis svar.  

Svar kan vara av två olika karaktärer dels de med förklaring dels de utan förklaring. Svar med 
förklaring ger betygen VG och MVG och förklaring kräver mer kunskap än om man bara precis 
svarar på frågan. Svar innehåller ord snarare än handling och svar kan variera ifråga om mängden 
ord.  

Det finns lägre betyg och högre betyg och det finns skillnader i krav på svaren i de olika nivåerna. 
Svaren på G- nivå kräver mindre utförliga svar medan högre betyg kräver förklaring som är ett 
tecken på mer kunskap. 

Här fokuserar Conny på elevernas svar och hur de är relaterade till olika nivåer. Här 
framkommer ingen tydlig skillnad i vad kunskapskvalitet innebär utan det tenderar att 
vara två olika svar som skiljer kunskapen åt. Den ena kunskapen är att svara rätt på 
frågan, den andra kunskapen är att dessutom förklara svaret, vilket får ses som ett 
ytterligare perspektiv på frågan. Det framgår dock inte hur ett svar förklaras men 
framkommer att det handlar om att ha med fler ord. Det framgår inte heller med någon 
tydlighet vad som skiljer VG från MVG. Det finns en möjlighet att tolka det som att en 
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förklaring av svar som innehåller många ord får MVG, medan en förklaring som 
innehåller färre ord får VG. Läraren talar egentligen enbart om två betygsnivåer, om 
man bortser från IG. 

Det finns övningar som innehåller mätinstrument och mätinstrument är något som ska hanteras av 
elever vid mätning. Att hantera mätinstrument vid mätning är ett mål i undervisningen och det 
finns olika betygsnivåer som bestäms av hur självständigt eleven kan hantera mätinstrument vid 
mätning i övning. Det finns frågor i samband med det praktiska arbetet i övningarna. Det praktiska 
arbetet ska leda till något. Läraren ställer frågor till eleverna som syftar till att eleven ska förklara 
varför det blev så. Eleverna förväntas kunna ge förklaring på varför det blev som det blev med 
praktiskt arbete i övning. Det finns betyg som har sin grund i det praktiska arbetet i övningar och 
frågor är avgörande för betygsnivå.  

Frågorna kan innehålla ledtrådar av olika karaktär och olika elever kan få olika ledtrådar. 
Ledtrådarnas karaktär avgör vilket betyg eleven får och ledtrådarna är ett sätt att särskilja olika 
nivåer i elevers kunskapsnivå.  

Det finns elever som behöver hjälp för att kunna förklara svar och det finns elever som inte 
behöver hjälp att förklara svar i samband med fråga. Hjälp består av ledtrådar som läraren ger till 
eleverna och ledtrådarna hjälper eleverna att kunna förklara. Hjälpen till eleverna varierar och 
olika elever behöver olika mycket ledtrådar för att kunna förklara svar på fråga. Eleverna får 
ledtrådar i samband med praktiskt arbete i övning. Ledtrådarna gör att eleverna kan förklara. Det 
finns olika betygsnivåer och betygsnivåer bestäms utifrån hur mycket ledtrådar eleven behöver för 
att kunna förklara. Olika elever behöver olika mycket ledtrådar för att kunna förklara. Elever som 
behöver ledtrådar hamnar på en betygsnivå medan elever som inte behöver ledtrådar hamnar i en 
annan betygsnivå. Ledtrådar är för vissa elever en förutsättning för att de ska kunna förklara och 
de som inte kan förklara själv får ledtrådar av läraren. De elever som kan förklara själv får inga 
ledtrådar av läraren.  

Eleverna kan vara olika självständiga i att förklara svar på fråga i samband med praktisk övning. 
Självständighet mäts utifrån hur mycket ledtrådar eleven behöver för att ge rätt förklaring till svar. 
Elever som inte behöver ledtrådar har hög grad av självständighet medan elever som behöver 
mycket ledtrådar har låg grad av självständighet. Graden av självständighet är kriterium för 
betygsnivå och en elev med hög grad av självständighet får högre betyg än elev med låg grad av 
självständighet. Det finns skillnader i hur mycket ledtrådar elever behöver och vissa elever 
behöver mindre, andra mer.  

Här fokuserar Conny på de praktiska delarna av betygsättningen. Det finns frågor i 
samband med det praktiska arbetet som ska ge läraren information om eleven har 
förstått varför övningen blev som den blev. Svaren på dessa frågor ligger som grund för 
betygsättning i det praktiska arbetet. Alla elever kan inte svara på dessa frågor och 
betyget bestäms av hur självständigt eleven kan svara på lärarens frågor. Ju mer hjälp 
som behövs ju lägre betyg få eleven. Samtidigt kan man tänka att svårighetsgraden på 
lärarens frågor blir avgörande för hur mycket hjälp olika elever behöver. Lättare frågor 
kräver mindre hjälp och skulle därmed kunna ge högre betyg. Man får dock utgå ifrån 
att frågorna motsvarar målen för kursen samtidigt som det indikerar att det finns ett rätt 
svar som eleven ska komma fram till.   

Det finns uppdrag som är kopplade till flera grejor snarare än att varje grej är kopplad till ett visst 
uppdrag. Man kan titta på grejor som ingår i uppdrag men man tittar inte på grejor med detsamma 
utan man väntar till uppdraget är klart. Man kan göra på olika sätt med uppdrag och lärarna gör på 
ett speciellt vis som läraren tror sannolikt skiljer sig från hur andra gör. Lärarnas speciella vis är att 
de har listor på dörrarna som innehåller uppdrag. Lärarna tittar på listor som är på dörr sen när 
uppdrag är färdigt. 

Det finns en dörr i verkstad med dörrlistor som är ett speciellt sätt som lärarna har gjort. Listorna 
på dörren innehåller grejor och kurser. Lärarna (vi) tillsammans tittar på dörrlistor för att jämföra 
uppdrag med kursplan. Jämförelsen har sin utgångspunkt i väsentligheter i de båda dokumenten. 
Lärarna tittar inte i läroplan eller programmål för att jämföra med uppdrag. Läraren använder 
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läroplanen (läs kursplan. Min anm.) som innehåller väsentligheter som kan identifieras fram. 
Kursplanen innehåller även mindre väsentliga delar.  

Det finns kursplan och läroplan och läraren vet inte vad kursplanen heter utan kallar den för 
läroplan. Han vet sannolikt inte vad en läroplan är. Lärare som är gammal kallar kursplan för 
läroplan och gammal lärare tror att kursplan är läroplan. Gammal lärare vet inte vad en läroplan är.  

Här fokuserar Conny på hur det rent praktiskt går till är han jämför uppdrag med mål i 
kursplan. Han kallar kursplanen för läroplan och har sannolikt ingen uppfattning vad en 
läroplan är och det är ännu mindre sannolikt att denna har något med de mål att göra 
som finns i undervisningen. Visserligen kan det finnas mål i undervisningen som kan 
härledas till läroplansmål men dessa får då ses som givna av slumpen och inte som 
genomtänkta strategier.  

Det finns enbart kursplaner som innehåller mål och andra planer utöver kursplaner är onödiga 
eftersom kursplanen innehåller allting. Kursplanerna innehåller det övergripande och det 
övergripande finns inte i andra planer än kursplaner. Kursplaner finns i skriven text. 

Det finns grejor som tillhör både kurser och uppdrag och läraren jämför grejor i uppdrag med 
grejor i kurser. Grejor återkommer i olika kurser. Det finns flera kurser och grejor som finns i 
uppdrag kan återkomma i två kurser. Två kurser kan ha samma mål.  

Skolan har ett övningsfordon som eleverna övar på och syftet med övningarna är att eleverna ska 
lära känna fordon. Övningen ingår i ett uppdrag som sammanfaller med mål i kursplan och det 
finns mål i kursplan om att eleverna ska lära känna fordon. 

Det finns flera uppdrag som utförs på övningsfordon i skolan och uppdragen har samma namn 
som kurserna. Samma grejor förekommer i flera kurser. Det finns uppdrag som är kopplade till 
Fordonsel A och dessa uppdrag är kopplade till mål i kursplanen. Det finns uppdrag som är 
kopplade till Fordonsvård och service. Uppdrag på övningsfordon kan tillhöra flera kurser och mål 
i uppdrag kan tillhöra flera kurser. Flera kurser har samma mål och elever som uppnått ett mål i en 
kurs behöver inte uppnå samma mål i annan kurs. Felkoder kommer i två kurser och läraren 
avgränsar felkoder så att det bara tillhör en kurs. 

Här fokuserar Conny på det faktum att det finns grejor i uppdrag som sammanfaller 
med flera kurser. Det framgår att grejor på något sätt motsvarar mål men det är inte klart 
om det är lärarens tolkning av målen eller om det finns identiska uttryckta mål i 
kursplanerna. Att han tolkar det som att de återkommer är dock tydligt. Samtidigt 
framkommer att exemplet felkoder återkommer vid flera kurser men det framgår inte 
om kursplanerna möjligen eftersträvar olika kunskaper om felkoder i de olika kurserna 
eller om det är samma kunskapsmål i flera kurser.  

Det finns två kurser som innehåller el och eleverna gör båda kurserna. Det finns både grunder och 
fördjupning i el och el 1 innehåller grunderna. Grunderna måste förstås före elev kan reda ut el 2. 
Det finns ström på ett ställe och inte i flera kurser. Elbelysning är ett innehåll i undervisningen 
som återkommer i två olika kurser. Elbelysning ingår i kursen Service- och underhållning men det 
är inte den enda kursen som innehåller elbelysning.  

Lärarna använder arbetsböcker som andra författare skrivit och lärarna använder inget eget 
material. Författarna har en tanke om upplägget i arbetsboken och författarnas tanke är att 
strömmens väg 1 har grunderna. Lärarna behöver inte själv fundera på upplägget i arbetsböckerna. 
Lärarna använder läromedel som innehåller strömmens väg 1 och läromedlet överensstämmer med 
lärarnas uppfattning om vad som är grunden för förståelse av strömmens grunder.  

Det finns en kurs som heter Fordonsel A och det finns vissa saker som tillhör kursen renodlat. 
Kursen har också andra saker som även tillhör andra kurser. Felkoder, batteri och startsystem är 
exempel på renodlade saker som tillhör Fordonsel A. 

Det finns Fordonsvård och service som innehåller felkoder men det finns även en annan kurs som 
innehåller felkoder. Felkoder kan återfinnas i flera kurser.  
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Här fokuserar Conny på sin tillit till det undervisningsmaterial som han använder i 
undervisningen att dessa är en form av garanti att eleverna når de mål som utbildningen 
syftar till. Materialet är framtaget av andra personer än han själv och han stödjer deras 
tankegångar i både upplägg och innehåll. 

6.10. Sammanfattning av ”Hur läraren vet om en elev har nått 
målen” 

Arne börjar med att beskriva två olika sätt på vilka han får information om och kontroll 
av elevens kunskap. Ett sätt är en muntlig redovisning och ett annat sätt är prov. Han ser 
redovisningen som sker i samband med studieplatsen som den som ger mest 
information om elevens kunskap. Prov är något som sker i slutet av kursen och det är 
något han egentligen inte vet vad det tillför mer än att han använder det som ett medel 
för att tvinga eleverna att läsa mer. En sådan utsaga kan bygga på en syn att eleverna 
inte vill läsa, eller rent av känner det meningsfullt ur synpunkten att utveckla sin 
kunskap. Läsandet är en viktig del av utbildningen och proven bygger på denna kunskap 
till skillnad från den mer praktiska kunskap på studieplatsen som bygger på något annat. 
Det framkommer också att Arne har delat upp varje kurs i mindre delar som utgör 
arbetsuppgifter på en studieplats. Varje studieplats betygssätts utifrån de betygskriterier 
som gäller för avslutad kurs. Som kunskap anges efterfråga efter att namnge delar på 
stötdämparen samt funktion och uppbyggnad. Däremot anges inte vad kunskapen om 
funktion och uppbyggnad eventuellt ska användas till.  

För att komplettera redovisningarna som sker på varje studieplats får eleverna ett prov i 
slutet av varje kurs. Det finns ingen tanke om att provresultaten i sig är viktiga eller 
utgör en viktig kontroll av om eleverna uppnått målen utan syftet är att tvinga elever till 
att läsa. Provens utformning bygger på att eleven har en väl utvecklad läsförståelse 
vilket skapar problem för både Arne och de elever som har läsförståelseproblem. 
Skriftliga prov verkar för övrigt vara den enda möjliga formen för kontroll av en viss 
kunskap. Det finns enligt Arne också en tydlig skillnad mellan praktisk och teoretisk 
kunskap där teoretisk kunskap anses vara abstrakt och osynlig.  

När det gäller motiv för vilka arbetsuppgifter som blir föremål för undervisning verkar 
frekvensen d v s hur vanlig en arbetsuppgift är i kommande yrkesroll vara ett kriterium 
för hur viktigt det är att det finns med i undervisningen. Principen kan ses som ju 
vanligare desto viktigare. Dessa till synes yttre krav har större tyngd än enskilda utsagor 
i kursplan.  

När det gäller det interna arbetet d v s relationen mellan olika studieplatser så råder 
ingen progression eller pedagogiska överväganden för vilka studieplatser eleven 
genomför. Det är tillgången på studieplats som avgör detta. Att eleverna är på olika 
studieplatser med olika innehåll skapar problem för Arne eftersom han måste tänka om 
för varje elev han hjälper. Att tänka om handlar om vilket område eleven jobbar med 
snarare än att eleverna tänker olika om samma område. Ett annat problem för Arne är att 
den pedagogik han förordar, att bygga steg för steg försvåras om eleverna inte jobbar 
med samma sak samtidigt. Han menar samtidigt att elever som jobbar med samma sak 
samtidigt kan mygla och ta genvägar vilket inte är förenligt med utbildningens syfte. 
Utbildningen prioriterar elever som kan jobba ensamma utan att behöv kommunicera 
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med andra. Att kurserna och studieplatserna inte bygger på varandra är en förutsättning 
för att Arne ska kunna placera elever på en för tillfället ledig studieplats.  

Arne har en erfarenhet som bilmekaniker som blir en viktig utgångspunkt för hans 
tolkning av det som sker i undervisningen. Det finns inga motsvarande kopplingar till 
pedagogiska övervägande med referens till kunskaper utvecklade i samband med 
lärarutbildningen. Erfarenheten som bilmekaniker och dess värde bekräftas genom att 
Arne inte har gjort några större ansträngningar för att läsa och problematisera 
kursplanen.  

Det finns också ett samarbete med fler lärare på skolan som bekräftar Arnes bild av vad 
som är en bra uppläggning av vilka kurser som ska köras. Däremot framkommer inget 
som talar för att det sker pedagogiska diskussioner utifrån hur lärande faktiskt går till 
och hur väl den egna uppläggningen är i förhållande till detta.  

De arbetsuppgifter som ligger som grund för elevernas arbete kan sägas utgöra sin egen 
helhet vilket förstärks genom att Arne använder kursbetygen för att betygsätta den 
enskilda studieplatsen. När Arne talar om betygsnivåer så använder han elevens 
självständighet som ett kriterium för vilket betyg eleven får. Ett annat kriterium är 
graden av insikt eleven har i förhållande till kunskapsområden. På högsta nivån, MVG 
tillkommer ett kunskapsområde som inte finns på andra nivåer. I samband med 
betygsättning påtalar Arne också möjligheten att en elev som har viljan kan få ett bättre 
betyg än vad hans kunskap visar. Han utgår också ifrån att kursplanens text är begriplig 
för eleven och att det därför inte finns någon anledning att konkretisera denna 
tillsammans med eleverna. I samma sammanhang har han en mening om att eleverna 
själv även kan förstå hur sambandet mellan mål och betygskriterier ser ut och fungerar. 
Betygskriterierna kan bara tolkas på ett sätt och det är på det sätt Arne gör. Om en elev 
har annan uppfattning rättar han till denna uppfattning. När det gäller kursplanens 
innehåll så är Arne rätt nöjd med dess innehåll, problemet är snarare det som saknas i 
dessa eftersom yrkesrollen kräver mer än vad kurserna tillsammans kan ge. 

Bertil börjar med att se sambandet mellan resultat, mål och arbetsuppgift. Arbetsupp-
giften har ett givet mål som ligger i linje med kursplanen och elevens resultat jämförs 
med resultatet på arbetsuppgiften. Det framträder ingen tydligt koppling mellan mål och 
måldokument. Han beskriver olika metoder för att ta reda på om eleverna förstått och att 
arbetsuppgifterna har en utgångspunkt i en bok.  

Han talar också om eleverna som antingen aktiva eller som skriver av kamrater. 
Skrivandet ges ett stort utrymme och kan antas ha stor betydelse för hur eleverna klarar 
de olika arbetsuppgifterna. Aktivitet och resultat hör intimt samman enligt Bertil syn på 
hur eleverna arbetar med sina arbetsuppgifter. Felsöka och förståelse är viktiga begrepp 
när Bertil beskriver ett exempel från bränslesystem. Felsökning är att ta reda på orsak 
till en verkan (ett fel). När det gäller bedömning av elevens kunskap och därmed betyg 
är dialogen en viktig del av detta. Dialogen som sådan innebär att det uppstår ett 
givande och tagande i samtalet vilket är en förutsättning för att eleven ska kunna 
provocera och ställa motfrågor, något som för Bertil är avgörande för de högre betygen. 
Frågor har överhuvudtaget en framskjuten roll när det gäller för Bertil att ta reda på 
elevernas kunskap. Han indelar betygen i huvudsak i två delar, dels de som får IG och 
G, dels de som får VG och MVG. Det finns en tydlig skillnad mellan de lägre nivåerna 
och de högre men ingen tydlig skillnad inom dessa två grupperingar. Däremot anges 
lägre och högre kunskap som två olika nivåer. Undervisningen är för Bertil inget statiskt 
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utan förändras i relation till hur tekniken på fordon förändras. Han ger också exempel på 
hur den yrkesroll som utbildningen leder till har förändrats och hur han i utbildningen 
tar hänsyn till detta. Hänsynen är i huvudsak riktad mot den tekniska delen d v s hur 
eleven arbetar med problem på objektet bilen, och mindre på andra aspekter som 
möjligen kan ha förändrats i yrkesrollen exempelvis mer kundkontakt eller mer av 
ekonomiskt kunnande. Skillnaden beskrivs också i att yrkesrollen numera kräver att 
eleven ska ha utvecklat ett analytiskt tänkande. I Bertils berättelse finns också inslag 
som beskriver andra positioner än bilmekaniker som en tänkt roll i det kommande 
yrkeslivet. Att den enskilda eleven befinner sig just på fordonsprogrammet menar han 
beror på olika faktorer, dock har de att skruva som det gemensamma. Ett viktigt syfte 
för utbildningen är att eleven ska kunna tänka analytiskt, något som utvecklas då eleven 
upptäcker att det är något som behövs i kommande yrkesroll. Vissa elever utvecklar 
aldrig denna förmåga därför att de inte upptäcker att det behövs i kommande yrkesroll. 
Bertil gör också en jämförelse mellan Skolverkets kursplan och elever där kurserna kan 
indelas i skruvarkurser och teoretiska kurser. Elevernas förmåga kan också indelas i 
dessa två områden, vissa klarar skruvarkurser bra men inte teoretisk medan de som 
klarar de teoretisk också klarar skruvarkurserna.  

Conny börjar sin beskrivning med att koppla samman mål och studieplats. Varje 
studieplats har ett mål som han bedömer. Han exemplifierar i detta sammanhang 
mätning som ett mål. Målet med mätning beskrivs som att det bara kan vara rätt eller 
fel. Det finns en arbetsbok med frågor som kallas kunskapstest och som utgör en viktig 
del av Connys sätt att ta reda på om eleverna nått målen. Dessa frågor kan vara mer eller 
mindre relevanta i förhållande till kursplanens mål, något som han tar hänsyn till om en 
elev svarar fel på fråga. De frågor som inte är relevanta stryks om en elev svara fel på 
dessa vilket kan antas vara en rättviseaspekt. Han delar också in ett kunskapsområde i 
huvudgrejor och mer perifera grejor. Vikten läggs på de huvudgrejor och det är också 
dessa som får avgörande betydelse vid betygsättning. Undervisningen bygger på att det 
finns ett speciellt arbetsmaterial som anger vad eleverna ska göra. Varje gång det blir 
förändringar i kursplaner behövs ett nytt material som ska anpassas till de nya kraven. 
Conny själv skulle gärna arbeta med att ta fram eget material men det finns inte denna 
tid eftersom undervisningen tar mycket av arbetstiden under en arbetsvecka. Han 
uttrycker också att en ny kursplan ställer till problem för lärarna att finna det rätta som 
på något sätt måste finnas. Det blir i samband med en förändring en jakt efter det rätta 
och en lokal arbetsplan kan inte skrivas förrän det rätta infinner sig. Det finns enligt 
Conny vissa möjligheter att förändra i den egna undervisningen men samtidigt anger 
han vissa aspekter som är avgörande för vilken riktning förändringen kan ta. Flera av 
dessa aspekter menar han ligger utanför sina möjligheter att påverka. Eleverna är en 
sådan påverkansfaktor samtidigt som eleverna inte har förmåga att framföra sina 
synpunkter förrän i slutet av år 1. Samtidigt kan man undra hur mycket det är möjligt att 
påverka med tanke på att det finns ett väl strukturerat material som både innehåller vad 
eleverna ska göra och samtidigt utgör en kontroll av kunskaperna. Det finns en bransch 
som han menar att utbildningen är till för och anger MYN som den givna branschen. 
MYN har också i ett tidigt skede påverkat vilka kurser som lärarna kommit överens om 
att förlägga i år 1. Över tid, med lite mer erfarenhet har lärarna själv bestämt vilka 
kurser som ska finnas i år 1. skälet till vilka kurser de valt att lägga i år 1 hör samman 
med att elever från deras skola kan komma till annan skola och då är det praktiskt bra 
om de har med sig det som är gemensamma kurser enligt Skolverket. Ett annat motiv 
till vilka kurser som finns inom fordonsprogrammet kan enligt Conny förklaras med den 
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kommande yrkesrollen. Teorin skiljer sig från praktiken ur två perspektiv, dels är det en 
annan form av kunskap och dels har han teori i en speciell sal vid speciella tidpunkter. 
Teorin har bl. a som uppgift att förbereda för det praktiska arbetet. Läromedlet och då i 
form av arbetshäfte har som utgångspunkt att alla elever förstår vad de ska göra och att 
de sedan faktiskt kan följa det de ska göra. Ibland händer det att elever inte förstår vad 
de ska göra och då får de en annan uppgift som är lättare. Vissa elever får då antas 
kunna göra lättare uppgifter men ändå nå målen. Conny har också en uppfattning om 
hur ungdomar tänker i dag, något han menar skiljer från hur han tänkte som ungdom. 
Skillnaden ligger i huvudsak på att elever i dag inte har framtidsperspektiv medan detta 
var något Conny själv hade i samma ålder. Ett sådant förhållningssätt menar han är 
negativt för nuet även om han inte definierar på vilket sätt.  

När Conny talar om kursplanen och mål så menar han dessa mål inte återkommer på 
flera ställen utan varje kurs har sina speciella mål. Han ger samtidigt exempel på att 
felkoder ingår i flera kurser. Arbetsuppgifterna i arbetsboken täcker in ett flertal kurser 
samtidigt men är koncentrerade till de gemensamma kurserna som lärarna har lagt i år 1. 
Undervisningsstrukturen har sin utgångspunkt helt och hållet i den arbetsbok som 
används. Conny menar att det finns stor samstämmighet mellan arbetsbokens och 
resultaten av arbetsuppgifterna och de mål som finns i kursplanen.  

När det gäller kunskap så beskriver han det som att det är viktigt att förstå varför saker 
blir som det blir. När man gör en arbetsuppgift som ger ett visst resultat så är det viktigt 
att veta varför man fick just detta resultat. Det är snarare vad eleven gjort som blir det 
Conny efterfrågar när han låter eleverna beskriva i samband med att eleven är klar med 
sin arbetsuppgift.  

Han gör också en tydlig uppdelning mellan det teoretisk och det praktiska vilket visar 
sig genom att han menar att frågor inte mäter praktisk kunskap. Att ta reda på saker i 
samband med praktiskt arbete innebär i huvudsak att läsa en text och det utifrån denna 
text Conny ställer frågor. Beroende på hur eleven svarar på dessa frågor avgör vilket 
betyg han kommer att få. Det finns både vanlig text och det finns kringtext. Kringtexten 
har stor betydelse för att en elev ska kunna få de högre betygen. Även om praktiska 
kunskaper inte ingår i frågor så kan praktisk kunskap beskrivas genom att eleven 
berättar hur han gjort ett praktiskt arbete. Conny anser att det praktiska arbetet är mer 
värt än de teoretiska kunskaperna, något han bekräftar genom att mena att en elev som 
har IG på teoretisk kunskap kan få VG om han kan arbeta praktiskt. Elevernas svar är 
relaterade till olika nivåer men Conny anger ingen kvalitativ skillnad utan det framstår 
som att det är olika svar som bestämmer nivån. När det gäller betygsnivåer så talar han i 
princip endast om två olika nivåer, det ena är G och den andra nivån innehåller både VG 
och MVG utan någon tydlig skillnad mellan dessa två sistnämnda. Conny benämner om 
kursplanen som läroplan vilket indikerar att han sannolikt inte vet vad en läroplan är 
eller vad som står i den. Ännu mindre kan man anta att han har uttalade strategier för att 
nå läroplanens mål. Det finns också en tillit till arbetsboken och dess förmåga att vara 
garanten för att eleverna når de mål som kursplanerna anger. Han talar däremot inte om 
olika kvaliteter i dessa mål såsom de är uttryckta i betygskriterier. 
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6.11. Avslutande kommentarer av resultatet 
I undersökningen om lärarnas undervisning handlar i huvudsak om att det finns ett 
innehåll i undervisningen och att det finns för läraren en legitimitet till varför just detta 
innehåll föreligger och hur detta är relaterat till de styrdokument som har till syfte att 
inrama den pedagogiska verksamheten. Vid en genomläsning av de beskrivningar som 
görs framträder några tydliga begrepp och relationspar av företeelser som också är 
kopplade till min problemformulering.  

6.11.1 Elevernas kommande yrkesroll 
Att fordonsprogrammet syftar till att ge eleverna kunskap för ett yrke visar sig tydligt 
för alla lärarna. Ingen av dem uttrycker andra syften såsom förbereda för studier eller att 
syftet är att utveckla eleverna till samhälls medborgare. 
För Arne och Conny är den kommande yrkesrollen mera kopplad till reparativa aspekter 
medan Bertil beskriver den kommande yrkesrollen som tekniker där felsökning (i 
termer av analystänkande) är en framträdande del. Han talar också om högre utbildning 
och chefspositioner som en möjlig framtid. När lärarna talar i mer generella termer om 
hur arbetsuppgifter tillkommer så knyter Arne inte detta till den kommande yrkesrollen 
utan det är uteslutande kursplanen/kursmålen som är avgörande. Däremot gör Bertil och 
Conny tydliga kopplingar mellan den kommande yrkesrollen eller företag/bransch och 
arbetsuppgifterna i skolan. För Bertils del framträder följande aspekter: 

- att situationerna på företag återspeglas på studieplats 
- att skolan tar hänsyn till efterfrågad kunskap från företag och branscher 
- att företag/bransch ställer krav på kunskap som skolan anpassar sig till 
- att jag som lärare delar företagens/branschernas syn/krav på kunskap 

För Conny är det följande aspekter som framträder: 

- att det som finns på företag är det som är intressant i skolan 
- att lärandet sker genom att efterlikna de saker som görs på företag 
- att tolkningar av kursplaner görs i relation till vad som görs ute på företag 
- att kursplanerna täcker inte in allt som görs ute på företag 

När lärarna talar om de specifika arbetsuppgifterna/studieplatserna så bekräftar de alla 
den specifika arbetsuppgiftens betydelse för kommande yrkesroll. Varje studieplats kan 
beskrivas som innehålla mål som kan identifieras i en specifik situation i den förväntade 
yrkesrollen. Här har Arne en tydlig koppling när det gäller stötdämpare och han menar 
att genom att stötdämpare på ett så tydligt sätt behövs ute så spelar det ingen roll om 
han inte kan finna ett sådant mål i kursplanen. Det är en kunskap som måste finnas 
enligt Arne. 

För Arne är det följande aspekter som framträder: 
- att stötdämpare ingår i utbildningen för att det förbereder för kommande yrkesroll 

Det är en tydlig koppling mellan yrkesroll och de studieplatser som finns i 
undervisningen, både vad gäller form och innehåll. 
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6.11.2. Relationen mål och arbetsuppgift/studieplats 
De arbetsuppgifter och studieplatser som finns i undervisningen är till för att nå 
specifika undervisningsmål och därmed också kursmål och andra mål som är 
formulerade i läroplans- och programmål. Det framtonar på olika sätt hur lärarna 
förhåller sig till denna relation. 

Mål kan uttryckas på olika sätt och befinna sig på olika nivåer och olika sammanhang. 
För Arne är mål något som dels kan finnas bortom skolan medan andra mål framträder 
som delmål och slutmål inom ramen för själva utbildningen på skolan.  

Det framtonar också hos Arne att mål finns för varje kurs, att dessa anges i kursplanen, 
att eleverna också har mål och att det är kursplanen som anger målen för vad eleverna 
ska uppnå. Men det framtonar också att Arne har mål som han vill uppnå med varje 
studieplats, mål som är hans ”egna” och kan ha sin grund både från den kommande 
yrkesrollen och kursplanen. Det framkommer att den egna uppfattningen om vad eleven 
ska kunna är starkare än textens mål i kursplanen. Man kan också säga att målet med att 
eleven ska kunna hantera en situation i kommande yrkesroll har så stort värde att denna 
kunskap försöker han ”pressa” in i kursplanen. Om detta inte går, som i fallet 
stötdämpare, så anser han att denna kunskap behövs ändå, oberoende av om den kan 
bekräftas av kursplanen eller ej. Samtidigt framkommer att det finns en strävan att alla 
studieplatser ska kunna härledas till kursplanen. För Arne blir summan av 
studieplatserna (delmålen) ett slutmål för utbildningen och ju fler studieplatser och 
därmed delmål som uppnås ju bättre slutmål har man nått. För Arne har målen i 
kursplanerna ”bleknat” d v s de har övergått till att bli det som varje studieplats 
symboliserar. Det finns arbetshäften i Arnes undervisning som är kopplad till varje 
studieplats och han förutsätter att det finns ett samband mellan häfte och studieplats. 
Eftersom han inte varit med i arbetet med att ta fram de arbetsuppgifter som finns så 
förlitar han sig till att hans kollegor har följt kursplanen. Det framträder en logisk 
relation för Arne i huvudsak mellan arbetshäfte – studieplats – kursplan – kommande 
yrkesroll. Man kan också säga att relevansen och meningsfullheten i arbetshäftet går 
den motsatta vägen, kommande yrkesroll - kursplan – studieplats – arbetshäfte. Den 
svagaste länken d v s den som tycks vara lättast att förbise i kedjan är kursplanens mål. 

Hos Bertil framtonar målet om felsökning och analytiskt tänkande som det mest 
centrala i sammanhanget, ett viktigt mål som prioriteras. Det framkommer att denna 
kunskap inte är knuten till någon specifik kurs utan det är kopplat till alla spetskurser 
och är också det som skiljer dem från grundkurserna. Som ett led i detta lägger Bertil in 
felsökning i alla spetskurser och analytisk tänkande genomsyrar alla arbetsuppgifter. 
Målet som sådant kan härledas både från att det är en efterfrågad kunskap i arbetslivet, 
men också att det finns i kursplanen. Man måste ändå säga att utsagorna om den 
kommande yrkesrollen verkar ha större inflytande på det uppvaknande intresset för 
felsökning, som Bertil uttrycker har kommit den senaste tiden. Man kan också anta att 
det i elevernas arbetsuppgifter har skett en tyngdförskjutning från den reparativa delen 
av yrket till den felsökande. Detta kan förklara att Bertil anser att han inte längre 
utbildar för yrke som bilmekaniker där den reparativa delen av tradition är stor. För 
Bertil framträder en logisk relation i huvudsak mellan analytiskt tänkande – kommande 
yrkesroll. Kursplanen är inte närvarande för honom. 

För Connys del är det utöver relationen mål och arbetsuppgifter en stark relation till det 
läromedel som används i undervisningen. Det är läromedlet som är arbetsuppgifterna 
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och dessa arbetsuppgifter har placerats in i olika kurser i kursplanen. Även hos Conny 
är det den specifika arbetsuppgiften som utgör själva undervisningsmålet och det är 
viktigt att dessa kan härledas till mål i kurser. På så sätt kan man säga att 
utgångspunkten för relevansen i läromedlets arbetsuppgifter är hur väl de sammanfaller 
med kursernas mål. Även när de inte sammanfaller så accepteras arbetsuppgifter under 
förutsättning att de i så fall kan härledas till den kommande yrkesrollen. När en 
arbetsuppgift inte sammanfaller med kursmål eller kommande yrkesroll tas 
arbetsuppgiften antingen helt eller delvis bort. Vissa arbetsuppgifter anses också ge mer 
kunskap än vad som efterfrågas i kursplan vilket är en merkunskap som är bra. Det 
finns också arbetsuppgifter med mål som återkommer flera gånger och då behöver 
eleven bara uppnå målet en gång. För Conny framträder en logisk relation i huvudsak 
mellan läromedlets arbetsuppgifter – mål i kursplanen. Det finns för Conny också en 
parallellrelation till kommande yrkesroll som på olika sätt kan sägas vara en 
värdemätare och skapare av legitimitet i relationen läromedlets arbetsuppgifter – mål i 
kursplanen. 

6.11.3. Relationen mål och måluppfyllelse 
När det gäller relationen mål och måluppfyllelse d v s hur läraren vet att eleven når de 
mål som undervisningen avser kan detta indelas i två delar. Det ena är hur och när 
läraren tar reda på elevens kunskap, det andra är hur och med vad denna kunskap ställs i 
relation till.  

För Arnes del finns det en uppdelning mellan teori och praktik som påverkar både när 
och hur de olika kunskaperna testas. Den praktiska kunskapen testas under pågående 
och i samband med att eleven avslutar en studieplats. Detta blir fullt möjligt eftersom 
studieplatsen i sig utgör undervisningens mål. Den praktiska kunskapen mäts genom 
muntliga redovisningar men det framkommer också att det finns en annan kunskap i 
samband med studieplatsen som inte ses som teoretisk men som ska ange att eleven 
förstått bl. a vilken uppgift, uppbyggnad och funktion stötdämparen har. Kontroll av 
denna kunskap ingår i den redovisning som Arne har med varje elev efter avslutad 
studieplats. Kunskapen om stötdämparens uppgift, uppbyggnad och funktion är en 
kunskap som eleverna läser sig till vid studieplatsen i syfte att få mer kunskap om vad 
han gör. Denna kunskap är en form av teori som har inslag av praktik. Utöver detta 
finns det enligt Arne en teoretisk kunskap som kontrolleras med ett skriftligt prov i 
slutet av kursen. Provet i sig har inte som syfte att mäta kunskap utan är ett sätt att 
tvinga eleverna att läsa mer och Arne sätter högst värde på den kunskap han mäter vid 
studieplatsen.  

Den kunskap han kontrollerar när det gäller det praktiska arbetet och den kunskap som 
hör samman med detta ställs i relation till det som är målet med den enskilda 
studieplatsen. Arne har tidigare angett att han ser en tydlig relation mellan studieplats 
och kursplan/kommande yrkesroll. När han beskriver vad som är teoretisk kunskap 
exemplifierar han detta med bilens vikt som är teori som inte syns. Det finns således två 
typer av teori för Arne, en som är kopplat till praktiken och en som inte syns och ses då 
som en mer renodlad teoretisk kunskap. Det är denna kunskap som ingår i de prov som 
har lågt värde enligt honom själv. Varför denna kunskap överhuvudtaget efterfrågas 
framgår inte. Man kan då anta att det är de praktiska kunskaperna och de kunskaper som 
påverkar elevens praktiska arbete som står i fokus och att detta är starkt kopplat till 
Arnes syn på nyttig kunskap i kommande yrkesroll.  
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När det gäller Arne så framkommer också att den praktiska kunskapen som han värderar 
högst också återspeglar sig på elevernas betyg. Proven som kontrollerar den renodlade 
teorin har mycket lite påverkan på betyget och det finns således en stark förskjutning 
mot praktiska kunskaper i relation till teoretiska. Att detta återspeglar sig i elevernas 
betyg visar på att det för Arne finns en relation mellan vad han anser är nyttig kunskap 
och betygsnivå. Det finns för Arne en skillnad mellan bedömning på studieplats och 
betyg där bedömningarna på varje studieplats vägs samman till ett kursbetyg. Detta 
innebär att en studieplats som genomförs tidigt i kursen även får betydelse för 
slutbetyget på kursen även om kursens mål, enligt kursplanen, ska bedömas efter 
genomgången kurs. Samtidigt använder han varje studieplats för att ge betyg till 
eleverna. Varje elev bedöms på en studieplats i relation till de kriterier som gäller för 
kursen som helhet. Betygskriterierna blir på så vis en checklista för varje studieplats.  

De kunskaper som prioriteras vid betygsättning när det gäller stötdämpare är för Arne 
det som kan kopplas till den enskilda elevens förmåga. Graden av självständighet är en 
faktor som är avgörande för betyget och graden av självständighet ökar utsikterna för 
högre betyg. Självständighet kan här tolkas som förmåga att arbeta ensam och att lösa 
arbetsuppgifter själva snarare än att vara självständig i ett gemensamt arbete 
tillsammans med andra. Även elevens vilja är en personlig aspekt som Arne väger in vid 
betygsättning och han är osäker på om det är vilja eller förmåga som styr mest. Det 
framtonar dock att elever som har stor vilja kan få bättre betyg än vad hans kunskap och 
förmåga visar.  

Han har en föreställning om att eleverna har förmåga att tolka kursernas mål och 
betygskriterier utifrån den nationellt fastställda kursplanen. Med en sådan utgångspunkt 
blir det inte nödvändigt att konkretisera vare sig kursmål eller betygskriterier. Arne har 
också en uppfattning om att om en elev inte är nöjd med hans bedömning så kan man 
läsa högt ur kursplanen så kommer eleven att ha samma tolkning som han själv. Genom 
att eleverna själv kan tolka mål och betygskriterier förväntar sig Arne att eleverna sätter 
sin egen nivå på vad de vill uppnå och vilket betyg de ska få. Han uttrycker inte på vilka 
grunder han förutsätter att eleven ska förstå kursplanens mål och betygskriterier. Det 
finns också ett samband med hur Arne har uttryckt den kommande yrkesrollen och den 
kunskap han menar är viktig i denna roll och hur han prioriterar kunskap vid bedömning 
och betygsättning.  

Bertil använder i huvudsak intervjuer som informationskälla till om eleverna uppnått de 
kunskapsmål som arbetsuppgifterna har som mål. För övrigt är han inte nöjd med andra 
metoder han använder. Det finns hos Bertil en starkt uttalad ambition att få reda på 
elevens kunskapsnivå. Han lägger stor vikt vid elevens förmåga att kunna diskutera 
utifrån systemens uppbyggnad. Det finns två olika kunskapsnivåer som framträder i 
Bertils resonemang, antingen förmågan att kunna argumentera och diskutera eller inte. 
Om det är förmågan att argumentera och diskutera eller kunskapen om det som 
argumenteras och diskuteras som egentligen syns mest i denna form av kontroll av 
kunskap framgår inte. En elev som inte kan argumentera och diskutera kan i bästa fall få 
betyget G medan en elev som kan får högre betyg. Han benämner samma fenomen som 
låg och hög kunskap. Det framkommer inte att det finns någon allsidig bedömning av 
kunskapen. Även elevgrupper kan indelas i dessa två grupperingar, de som kan 
argumentera och diskutera och de som inte kan. Även Bertil delar in kunskap i två delar, 
en praktisk och en teoretisk och även här finns en indelning av eleverna i dessa två 
olikheter. Vissa elever kan bara klara de praktiska kurserna medan andra elever kan 
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klara både praktiska och teoretiska kurser. Det framkommer också att det finns de elever 
som inte kan svara på frågor från läraren och att dessa kan få betygen IG eller G. Den 
andra kategorin elever är de som för en dialog med läraren som då kan få betyget VG 
eller MVG. Överhuvudtaget kan man av det som framkommer hos Bertil se att det bara 
finns två kategorier av elever och det finns motsvarande i princip bara två betygsnivåer. 
Det framkommer inga tecken på att han nyanserar sin bedömning utan hela 
resonemanget har en tydligt vag framtoning. För Bertil har de teoretiska kunskaperna en 
större framtoning än de praktiska både när det gäller mål och kontroll av att eleven nått 
undervisningens mål. Det finns även ett samband hos Bertil hur han uttryckt den 
kommande yrkesrollen och den kunskap han menar är viktig i denna roll och hur han 
prioriterar kunskap vid bedömning och betygsättning. 

Conny har också en hög ambition att kontrollera om eleven nått målen och menar sig 
även ha en tanke om vilka mål eleverna ska uppnå på varje studieplats. Han pekar på 
flera olika strategier för att göra detta och ett sätt är att välja ut några saker som får 
utgöra en slags indikation på att eleven nått de tänkta målen. Även Conny gör en tydlig 
uppdelning mellan teoretisk och praktisk kunskap. Den praktiska kunskap mäts genom 
att eleven visar och berättar hur han gjort och de teoretiska kunskaperna mäts via de 
frågor som finns i kunskapstestet, båda efter genomgången studieplats. Det finns också 
prov som Conny använder sig av för att ta reda på om eleven nått målen. Dessa prov är 
skriftliga och mäter kunskaper som ger olika mått där ett visst mått ger G. Ett annat mått 
på prov ger annat betyg. Proven är inte heller något som har större betydelse för betyget.  

Conny har inte någon klar bild över vad kunskapstestet mäter och därför har denna 
kunskapstest en underordnad roll vid kontroll om eleven har nått målen. De frågor som 
ingår i kunskapstest jämförs med mål i kursplan och de som inte är relevanta enligt 
kursplanens mål stryks om en elev inte klarar dessa. Om eleven däremot klarar dem så 
är det ok förutsatt att de är relevanta i förhållande till kommande kurser eller yrkesroll. 
När det gäller svaren på kunskapstesten så kan dessa vara av två olika typer. Ett svar är 
rätt på frågan men det kan också finnas svar som på något sätt är mer än rätt. De svar 
som är mer än rätt ger ett högre betyg och innehåller utöver det rätta svaret en 
förklaring. Hur en förklaring på ett rätt svar ser ut framkommer däremot inte. Däremot 
framkommer att förklaringen kan ha olika kvaliteter som avgörs med hur många ord den 
har. Det är förklaringen som sådan som skiljer de olika betygsnivåerna. Till detta har 
självständigheten hos eleverna en stor betydelse för betygsnivån och det är ledtrådarnas 
karaktär som också avgör elevens betyg. Conny har uttryckt en snarlik bild av elevernas 
kommande yrkesroll som Arne och de har också ett snarlikt synsätt på vilken kunskap 
som är viktig vid betygsättning och bedömning. 

6.11.4. Styrdokument som styrfaktor 
Vad gäller styrdokument så framträder bara kursplanen som närvarande i det som 
framtonar hos lärarna. Däremot framträder lärarnas möjlighet att påverka vilka kurser de 
kan välja och inte välja och när i tid man förlägger dessa. Arne nämner inget om de 
gemensamma kurserna eller hur de valbara tillkommit eftersom han är ny på skolan och 
detta arbete var gjort när han kom dit. Han har inte heller haft någon anledning att 
ifrågasätta detta. Hos Bertil framträder de gemensamma kurserna som ligga i år med en 
viss flexibilitet beroende på hur fort eleverna arbetar. De valbara kurserna är ett resultat 
av hur han uppfattar den kommande yrkesrollen och branschernas påverkan. För Conny 
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är det helt givet att de gemensamma kurserna ska ligga i år ett eftersom det skapar 
praktiska problem om en elev flyttar till annan skola efter år ett. Däremot framträder 
branscherna genom programrådet som de som ska bestämma eller bekräfta att skolan 
valt rätt kurser. Ingen ifrågasätter på något sätt de gemensamma kurserna för 
programmet eller de gemensamma kurserna inom inriktningen. Det viktigaste är att 
kurserna inte ”tvingar” eleverna till onödig kunskap som inte är relevant i kommande 
yrkesroll. Arne har en uppfattning om att eleverna också påverkar vilka kurser som är 
möjliga att köra. Man kan tolka det som att han vill köra andra kurser men att detta inte 
är möjligt därför att elevernas förmåga hindrar detta.  

Man kan också titta på vilket sätt kursplanen och de kurser som faktiskt finns 
närvarande kan styra det som händer i undervisningen. Det som framträder klart i detta 
sammanhang är att kursplanen har en styrande faktor även om den inte är den enda 
faktorn. Vid flera tillfällen framkommer att kursplanen inte är den naturliga 
utgångspunkten för val av arbetsuppgifter utan att lärarens referenser i kommande 
yrkesroll är den starkare influensen i sammanhanget. Kursplanen och de mål som finns i 
kurserna får mer rollen av att få bekräfta och legitimera de arbetsuppgifter som väljs ut 
och som har sin relevans i kommande yrkesroll. Hos Arne syns detta i att han febrilt 
försöker finna arbetsuppgiften stötdämpare i kursplanen utan att lyckas och att han trots 
detta tyckte att det var befogat att ha med arbetsuppgiften. Conny visar det genom att 
han jämför läromedlet med kursplanerna och på så sätt tar med det som han tycker 
stämmer överens och tar bort det som inte finns med i kursplanen. För Bertil är det en 
tydlig koppling till den kommande yrkesrollen och han kopplar sin undervisning ytterst 
lite till kursplanen överhuvudtaget.  

När det gäller kursplanens inre relation mellan kursens mål och de betygskriterier som 
är ett stöd vid betygsättning så kan man säga att lärarna använder sig av betyg i olika 
nivåer. För Arne framtonar skillnaden mellan G och VG vara graden av självständighet 
och skillnaden mellan VG och MVG är det kunskapen om funktion och konstruktion 
som skiljer. I betygssteget MVG tillkommer också mer teoretisk kunskap och man kan 
tolka det som att en ”god praktiker” kan max få betyget VG och därefter är det de 
teoretiska kunskaperna som får en avgörande betydelse för det högsta betyget. De olika 
betygsnivåerna mäter olika förmågor snarare än olika kvaliteter på samma förmågor. 
Det finns en tendens till att högre betyg också innebär en ökad abstraktion. Det finns 
också för Bertil i princip bara två nivåer beskrivna, IG och G å ena sidan och VG och 
MVG å andra sidan. Skillnaden mellan dessa nivåer är förmågan att argumentera och 
diskutera. Hur Bertil särskiljer mellan IG och G respektive mellan VG och MVG 
framkommer inte.  

Conny gör en tydlig uppdelning i att betygen sätts utifrån att eleven får ett betyg i det 
praktiska arbetet och ett i det teoretiska. I det praktiska är det förmågan att förstå varför 
det blir som det blir som är avgörande för betygsnivå. Detta liknar Arnes syn på 
kunskap där man har två olika typer av teori, en som är kopplad till praktiken och en 
som är mer abstrakt. 

I avseende att förstå varför det blir som det blir är det graden av självständighet i svaren 
som avgör nivån. När det gäller de teoretiska kunskaperna är det en aspekt som avgör 
betygsnivå, förmågan att förklara sitt svar. Ett rätt svar ger betyget G och en förklaring 
till svar kan ge VG eller MVG. När det gäller skillnaden mellan VG och MVG 
framkommer ingen klar skillnad mer än möjligen att förklaringen på MVG har fler ord. 
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Fler ord kan betyda mer av samma sak men kan också betyda att eleven tar med fler 
aspekter i sitt resonemang och därmed ha ett kvalitativt bättre svar. Det framtonar inte 
hos någon av lärarna någon tydlig koppling mellan betygskriterier och kunskapsmål 
utan det finns bara mycket vaga kopplingar. Visserligen kan man se uttryck som är 
hämtade från betygskriterier såsom självständighet och kunskap om funktion och 
konstruktion men mer är det inte.  
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7. Sammanfattning, diskussion och slutsatser 

7.1. Utgångspunkt och metod 
Som nämnts tidigare har detta arbete som syfte att bidra till kunskapsutveckling kring 
hur lärare hanterar kursplaner. Ett av syftena med Skolverkets projekt som helhet är att 
inom enheten fördjupa kunskapen om detta i syfte att utveckla skrivandet av kursplaner 
som både garanterar att de nationella målen uppfylls samtidigt som kursplanerna 
fungerar som ett utvecklingsverktyg på skolan. Kursplaner ska i detta sammanhang 
även ses som intimt sammanhörande med framförallt programmål. I mitt arbete har jag 
haft alla måldokument i ”bakhuvudet” eftersom min utgångspunkt inte direkt varit 
kursplaner eller andra måldokument. Min utgångspunkt får ses vara den miljö där 
måldokumenten får sitt genomslag och till vilken närvaron och tolkningarna av dessa 
dokument får sina handlingar. Med utgångspunkt i de övergripande syftena från 
Skolverkets perspektiv är det en viktig förutsättning att förstå den livsvärld som de 
professionella som ska arbeta med måldokumenten befinner sig i. Det är denna livsvärld 
som utgör den tolkningsbas som hela målstyrningssystemet är uppbyggt kring och vilar 
på. Ett måldokument måste ses som ett medel för kommunikation mellan olika parter, 
dels staten med sina intentioner och de som formulerar de statliga texterna, dels de som 
är mottagare och som har till uppgift att omforma dessa texter till handlingar som ska 
leda till de mål som eftersträvas.  

I min problemformulering har jag som utgångspunkt att söka svar på dels hur 
styrdokumenten framtonar i lärarens medvetande dels hur läraren talar om dessa fokus 
och vilken bild som framträder då. Ett ytterligare svar jag sökt är hur bilden av 
relationen styrmedlen och undervisningen framträder på fordonsprogrammet. Genom att 
i rubriken ange ”Lärares konstitution av mening om sin undervisning” som titel 
framträder att mina resultat och slutsatser bygger på den enskilda individens sätt att 
konstituera sin mening och att jag därmed också skiljer mellan språk och tanke. Detta 
ligger i linje med Vygotskijs (1934,1999) och Säljös (2000) resonemang. Däremot 
menar jag inte att de inte hör samman, bara att de inte är samma sak utan har olika 
strukturer. 

Resultatdelen är skriven på ett sätt att den ska återge vilka fokus de olika lärarna har i 
sitt medvetande i relation till de samtal vi haft med utgångspunkt i de fyra 
fokusområdena. Resultaten ger också en bild av relationen mellan styrmedel och 
undervisning. 

De fyra fokusområdena för undersökningen är: 

• Hur läraren ser på programmet  
• Hur de arbetsuppgifter som faktiskt finns i undervisningen tillkommer 
• Hur dessa arbetsuppgifter är kopplade till mål med undervisningen 
• Hur läraren vet om eleven når de mål som finns med undervisningen 

Den livsvärld som framtonar i analysen av intervjuerna har även till viss del tolkats och 
diskuterats i samband med mina kommentarer som finns i resultatdelen. Genom en 
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analys av hur läraren hanterar sin undervisning i relation till styrdokumenten har en bild 
av styrdokumentens utsikt för att styra vuxit fram. Det har också vuxit fram en bild av 
på vilket sätt styrdokumenten bekräftar eller legitimerar lärarens uppfattning av det som 
sker i undervisningen.  

Resultaten är till stor del avhängigt den teoretiska grund och därmed de möjliga metoder 
som följer i dess spår. Att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv ger en ambition av 
att synliggöra den undersöktes livsvärld för att ge vetskapen sin rättvisa genom att 
bejaka en kunskapssyn som bygger på att kunskap om världen är en subjekt – relativ 
värld. Det är den studerandes livsvärld som får företräde före min egen förförståelse och 
förutfattade mening om den undersökta världen, som är någon annans livsvärld. Att 
studera hur andra konstituerar mening kräver en metod och ett verktyg som stödjer idén 
om att hålla tillbaka min egen förförståelse i arbetet. Min förförståelse ska komma i 
ljuset senare i undersökningen och vara en grund för de tolkningar som också är 
nödvändiga för att få svar på en del av de frågor jag har för avsikt att besvara. Genom 
att hålla tillbaka min förförståelse och därmed öppna upp en bild av den andres livsvärld 
har jag skapat en plattform för tolkning som har andra dimensioner än den snävt 
språkliga utsagan från den andre. Jag kan se att det framkommer meningskonstellationer 
som jag sannolikt aldrig skulle ha upptäckt utan att använda mig av en metod som MCA 
eller liknande. Metodbegreppet används här som ”planmässigt tillvägagångssätt för att 
uppnå ett visst resultat” (Wordfinder 1991-2002).  

7.2. Lärarnas tolkningsbas 
I inledningskapitlet berörde jag att det är lärarens tolkningsbas som är utgångspunkt för 
hur måldokumenten tolkas och omsätts till undervisningsmål och hur betygskriterierna 
tolkas i relation till detta. Tolkningsbasen har också betydelse för hur lärandet 
organiseras i undervisningssituationen. 

Enligt staten är det den gemensamma tolkningsbasen i form av goda ämneskunskaper 
och pedagogiska kunskaper som är garantin för vad som kommer att förmedlas i 
undervisningen och hur detta kommer att ske. Detta visar på att staten har ett 
förgivettagande om att de professionellas tolkningsbas är av sådan kvalitet att man 
uttrycker det som en garanti för vad som kommer att ske i undervisningen. 

Rent formellt kan man säga att de medverkande lärarna i någon mening har en snarlik 
tolkningsbas d v s att alla tre lärare har en yrkesutbildning från gymnasieskola eller 
motsvarande och de har en yrkesbakgrund om bilmekaniker. De har också alla tre en 
svensk lärarutbildning, fast vid olika tidpunkter. Bertil och Conny genomgick sin 
lärarutbildning under tiden Lgy- 70 gällde i skolan medan Arne genomgått sin 
utbildning under programskolans tid d v s efter införandet av Lpf- 94. Dessa olika men 
samtidigt gemensamma aspekter har sannolikt stor betydelse för hur de tolkar och 
förstår både uppdraget som sådant och hur man på bästa sätt genomför detta uppdrag. 
Man kan också se att flera saker sammanfaller för de olika lärarna som förgivettagna. 
Några exempel är hur man uppfattar syftet med utbildningen inom fordonsprogrammet, 
ett annat är hur man lägger upp undervisningen och hur man gör för att se om eleverna 
nått målen. Men även om det finns stora likheter så finns det också skillnader. 
Framförallt Bertil skiljer sig på flera sätt. Även om han delar de övriga lärarnas bild av 
att fordonsprogrammet ska leda till ett visst yrke så är Bertils bild av det kommande 
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yrket annorlunda än de övriga. Denna bild av yrket har sannolikt en stor betydelse för 
hur tolkningar och prioriteringar görs inom ramen för de styrdokument som finns. Man 
kan också se att ingen av lärarna talar om pedagogiska eller didaktiska överväganden 
vilket kan indikera att formen för lärande är så given att detta inte behöver 
problematiseras eller kommenteras. Undervisningen som bedrivs i dag inom 
fordonsprogrammet hos de lärare som medverkat i denna undersökning, har till sin form 
stor likhet med vad som gällde när Lgy- 70 infördes för 34 år sedan. Detta visar att det 
finns en lång tradition om hur undervisningen läggs upp och genomförs inom 
fordonsprogrammet.  

Lärarutbildningen har som syfte att genom sina kurser inom ett ämnesområde skapa en 
form av norm kring vilken kunskap som är viktig och ”sann”. Detsamma gäller även 
inom det pedagogiska området. Lärarutbildningens roll är inte enbart att utbilda till 
lärare utan även att sortera bort de som inte uppfyller de kunskaper och den norm som 
finns beskriven via utbildningsplaner och kursplaner inom sin utbildning. Samtidigt är 
varje lärare en individ med specifika erfarenheter och värderingar som är avgörande för 
hur han eller hon korresponderar med omvärlden och i relation till sitt undervisnings-
ämne och ämnet pedagogik/didaktik. Varje individs tolkningsbas måste ses utifrån den 
enskilde individens livsvärld, som visserligen till stora delar sammanfaller med det 
kollektiv som har samma yrkesroll, men att det även finns individuella skillnader. Man 
kan givetvis både undersöka den kollektiva tolkningsbasen såväl som den individuella 
beroende på syftet. 

7.3. Skolornas/lärarnas friutrymme 
 I mitt uppdrag har Skolverket utgått ifrån att skolorna/lärarna inte gör som staten tänkt, 
men har samtidigt inte på något tydligt sätt angett hur tanken var. I de bakomliggande 
dokumenten och som presenterades i min inledning kan man ändå spåra tankar som ger 
en bild av en något sånär samlad tanke kring idén med ett målstyrningssystem. En viktig 
utgångspunkt är självfallet att styrdokumenten är anpassade på ett sätt att de beskriver 
mål och är fria från mer preciserade direktiv. Huruvida nödvändigheten av en 
omtolkning av dessa mål är bra eller dåligt kan man klart diskutera och det finns 
sannolikt olika synpunkter på detta. Från statens sida är det idén om att de 
professionella, som i huvudsak utgörs av lärare och skolledare, ska få möjligheter att 
skapa sin verksamhet utifrån lokala förutsättningar i relation till nationella mål en 
springande punkt. En annan springande punkt är att de även ska känna en delaktighet i 
själva utformningen av den egna verksamheten och som benämns deltagande 
målstyrning. Att även eleverna förväntas vara med i utformningen av undervisningen 
kan ses både som ett mål och ett medel. Det är ett sätt att träna eleverna i demokratiskt 
arbete genom inflytande och delaktighet och att ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt 
fungerar det som ett inslag för att öka motivationen till det egna lärandet. Begrepp som 
friutrymme har i detta perspektiv en viktig roll för lärare, elever och skolledare.  

Friutrymmet är bl. a de möjligheter som dels ligger i att kunna välja valbara kurser, 
bestämma tidpunkt för när kurser ska ligga, omtolka målen till undervisningsmål, välja 
stoff och möjligheten att välja former för hur målen ska nås. Friutrymmet handlar också 
om att kunna fördela resurser utifrån de behov som faktiskt föreligger inom den 
specifika skolan/undervisningen. Av resultatet framkommer exempelvis att det av 
praktiska skäl anses bäst att förlägga de gemensamma kurserna i år 1 därför att alla 
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skolor inte har alla inriktningar och att eleverna har varierande bas vid start av 
inriktningar i år 2 kan då skapa praktiska problem. Därmed kan man säga att friheten är 
begränsad när man förlägger de gemensamma kurserna i realiteten. När det gäller 
valbara kurser tycks dessa bestämmas av de kunskapsområden som branschen (vilket 
ofta formuleras centralt) vill ha, och skolans val blir att välja det som branschen 
efterfrågar. Valbara kurser ska också ge eleverna möjligheter att göra vissa val utifrån 
vad skolan erbjuder. Arne, som inte varit med i planeringen av kurser, anger även andra 
aspekter som styr vad som är möjliga kurser i undervisningen och hänvisar till eleverna 
som en begränsande faktor.  

Att omtolka målen innebär för lärarna i undersökningen att skapa arbetsuppgifter som 
efterliknar det som sker på en bilverkstad. Undervisningsmålen finns inbyggda i själva 
arbetsuppgiften och på så sätt blir att klara arbetsuppgiften detsamma som 
undervisningsmålen. Möjligheten till val av arbetsuppgifter finns men samtidigt kan 
man tolka det som att ju mer frekventa arbetsuppgifter är på en bilverkstad ju större 
sannolikhet återfinns de som arbetsuppgifter i undervisningen. Friheten att välja styrs 
därmed av lärarens syn på behov av kunskaper i kommande yrkesroll. Detta syns tydligt 
i skillnaden mellan hur Arne och Bertil ser på den kommande yrkesrollen och hur de 
prioriterar i sin undervisning och vilka krav på kunskaper de ställer. Samtidigt kan man 
säga att båda håller sig inom ramen för kursplanernas mål, men att de lägger tonvikten 
på olika delar av dessa mål, Arne på den reparativa delen och Bertil på den felsökande 
delen. Hos båda framtonar efterfrågan på att eleven ska förstå hur olika komponenter 
fungerar men man kan anta att denna kunskap används till olika syften. Man kan också 
säga att båda aspekterna är förutsättningar för att kunna arbeta som bilmekaniker eller 
reparatör över huvudtaget. Kursplanen viktar inte det ena eller det andra men kan 
genom sin utformning möjligen få det att se ut som att det är olika kunskaper och inte 
två sidor av samma mynt. Här visas på hur olika man kan tolka mål och man kan 
givetvis fråga sig om sådana skillnader i tolkningar är förenligt med kraven på likvärdig 
utbildning ur ett kunskapsperspektiv.  

Hos Conny framträder yrkesrollen som mindre avgörande även om han har eleven som 
kommande bilmekaniker i sina tankar. För honom handlar det om att eleven ska förstå 
olika aspekter som ligger som grund för fördjupningar i år två och tre. Att välja handlar 
om att anpassa sig till något som komma skall, att förbereda för nästa steg. Detta steg 
kan antingen vara yrkesrollen eller en inriktning inom programmet och denna 
anpassning ger skenbart ett friutrymme av möjligheter som i praktiken kanske inte 
existerar.  

Friutrymmet tycks också riskera vara begränsat ur perspektivet att det finns ett 
förgivettagande om hur eleverna erhåller och utvecklar de kunskaper som avses, ett 
autodidaktiskt förhållningssätt. Här kan man säga att det finns ett teoretiskt friutrymme 
som är ”fången” i lärarens didaktiska kompetens. Man kan också uttrycka det som att 
friutrymmet tillåter en anpassning till olika förståelser av det didaktiska fältet. Det 
sistnämnda förutsätter en didaktisk kompetens som vilar på didaktiskt vetande som 
Kroksmark (2000) menar utmärks av en vetenskaplig och reflekterande nivå på 
undervisning. 
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7.4. Didaktiska överväganden 
För de lärare som ingått i denna undersökning kan man säga när det gäller didaktikens 
Vad- fråga på nivån att välja kurser så handlar det mer om ett anpassningsutrymme än 
ett friutrymme, eller möjligen är det frihet till anpassning som ligger i begreppet 
friutrymme. Svaret på frågan varför Vad? d v s varför ett visst innehåll förekommer kan 
då bli för att anpassa till… När det gäller didaktikens Hur- fråga kan man säga 
arbetsuppgifter, något som också anges i de flesta kursplaner inom fordonsprogrammet. 
Detta får en determinerande roll för vad som blir möjligt eller inte möjligt vad gäller 
sättet att arbeta i undervisningen. Arbetsuppgifternas betydelse för målen framhävs av 
alla lärarna i undersökningen. Visserligen kan arbetsuppgifter tolkas på olika sätt men 
genom den så framträdande uppfattningen om delningen mellan teori och praktik och 
hur de ska efterlikna det som sker på en verkstad, ser jag alternativen till tolkningar som 
begränsade. Om man ställer sig den didaktiska frågan varför Hur? framtonar inga 
kopplingar till pedagogiska eller didaktiska överväganden, utan det verkar vara en given 
strategi att lärandet sker på ett visst sätt, att detta är allmängiltigt inom varje moment 
och kurs på programmet och för varje elev, alltid. Om lärandet uteblir, eller inte når den 
kvalitet som eftersträvas, så är det något fel hos eleven. Denna syn på elev och lärande 
gör att det inte finns någon anledning att förändra i Hur- frågan, eller ens diskutera den. 
Friutrymmet ur didaktiskt perspektiv blir således låst i de krav och förutsättningar som 
läraren upplever, medvetet eller omedvetet, i den egna undervisningen. 

När det gäller lärarnas omformulering av mål, det som Lindhe (2000) kallar för 
transformeringsfältet, så kan man se att detta sker genom att målen finns implicit 
inbyggda i de arbetsuppgifter som utgör grunden för undervisningen. Arbetsuppgifterna 
är målet och genom att, eller hur eleven klarar den specifika arbetsuppgiften, bestäms 
på vilket sätt eleven har uppnått målet för undervisningen. Målet blir på så sätt ett 
resultat. 

Arbetsuppgifterna utgör oftast delar av en kurs men behandlas som helheter till vilken 
betygskriterierna för kursen kopplas. Arbetsuppgifterna växer inte fram som ett resultat 
av styrdokumenten utan de legitimeras av kursplanernas mål. Denna syn på 
uppläggning av undervisning i förhållande till vad man uppfattar att undervisningen ska 
syfta till kan också förklara varför läroplans- och programmål lyser med sin frånvaro i 
lärarnas medvetande i relation till sin undervisning.  

7.5. Konsekvenser för fortsatt arbete med måldokument 
Avslutningsvis kan man säga att det finns ett antal förgivettaganden inom varje individ 
och att dessa i samband med den här undersökningen bl. a handlar om vilken kunskap 
som ska uppnås i skolan och vilket syfte kunskapen har efter utbildningen, i kommande 
yrkesroll. Det handlar också om att undervisningens uppläggning ska utgå ifrån 
arbetsuppgifter som är lika med eller snarlika med situationer i arbetslivet. Dessa 
förgivettaganden är så starka att det finns ingen anledning att ifrågasätta hur man arbetar 
med eleverna och varför man gör just detta. Både Arne och Bertil är i princip i alla sina 
uttalanden att kategorisera som ”doxa affirmation” vilket betyder att de uttalar sig med 
en absolut säkerhet. Conny däremot uttrycker i vissa sammanhang, och då framförallt 
när han uttrycker sig om han gör rätt eller fel, en mer frågande och osäker inställning till 
sina uttalanden. Därmed infinner sig en problematisering av vad som ska vara föremål 
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för undervisningen och hur detta kan ske som åtminstone skapar förutsättningar för 
förändringar, eller medvetna bekräftelser. Trots att det får ses som en begränsad 
problematisering därför att den har vissa givna ramar inom vilken det sker, så ger 
sökandet efter det ”rätta” ett positivt inslag i det didaktiska tänkandet. Samtidigt kan 
man tolka det som att det är ett mer planlöst sökande och korrigerande än medvetna 
didaktiska val. 

Man kan säga att kursplanerna inom fordonsprogrammet är skrivna som en beskrivning 
av vad som redan är etablerat inom skolan mer än att kursplanerna är skrivna på ett sätt 
att det är en utgångspunkt för reflektion och ifrågasättande av didaktikens vad och hur- 
frågor. Detta kan också vara en anledning till att ingen framför någon kritik mot 
kursplanernas innehåll eller form utan de upplevs som meningsfulla, de bekräftar, eller 
åtminstone möjliggör en bekräftelse av det förgivettagna.  

En viktig utgångspunkt för att utvecklingen av undervisning oberoende av program, 
ämnen och kurser ska leda vidare, är att didaktiska frågor ställs och att reflektioner 
kommer till stånd. Schön (1982) menar att praktiker som mer präglas av rutiner och 
upprepningar tenderar till att praktikern går miste om tillfällen att fundera över vad han 
gör. Att sluta fundera på vad man gör är hämmande för utvecklingen inom en 
verksamhet.  

Å ena sidan kan man se en utebliven reflektion över didaktiska frågor som ett problem 
för professionen och inte för de som utformar kursplaner, Skolverket. Skolverket ska 
genom sina kursplaner ”bara” se till att all utbildning ges förutsättningar via mål att bli 
likvärdig. Å andra sidan, och med utgångspunkt i ett av Skolverkets övergripande syfte 
med KRAS, kan man se det som att kursplanerna ska fungera som ett utvecklings-
verktyg. Om kursplanerna, och andra måldokument, ska utgöra ett utvecklingsverktyg 
bygger detta på att det sker aktiva didaktiska problematiseringar av målen och hur dessa 
nås på bästa sätt. Ur detta perspektiv kan det finnas anledning att utforma kursplaner 
som problematiserar didaktikens vad och hur- frågor för att möta de förgivettaganden 
som inte alltid ifrågasätts av skolor och lärare. 

Här följer klart också en diskussion om vad syftet med kursplanerna är och vilka 
förgivettaganden dessa vilar på. Är det förenligt med det pedagogiska/didaktiska 
friutrymmet, som är en springande punkt i systemet, att även dessa aspekter 
problematiseras i styrdokumenten och företrädesvis i kursplaner. I dag finns vissa 
inlägg i läroplanen som skriver fram hur kunskapen kommer till uttryck i olika former.  

Kvaliteten på lärarnas tolkningsbas får en avgörande betydelse för hur styrdokumenten 
kommer att uppfattas och tolkas. Skolverket har under flera år arbetat fram olika former 
av kommentarmaterial och allmänna råd som kan ses som försök att ”täppa till” brister i 
de professionellas tolkningsbas. Under 2004 kommer Skolverket att ge ut ett nytt 
material för att försöka säkerställa likvärdigheten vid betygsättning (Skolverket, 
Arbetsplan, Dnr 64-2003:2800).  

Det viktigaste är kanske att problematisera de förgivettaganden som kursplanerna 
bygger på för att eventuellt skapa förändringar i dessa styrdokument. Före en sådan 
diskussion får man givetvis ställa frågan om det överhuvudtaget är möjligt att styra en 
verksamhet som skolan med mål. Om svaret blir ja på denna fråga (vilket jag antar 
staten har sagt) kommer frågan om vilka förutsättningar som måste råda för att en sådan 
styrning ska bli effektiv. Alexandersson (1999) lyfter fram lärarnas kollektiva autonomi 
som en förutsättning för att målstyrningen ska fungera och det är med stöd i skolans 
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egen självförståelse som skapar förutsättningar för att målen ska kunna omvandlas till 
medvetna handlingar. 

Om skolor och lärare inte hanterar kursplaner som förväntat är det sannolikt att 
skolorna/lärarna hanterar dessa på ett sätt som skapar mening åt den verksamhet de 
bedriver. Schütz (1945/2002) menar ”…att det är ett pragmatiskt motiv som styr vår 
naturliga inställning till vardagslivets värld.” (sid. 79).  

Om man bortser från styrsystemets problematik som sådan så kan man säga att 
kursplanerna är ett medel för kommunikation mellan olika livsvärldar och det är viktigt 
att dessa världar ”överlappar” d v s att de inbegriper i och blir begripliga för varandra. 
Likaväl som det är viktigt för de som skriver kursplaner att förstå skolornas och lärarnas 
livsvärld är det viktigt för skolorna och lärarna att förstå de intentioner som finns 
inbegripen i olika måldokument med bl. a kursplaner. 

En annan viktig fråga är om man kan säkerställa professionens kvalitet vad gäller 
tolkningsbas och samtidigt bibehålla det friutrymme som är en annan bas som 
styrningssystemet vilar på? Vad händer med friutrymmet om Skolverket måste skriva 
kommentarmaterial och allmänna råd för att det som de vill ska ske också sker, att 
måldokumenten inte räcker till? 

Det blir sannolikt enklare om Skolverket skriver kursplaner som möter, eller åtminstone 
till synes tillåter en etablerad syn på kunskap och en redan förhärskad struktur. Att följa 
en etablerad tradition ger också större sannolikhet till likvärdig utbildning i meningen 
att den är lika varhelst i landet. Därmed inte sagt att det är den bästa utan bara att den är 
lika mycket, eller lite, värd.  

Eftersom jag varit med om att skriva programmål, ämnesbeskrivningar och kursplaner 
med betygskriterier så är det klart att det i samband med denna undersökning väcks 
idéer och tankar. Dessa idéer och tankar är om hur man kan utveckla sitt skrivande för 
att på ett bättre sätt medverka till att kursplanerna verkligen blir ett instrument för både 
likvärdighet och utveckling. Att det inte blir så att det bara är kursplanen som är 
närvarande i undervisningen och att denna blir mer än en checklista utifrån redan givna 
arbetsuppgifter. 

Följande frågor har väckts under mitt arbete: 

Kan man genom olika måldokument utmana en tolkningsbas med förgivettaganden som 
är etablerade i verksamheter och som kan hämma den pedagogiska utvecklingen eller är 
det så att måldokument inte ska ha detta syfte? Ska det åvila professionen att äga och 
skapa dessa reflektioner och pedagogiska/didaktiska diskussioner som leder till mer 
medvetna handlingar? Hur blir det om delar av professionen inte klarar detta? Är det så 
att den professionella tolkningsbas som Carlgren och Marton (2000) menar till stora 
delar inte finns i dagens skola är kopplad till just dessa frågor? Av vem och hur 
utvecklas i så fall dessa frågor? Hur säkerställs likvärdighet med hög kvalitet om de 
professionellas tolkningsbas inte når upp till den nivå som systemet förutsätter? 
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