
Att arbeta med Skolverkets och 

Transportstyrelsens mål 
Gymnasieskolans Transportutbildning 

Eva Humbla 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 15 hp 

Pedagogik 

Självständigt arbete, YP600U 

Vårterminen 2012 

Examinator: Katarina Sipos 

English title: To Work with the National Agency for Education and the 

Transport Agency's objective; The Upper Secondary Vocational School  

transport education 



 

 

Att arbeta med Skolverkets och 

Transportstyrelsens mål 
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Eva Humbla 

Sammanfattning 

De elever som går på gymnasieskolans transportutbildning ska utbildas enligt Skolverkets 

gymnasiekurser för att nå Skolverkets kunskapskrav. För att erhålla körkort och 

yrkeskompetensbevis ska eleverna utbildas och nå målen enligt Transportstyrelsens (TS) 

kursplaner för aktuella körkortsbehörigheter samt yrkeskompetensbevis. Dessutom ska de 

elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011 ha gymnasieexamen för att 

erhålla körkortsbehörighet C (tung lastbil), körkortsbehörighet CE (tung lastbil med tungt 

släp) samt yrkeskompetensbevis. Gymnasieskolans transportutbildning ska alltså följa dubbla 

kursplaner, Skolverkets och TS. I mitt arbete som lärare på olika transportutbildningar har jag 

upplevt uttalade och outtalade schismer, ofta i samband med tolkning av kursplaner och andra 

reglerande dokument. Med tanke på dessa upplevda motsättningar har jag i föreliggande 

arbete valt att genom innehållsanalys jämföra likheter och skillnader, undersöka hur 

Skolverket och TS skriver fram sina krav på kunskaper vad gäller yrkeskunnande i 

gymnasieskolans transportutbildning, 2011. Av resultatet framkommer det att myndigheterna 

behandlar samma kunskapsområden i sina kursplaner, men det framkommer även skillnader, 

som exempel kan nämnas olikheter angående kunskapskrav och mål att uppnå beträffande 

elevens självständighet och förmåga till självvärdering. Utifrån de likheter och skillnader som 

visat sig i avnämarnas syn på yrkeskunnande i transportutbildningen, har jag med stöd i 

Lindes förklaringsmodeller av läroplansteori tolkat och diskuterat hur kraven från dubbla 

kursplaner inverkar på gymnasieskolans transportutbildning, 2011.  

Nyckelord 
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Abstract 

The students who attend Upper Secondary Vocational transport education will be trained 

according to the National Agency for Education to achieve the Agency's knowledge. To 

obtain a driving license and certificate of professional competence (CPC), students are trained 

and achieve the objectives of the Transport Agency's curriculum for current license 

qualifications and CPC. However, students who began their secondary education after July 1 

2011, must have a Upper Secondary Vocational diploma to obtain a driving license C (heavy 

truck), driving license CE (heavy truck with heavy trailer) and the CPC. Upper Secondary 

Vocational transport education have to follow  both the curriculum for the National Agency 

for Education and Transport Agency. In my work as a teacher in various transport programs, I 

have experienced spoken and unspoken incongruities, often in connection with the 

interpretation of the curriculum and other legal documents. With these perceived conflicts in 

mind, I have in the present work chosen by content analysis, compared the similarities and 

differences in the National Agency for Education and the Transport Agency's describe their 

demands for knowledge in terms of professional skills in Upper Secondary Vocational 

transport education 2011. From these results it appears that the authorities deal with the same 

knowledge areas in their curriculum's, but it also reveals differences, for example the 

differences regarding knowledge and objectivs on the student's independence and ability to 

self-evaluation. Based on the similarities and differences found in the customer's views on 

professionalism in the transportation program, I have with the support of Linde's explanatory 

models of curriculum theory, interpreted and discussed how the demands of the two 

curriculum affect the high school transport education, 2011. 
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1. Inledning 

Under min verksamma tid som lärare på olika transportutbildningar har jag upplevt 

återkommande motsättningar mellan yrkeslärare med trafiklärarbakgrund och de yrkeslärare 

som inte är utbildade trafiklärare. Ofta handlar det om att man uppträder och talar nedlåtande 

om varandras syn på vad som bör prioriteras i utbildningen. Jag har också känt att dessa 

schismer påverkat utbildningen och eleverna på ett negativt sätt. Enligt min uppfattning 

grundar sig en del av meningsskiljaktigheterna i att utbildningen har dubbla kursplaner att 

leva upp till, Skolverkets och Transportstyrelsens (TS). För att utfärda körkort och 

yrkeskompetensbevis ska utbildningsmålen i den kursplan som fastställts av TS ligga till 

grund för bedömningen, vilket inte alltid är lätt att ta till sig för den som inte är bevandrad i 

TS ’värld’. Om man däremot är ’fostrad i TS anda’ och arbetar som ’obehörig’ yrkeslärare är 

det inte alltid enkelt att ta till sig målen i Skolverkets gymnasiekurser. Petersson har belyst 

problemen i sitt examensarbete (15 p) vid Linnéuniversitetet. I slutsatsen skriver han, 

I nuläget är det många olika föreskrifter som styr och den ena hänvisar till den 

andra vilket kan göra det förvirrande. Att ha flera kravställare som på olika sätt 

är inblandade i utbildningen komplicerar arbetet som lärarna gör.
1
 

Enligt min uppfattning ligger TS kursplaner långt fram när det gäller trafiksäkerhet och 

förarens omdöme, medan Skolverkets kurser betonar det praktiska arbetet inom yrket. Det 

ligger mig varmt om hjärtat att förena styrkan i båda myndigheternas kursplaner.  
 

För att tydliggöra delar av innehållet samt mängden dokument och föreskrifter från 

regeringen, Skolverket och TS som har inverkan på och styr gymnasieskolans 

transportutbildning, är tanken med mitt arbete att lyfta fram delar av dessa. Utifrån dessa 

dokument och föreskrifter har jag, grundat på mina egna upplevelser av transportutbildning 

och de problem Petersson påtalar, för avsikt att genom textanalys och med stöd i 

läroplansteori studera eventuella likheter och skillnader angående hur Skolverket och TS 

skriver fram sin syn på yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning. Beroende på de 

likheter och skillnader som framkommer är tanken att diskutera resultatets inverkan på 

utbildningen. Jag ser mitt arbete som en del i ett kvalitetssäkringsarbete inom 

gymnasieskolans transportutbildning. 

 

 

 

                                                      
1 Petersson, 2011 s. 20. 
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2. Bakgrund och tidigare 
forskning 

2.1 Transportutbildning på gymnasieskolan –  
historisk bakgrund 

Den transporttekniska grenen på gymnasieskolan startade läsåret 1984/85. Den var då tvåårig 

och i likhet med dagens fordons- och transportprogram, var det första året gemensamt. I 

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70, supplement 106, återges för årskurs två 

transportteknisk gren, tim- och kursplaner, mål och huvudmoment, delmoment och 

årskursfördelningar samt allmänna riktlinjer för undervisningens bedrivande i de olika 

ämnena.
2
 Jämfört med dagens ämnen och kurser är undervisningen hårt styrd från 

Skolöverstyrelsen. De lärare som undervisade på transport hade rätt att examinera 

körkortsbehörigheter. 

 

I Läroplan för gymnasieskola, Lgy 70, blir med stöd av Förordning om försöksverksamhet 

med treåriga yrkesinriktade studievägar, fordons- och transportteknisk linje treårig, 1989. 

Även här är det första året gemensamt och undervisningen är hårt reglerad från 

Skolöverstyrelsen.
3
 Efter oktober 1998 krävde Vägverket att den som examinerade körkort 

skulle vara förordnad. De flesta som redan examinerade fick fortsätta, de fick en hävdvunnen 

rätt.
4
 

 

I Vägverkets föreskrifter om förordnande att förrätta förarprov, som trädde i kraft 

den 1 juli 2001, införde Vägverket föreskrifter om utbildning för förarprövare på 

gymnasieskola. De föreskrev att den som söker examinationsrätt för körkortsbehörigheter ska 

inom tre år före ansökningen med godkänt resultat ha fullgjort grundutbildning för 

förarprövare. Förordnandet skall gälla under viss tid som inte överstiger tre år. För fortsatt 

förordnande ska förarprövaren ha fullgjort fortbildning.
5
 Grundutbildningen är ett år och 

fortbildningen är fyra dagar vart tredje år. 

 

Hösten 1997 beslutade riksdagen om Nollvisionen, grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige. Utgångspunkten ”är det etiska ställningstagandet att ingen får dödas eller skadas för 

livet i vägtrafiken”. Många aktörer har ansvar för trafiksäkerheten, skolan är en av dem som 

nämns.
6
 Många av de föreskrifter som reglerar gymnasieskolans yrkesförarutbildning och 

nämns i följande examensarbete, speglar riksdagens beslut om Nollvisionen. 

 

                                                      
2 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70), Tvåårig fordonsteknisk linje gren 

Transportteknik, Supplement 106. 

3 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan (Lgy70), Läroplaner 1989:22, Fordons- och 

transportteknisk linje i årskurserna 2 och 3, försöksverksamhet. 

4 Lars Röstlund. Kommunikation via mail 2012-04-07. 

5 Vägverkets författningssamling (VVFS) 2001:52, 2 kap. 1, 8 §§. 

6 Vägverket, Säker trafik: Nollvisionen på väg. Borlänge, utgåva 4, 2009, s. 2, 5, 7. 
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2.2 Transportutbildning på gymnasieskolan –  
senare föreskrifter 

2.2.1 Riskutbildning 

Liksom de som erhåller sin B-behörighet
7
 genom prov på Trafikverket ska de elever som går 

på fordonsprogrammet och får sina körkort utfärdade av gymnasieskolans egna förarprövare 

genomgå Riskutbildning. Den 1 april 2009 utökades den obligatoriska ”Halkbanan” till två 

delar, 

• Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. 

• Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om 

hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
8
 

Den skola som vill bedriva riskutbildning, ska ansöka om detta hos TS. Läraren/lärarna ska 

ha genomgått en särskild lärarutbildning samt genomgå årlig fortbildning för att bibehålla sin 

kompetens.
9
 För att få driva Riskutbildning del 1 i egen regi väljer gymnasieskolorna ofta att 

skicka någon eller några av sina lärare på lärarutbildning. 

2.2.2 Yrkesförarkompetens 

För att arbeta som lastbilschaufför krävs det att man har ett yrkeskompetensbevis, YKB. 

Kraven på yrkesförarkompetens infördes samtidigt i 30 EES länder, EU:s 27 medlemsstater 

samt Norge, Island och Liechtenstein. De tillämpas från den 10 september 2009 för 

godstransporter med tung lastbil
10

. TS skriver, 

Avsikten med de nya kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att 

förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet, moderniserar [sic] föraryrket och 

underlätta framtida rekryteringar av förare. Utbildningarna ger kompetens som 

leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs. Det långsiktiga målet 

med den nya lagen är att säkerställa att förare som kör persontransporter och 

godstransporter har de kunskaper som krävs för att få utöva yrket. 

Samhällsutvecklingen med nya krav och nya bestämmelser gör att förutsättningarna 

för yrket ständigt förändras.
11

 

Enligt Förordning om yrkesförarkompetens
12

 är grundläggande utbildning 280 timmar, varav 

20 timmar ska vara avancerad träning i rationell körning med beaktande av 

säkerhetsbestämmelserna, samt godkänt teoretiskt prov. 

 

För att de elever som är utbildade och godkända på gymnasieskolans transportutbildning ska 

få arbeta som lastbilschaufförer krävs det en grundläggande yrkeskompetensutbildning. 

Examinationen får ske genom gymnasieskolans egna förarprövare eller genom prov på 

Trafikverket. Kunskapsprov i gymnasieskolan, de elever som examineras av skolans egna 

förarprövare, får genomföras stegvis under utbildningens gång.
13

  

                                                      
7 Körkort för personbil. 

8 Körkortsportalen, informationsblad, maj 2010. 

9 VVFS 2008:251, 2 kap. 1 § och 3 kap. 2, 4 §§. 

10 Lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. 

11 Transportstyrelsen, Publikation, 2010 s. 6. 

12 Svensk författningssamling (SFS) 2007:1470, 2 kap. 2, 6-7 §§ samt bilaga punkt 1. 

13 SFS 2007:1470, 2 kap. 2, 6-7 §§. 
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2.2.3 Transportstyrelsens kursplaner för körkort 

I studien Jämförelse av innehåll i den gamla och den nya kursplanen för den svenska 

förarutbildningen från Vägverket nuvarande TS14, beskriver och jämför Stenlund, Henriksson 

och Sundström den kursplan som första mars 2006
15

 ersatte kursplanen från juli 1996
16

. De 

skriver att en av orsakerna till införandet av en ny kursplan är, 

Skillnaden i detaljeringsnivå i målbeskrivningen mellan den gamla och den nya 

kursplanen förväntas ge utbildarna inom förarutbildningen en möjlighet att vara 

kreativa och utveckla egna utbildningsmetoder…
17

 

Med den nya kursplanen ville man åstadkomma en organisering liknande den i det 

svenska skolsystemet. Den nya kursplanen har inte längre någon uppdelning i teori 

och praktik vilket ligger i linje med skolans förskjutning mot en mer integrerad 

kursplan.
18

 

Det har skett en förskjutning mot mer komplexa kognitiva processer, eftersom den 

kognitiva processen Minnas har minskat och den kognitiva processen Värdera har 

ökat i den nya kursplanen. Dessutom har det skett en förskjutning mot högre 

kunskapsnivåer i den nya kursplanen, då kunskapsnivån Faktakunskap har minskat 

medan kunskapsnivån Metakognitiv kunskap har ökat.
19

 

Ett problem med för generaliserade mål är dock att de kan upplevas mångtydiga. En 

fråga man kan ställa sig med avseende på de praktiska målen i den nya kursplanen 

är om dessa mål är för generella, eftersom andelen mål är liten i förhållande till 

andelen praktiska mål i den tidigare kursplanen.
20

  

 

Enligt Maria Åkerlund på TS innehåller den kursplan som började gälla 1 april 2011
21

 

marginella justeringar jämfört med den kursplan från 2006 som omtalas i ovan nämnda studie, 

vilket innebär att jämförelsen fortfarande är relevant.
22

 

2.2.4 Gymnasieskolan 2011 

Gymnasieskolan fick en ny utbildningsreform 2011. I Skolverkets publikation Gymnasieskola 

2011 sammanfattas Regeringens intentioner med densamma. Skolverket skriver bland annat 

att, ”Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så att de kan börja 

jobba direkt efter gymnasieskolan.” Dessutom påpekar man att, ”styrdokumenten ska vara 

tydliga” och ”Styrdokumenten ska vara ett tydligt stöd för lärarens undervisning.”
23

 Under 

                                                      
14 Den 1 april startade Trafikverket, samtidigt avvecklades Vägverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar. Trafikverket 

ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort samt kunskapsprov för 

yrkesförarkompetens. Transportstyrelsen utformar regler, ger tillstånd och kontrollerar hur de efterlevs. 

15 VVFS 2004:110 Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B 

16 VVFS 1996:168 Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B 

17 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 5. 

18 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 21. 

19 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 22. 

20 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 23. 

21 TSFS 2011:20 Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B 

22 Maria Åkerlund, utredare sektion regler på Transportstyrelsen. Kommunikation via telefon 2012-04-03. 

23 Gymnasieskola 2011, s. 12. 
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Inriktningen transport står det att den utgör en bas för yrkesutgången lastbilsförare, att 

”Kurserna yrkestrafik 1a och 1b
24

 ger kunskaper som behövs för att utföra transporter” och att 

”Inriktningskurserna ger kunskaper om transportfordons tekniska funktion… samt färdigheter 

att manövrera och framföra transportfordon.”
25

 

 

För att fördjupa min förståelse för de ämnen och det centrala innehållet i de kurser som har 

direkt anknytning till utfärdande av körkort och yrkeskompetens i Gymnasieskola 2011 

inriktning Transport, gjorde jag en förfrågan hos Skolverket om de kunde hjälpa mig med 

information om hur jag får tag på förarbetet till dessa. 

Undervisningsrådet Nilsson svarade, 

Skolverket har bemyndigande att föreskriva om förarutbildning i gymnasieskolan. 

Målet för yrkesförarutbildningen är att eleverna efter genomgången utbildning skall 

kunna pröva för yrkeskompetens och C eller D behörighet och eventuellt CE eller 

DE behörighet. De förlagor som använts för framtagning av ämnesplanerna för 

yrkesförarutbildningen inom gymnasieskolan är Transportstyrelsen [sic] mål för 

yrkesförararutbildning [sic] och behörigheter.
26,

 
27

 

 

Vid jämförelse av de gymnasiekurser som gäller för elever som började sin 

transportutbildning höstterminen 2011 med de som gäller för elever som började före 

höstterminen 2011 framkommer det att målen nedan som eleven ska ha uppnått efter avslutad 

kurs,  

...kunna framföra fordon trafiksäkert och miljöriktigt i olika trafikmiljöer, i enlighet 

med gällande bestämmelser om körkort, behörighet B,
28

 

...kunna redovisa teoretiska trafikkunskaper och självvärdering i enlighet med 

kraven för körkort, behörighet B,
29

 

...kunna utföra godstransporter med tung lastbil i enlighet med svensk lagstiftning 

om yrkesförarkompetens och körkortsbehörighet C, 

...kunna framföra fordonet med attityd och teknisk skicklighet i enlighet med 

behörighetskrav för såväl körkort som yrkeskompetensbevis,
 30

 

...kunna uppfylla kraven för körkort, behörighet CE,
 31

 

tagits bort i de kurser som är aktuella för elever som började hösten 2011. Det finns inget i 

kursplanerna för inriktning Transport i Gymnasieskolan 2011 som talar om att eleverna ska 

uppfylla TS behörighetskrav för körkort eller yrkesförarkompetens. 

2.2.5 Föreskrifter om förarprov och yrkesförarkompetens 

För att eleverna på gymnasieskolans transportutbildning ska erhålla körkort och 

yrkeskompetensbevis finns det två möjligheter. Antingen gör de som privatister och elever 

från andra typer av utbildningar, körprov och teoriprov på Trafikverket, alternativt kan 

gymnasieskolorna välja att ha egna förarprövare som examinerar eleverna. För att få 
                                                      
24 Skolverkets författningssamling (SKOLFS) 2010:226. 
25 Gymnasieskola 2011, s. 111. 

26 Kurt JL Nilsson, undervisningsråd på Skolverkets gymnasieenhet. Kommunikation via mail 2012-02-20. 

27 Körkortsbehörighet; C=tung lastbil. D=buss, CE=tung lastbil med tungt släp, DE=buss med  tungt släp. 

28 SKOLFS 2008:21, Distributionstransporter, TRTE1220. 

29 SKOLFS 2008:21, Transportfordon grundkurs, TRTE1216. 

30 SKOLFS 2008:21, Tunga godstransporter, TRTE1221. 

31 SKOLFS 2000:121, Fordonskombinationer, TRTE1204. 
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förordnande som förarprövare att förrätta teoretiska och praktiska prov för körkortsbehörighet 

B, C, CE och kunskapsprov om yrkesförarkompetens på gymnasieskola eller fristående 

gymnasieskola, ska man enligt TS föreskrifter ha lärarexamen enligt högskoleförordningen 

med inriktning mot yrkesförarutbildning, vara anställd vid den gymnasieskola eller fristående 

gymnasieskola där förarprövaren är verksam, haft körkort under sammanlagt minst tre år med 

de behörigheter som förarprövningen avser och med godkänt resultat ha fullgjort 

grundutbildning för förarprövare. För att behålla förordnandet ska förarprövaren gå minst fyra 

dagar fortbildning vart tredje år.
32

 

 

I kursmålen för grundutbildningen för förarprövare i gymnasieskolan står, 

att deltagaren efter genomförd utbildning har erhållit de kunskaper och färdigheter 

som krävs för att säkerställa en likvärdig bedömning vid förarprov/delexamination, 

oavsett om examination sker vid Trafikverket, Gymnasieskolan, Kommunal 

vuxenutbildning, Fristående gymnasieskola med motsvarande utbildning eller vid 

Försvarsmakten. Utbildningen skall också sträva efter att säkerställa en rätts- och 

trafiksäkerhetsmässigt riktig bedömning utifrån samhällets och den enskilde 

individens perspektiv. Provets utformning ska mäta och därigenom säkerställa, att 

den utbildning eleven genomfört, innehåller tillräckliga kunskaper och färdigheter 

utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv med 0-visionen som grund.
33

 

 
De gemensamma bestämmelserna i TS föreskrifter säger bland annat att följande punkter ska 

vara uppfyllda för att rapportera godkänt förarprov för körkort vid gymnasieskola, 

 Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B. 

 För behörighet B ska eleven ha slutfört de delar i gymnasieutbildningen som 

krävs för denna behörighet... 

 För behörighet C och CE ska eleven ha slutfört utbildningen på fordons- och 

transportprogrammet, inriktning transport, inom gymnasieskolan och ha 

gymnasieexamen…
34

 

Och, 

Eleven ska uppnå godkända kunskaper enligt Transportstyrelsens kursplan för 

respektive behörighet. Elevens utbildning och resultat ska dokumenteras 

fortlöpande och finnas tillgängligt vid tillsyn…
35

 

Bestämmelsen om att eleven ska, ha slutfört utbildningen på fordons- och 

transportprogrammet, inriktning transport, inom gymnasieskolan och ha gymnasieexamen, 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. 

 

Med stöd av Körkortsförordningen får, ”Förarprov i gymnasieskolan… avläggas som delprov 

under utbildningens gång…”
36

 och enligt Förordning om yrkesförarkompetens får, 

”Kunskapsprov i gymnasieskola… genomföras stegvis under utbildningens gång.”
37

 

 

                                                      
32 VVFS 2008:176 Vägverkets föreskrifter om förordnande att förrätta prov för körkort och 

yrkesförarkompetens. 
33 Utbildningscenter Trafikverket, Kursbeskrivning Förarprövare i skolan. 

34 TSFS 2011:9, 6 kap. 3 §, punkt 4 och 7-8. 

35 TSFS 2011:9, 6 kap. 5 §. 

36 SFS 1998:980, 3 kap. 13 §. 

37 SFS 2007:1470, 2 kap. 7 §. 
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Skolverkets syn på Vägverkets, nuvarande TS, föreskrifter om förarprov åskådliggörs i, 

”Yttrande över Vägverkets förslag till nya föreskrifter om förarprov, 

gemensamma bestämmelser…(2008) 

De undervisande lärarna har alltså att följa två kursplaner… Skolverket har 
erfarit att många skolor i den situationen väljer att i huvudsak undervisa enligt 
Vägverkets kursplan. Det har fått konsekvensen att man genomför en 
konventionell körkortsutbildning parallellt med Skolverkets kurser, vilket inte 
gynnar tanken om körkortet som en integrerad del av transportutbildningen… 

Mot den bakgrunden föreslår Skolverket att meningen ”Undervisningen ska 
ha följt hela Vägverkets kursplan för aktuell behörighet” utgår. 

Den föreslagna ändringen påverkar enligt Skolverket inte kvalitén i 
undervisningen eftersom den tydliggörs i de föreslagna föreskrifterna 6 kap. 
4 § där det står: 

’Eleven ska uppnå godkända kunskaper enligt Vägverkets kursplan för 

respektive behörighet’ 

Med den formuleringen är den kvalitativa nivån vid undervisning enligt 

Skolverkets kursplaner säkerställd.”
38

 

 

Skolverkets föreskrift som talar om vilka kurser eleverna ska ha minst betyget Godkänt i för 

att förarprövare ska kunna rapportera eleverna godkända för körkort, behörighet B, C, CE och 

yrkeskompetens gods
39

, utgår i Gymnasieskola 2011. Nilsson, undervisningsråd på 

Skolverket, skriver, 

Skolverket kommer inte att i föreskrift tala om vilka kurser eleven skall 

genomföra för behörigheterna. Detta kommer att regleras i föreskrift från 

Transportstyrelsen för förarprövaren.
40

 

2.3 Tidigare forskning 

I olika sammanhang pratas det utifrån olika perspektiv om problem på gymnasieskolans 

transportutbildning som kan ses relatera till att utbildningen regleras av föreskrifter från både 

Skolverket och TS. Trots upplevda diskussioner och schismer som påverkar eleverna och 

troligtvis även utbildningens kvalité och resultat har jag i aktuell forskning inte funnit någon 

som tagit upp området, att synliggöra och koordinera myndigheternas föreskrifter. De enda 

dokumenterade synpunkterna jag lyckats uppbringa är Skolverkets svar på Vägverkets remiss 

som nämns i ovanstående avsnitt, Föreskrifter om förarprov och yrkesförarkompetens, samt 

de problem Petersson påtalar i sitt examensarbete, Kvalitetssäkring; Ett utvecklingsarbete av 

dokumentation inom transportutbildning i gymnasial verksamhet.
41

 Han har dragit slutsatsen, 

att det skulle underlätta oerhört för verksamma lärare och skolledning på 

gymnasieskolorna om Skolverket och Transportstyrelsen skulle göra en gemensam 

föreskrift för transportinriktningen. I nuläget är det många olika föreskrifter som 

styr och den ena hänvisar till den andra vilket kan göra det förvirrande.
42

 

                                                      
38 Skolverket, Yttrande över Vägverkets förslag till nya föreskrifter om förarprov, gemensamma 

bestämmelser, 2008, s. 2-3. 

39 SKOLFS 2008:23, Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:142) om 
förarutbildning i gymnasieskola… 3-5 §§. 

40 Kurt JL Nilsson, undervisningsråd på Skolverkets gymnasieenhet. Kommunikation via mail 2012-03-22. 

41 Petersson, 2011.  

42 Petersson, 2011 s. 20. 
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Och han skriver att det kan, 

…vara mycket lätt att missa någon styrande föreskrift eller det kanske lämnar 

utrymme för egna tolkningar…
43

, 

vilket berör delar av föreliggande arbete, undvika att delar av myndigheternas utbildningsinnehåll 
och mål faller bort eller misstolkas. 

2.4 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Under ovanstående bakgrund har jag belyst en del av de dokument och föreskrifter från 

Regeringen, Skolverket och TS som har inverkan på och styr gymnasieskolans 

transportutbildning. Jag har tagit upp dokument och föreskrifter som reglerar utfärdande av 

körkortsbehörigheter och yrkeskompetensbevis. För att få rapportera godkänt förarprov för 

körkort på gymnasieskola ska eleven enligt TS föreskrifter bland annat ha genomgått 

riskutbildning samt uppnått godkända kunskaper enligt TS kursplan för respektive behörighet. 

För behörighet C och CE ska eleven ha slutfört utbildningen på fordons- och 

transportprogrammet, inriktning transport, samt ha gymnasieexamen. För utfärdande av 

yrkeskompetensbevis ska eleven ha genomgått YKB utbildning på 280 timmar, varav 20 

timmar ska vara avancerad träning i rationell körning, samt godkänt teoretiskt prov. 

Kunskapsprov för de elever som examineras av gymnasieskolans egna förarprövare, får 

genomföras stegvis under utbildningens gång. 

 

Jag har presenterat valda delar av Stenlund, Henriksson och Sundström, en studie om, 

Jämförelse av innehåll i den gamla och den nya kursplanen för den svenska förarutbildningen. 

Ett problem de belyser angående kursplanen är att, ”för generaliserade mål… kan upplevas 

mångtydiga”.
 44

 

 

När det gäller Skolverkets föreskrifter har det framkommit att tidigare skrivningar om de mål 

som eleverna ska ha uppnått i transportutbildningens gymnasiekurser i enlighet med gällande 

bestämmelser, svensk lagstiftning, om körkort och yrkeskompetens, samt vilka 

gymnasiekurser eleverna ska vara godkända i för att förarprövaren ska kunna rapportera elev 

godkänd för körkort, tagits bort. Skolverket har även uttryckt betänksamheter över att lärarna 

på gymnasiets transportutbildning ska följa både Vägverkets nuvarande TS och Skolverkets 

kursplaner, man menar att många skolor i huvudsak väljer att undervisa enligt Vägverkets 

kursplan. 

 

I sökandet efter tidigare forskning inom området, att synliggöra och koordinera Skolverkets 

och TS reglerande föreskrifter i gymnasieskolans transportutbildning har jag bara funnit de 

problem Petersson tar upp i sitt examensarbete, Kvalitetssäkring; Ett utvecklingsarbete av 

dokumentation inom transportutbildning i gymnasial verksamhet. I arbetets slutsats skriver 

han, 

I nuläget är det många olika föreskrifter som styr och den ena hänvisar till den 

andra vilket kan göra det förvirrande. Att ha flera kravställare som på olika sätt är 

inblandade i utbildningen komplicerar arbetet som lärarna gör.
45

 

Peterssons dokumenterade synpunkter motiverar mig till en fördjupning i Skolverkets och 

Transportstyrelsens krav och mål. 

                                                      
43 Petersson, 2011 s. 19-20. 

44 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 23. 

45 Petersson, 2011 s. 20. 
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3. Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera hur Skolverket och TS skriver fram kunskapskraven i 

reglerande föreskrifter vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning, 2011.  

3.1 Frågeställningar 

 Vilka likheter och skillnader framträder genom textanalys av Skolverkets 

respektive TS krav på kunskaper vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans 

transportutbildning, 2011? 

 Hur kan analysresultatet förstås med hjälp av Läroplansteori? 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Under min tid som lärare på olika transportutbildningar har jag upplevt varierande problem 

vid tolkning av för utbildningen reglerande föreskrifter. Enligt min uppfattning kan en del av 

problemen bero på att utbildningen ska följa dubbla kursplaner, Skolverkets och TS. Genom 

en textanalys av kursplaner ämnar jag analysera hur yrkeskunnande skrivs fram samt jämföra 

likheter och skillnader i de kurser vi har att arbeta med. Med hjälp av Lindes 

förklaringsmodeller av läroplansteori har jag för avsikt att belysa, förklara och utveckla 

resultatet av de analyserade kursplanerna. I nedanstående del av mitt arbete, Teoretiskt 

perspektiv, beskriver jag delar av Lindes förklaringar som jag ser som användbara för att söka 

svar på mina frågor och utveckla resultatet av analysen. Som ett försök att motivera de 

förklaringsmodeller jag valt, ger jag i samband med beskrivningen av modellerna exempel på 

områden inom transportutbildningen där de kan vara användbara. 

4.1 Läroplansteori 

Lindes läroplansteori förklarar hur urval av innehåll går till när läroplaner skrivs, tolkas och 

tillämpas. Som jag förstår Linde menar han med läroplan även andra styrdokument, t.ex. 

ämnes- och kursplaner. Han talar om olika arenor för formulering, transformering och 

realisering av läroplaner. På formuleringsarenan formuleras föreskrifter som reglerar innehåll 

i undervisningen och annan skolverksamhet, dokument återspeglar åsikter och inställningar 

hos dem som utformar dessa.
46

 Tolkning av den formulerade läroplanen sker på 

transformeringsarenan, det förekommer både utfyllnad och reducering av läroplanen vid 

transformeringen.
47

 Den slutliga förmedlingen av läroplanen sker på realiseringsarenan, det 

slutliga utförandet och mottagandet av utbildningen.
48

 På nämnda arenor sker urval och 

organisation, av lärostoff. Linde beskriver omständigheter som har inverkan på stoffurvalet i 

undervisningen, ”...hur andra faktorer än föreskrivna läroplaner påverkar det faktiskt valda 

innehållet”.
 49

 De delar jag valt av Lindes förklaringsmodeller och använt mig av i arbetets 

resultat och diskussionsdel är, ämnesfokus, samhällsfokus, ramfaktorteorin, stofforganisation, 

betygskriterier, statens roll och tolkning av läroplaner. 

4.1.1 Ämnesfokus 

Linde skriver att ”Villkoren för stoffurval är olika”
 50

, en del ämnen lämnar större utrymme 

för egna tolkningar. Enligt Skolverket ska stoffurvalet styras av kunskapskraven för aktuell 

kurs och enligt TS ska målen i kursplanen för respektive behörighet uppnås, för utfärdande av 

körkort. Det stoffurval som görs i ämnet vid tolkning av kursplaner beror enligt Linde på 

faktorer som ”lärarens personligt färgade val av skolbildning eller perspektiv som 

utgångspunkt för undervisningen.”.
51

 Man kan tänka sig att lärarens perspektiv färgas av egna 

                                                      
46 Linde, 2006 s. 19. 

47 Linde, 2006 s. 48. 

48 Linde, 2006 s. 65. 

49 Linde, 2006 s. 10-16. 

50 Linde, 2006 s. 10. 

51 Linde, 2006 s. 10. 
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tidigare utbildningar och yrkesval, vilka i sin tur påverkar lärarens syn på kunskapskrav och 

mål. Om målen för ett godkännande i Skolverkets och TS kursplaner dessutom upplevs 

komplicerade att integrera till en gemensam målbild för ett godkänt betyg, kan man som 

Linde skriver, uppleva att ”Villkoren för stoffurval är olika”,
52

 i aktuella kurser. 

4.1.2 Samhällsfokus 

Linde tar upp den studie Arfwedson och Lundman har gjort när det gäller ”närsamhällets 

inflytande över skolan,”
53

 de säger att, 

”Olika lärare i samma skola kan tänka olika, men ofta uppstår en dominerande 

skolkod i ett lärarkollegium, eventuellt med en minoritetsgrupp i opposition… 

Koden kan också innehålla principer för hur lärare ska förhålla sig till 

skolledning och regelverk”.
54

 

Som framkommer av bakgrunden i detta arbete är det många styrande föreskrifter som är 

aktuella när det gäller gymnasieskolans transportutbildning. Enligt Arfwedson och Lundman 

kan en för lärarlaget dominerande skolkod innehålla ’outtalade’ regler för hur lärarna på en 

utbildning ska förhålla sig till gällande regelverk. Dessutom nämner de att det kan finnas en 

minoritetsgrupp med avvikande åsikter i förhållande till den dominerande skolkoden, vilket 

skulle kunna innebära att minoritetsgruppen består av de lärare som examinerar körkort- och 

yrkeskompetens medan övriga lärare, majoriteten, inte är bevandrade i TS föreskrifter. De 

körkorts- och yrkeskompetensexaminerande lärarna skulle kunna utsättas för ytterligare 

marginalisering om skolledningen inte är bevandrad i TS föreskrifter och skolkoden 

innehåller principen att lärarkåren följer skolledningens syn på gällande regelverk. 

4.1.3 Ramfaktorteorin 

Linde skriver att den ”tradition i läroplansforskning där relationerna mellan resultat, 

undervisningsförlopp och begränsande yttre betingelser studeras”, kallas ramfaktorteori. 

Reglerande ramar som betygssystem, formella kompetenskrav på lärarna och statliga beslut 

påverkar stoffurvalet i utbildningen. De begränsande ramarna formar undervisningen och 

inverkar på resultatet.
55

 

4.1.4 Stofforganisation 

Genom Bernstein belyser Linde att, ”Lärarna måste i planering i lärarlag komma överens om 

hur undervisningen ska planeras, och olika synsätt kan leda till öppna motsättningar.”
56

 I 

Lindes personliga kommentarer säger han, 

Prov och tester av ”fasta kunskaper” för kunskapsmätning ska inte dominera 

över skolarbetet, utan elevens personliga utveckling och förmåga att tillägna 

sig eget lärande ska stå i centrum.
57

 

Vidare skriver Linde, 

                                                      
52 Linde, 2006 s. 10. 

53 Arfwedson & Lundman, 1984, i Linde, 2006 s. 14. 

54 Arfwedson & Lundman, 1984, i Linde, 2006 s. 14. 

55 Linde, 2006 s. 15. 

56 Bernstein, 1971, i Linde, 2006 s. 39-40. 

57 Linde, 2006 s. 41. 
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givetvis är det så att läroplanstillämpning till stor del bestäms av hur 

kunskapskontrollen sker… Det spelar också stor roll vem som konstruerar 

proven. Om det är läraren själv så ökar frirummet i läroplanstillämpningen. Om 

det är centrala prov gjorda av någon för skolan extern… så blir dessa prov och 

förutspåendet om vad som ska komma på provet styrande för undervisningen.
58

 

4.1.5 Betygskriterier 

För att bli godkänd enligt Skolverkets betygskriterier säger Linde att, 

Yrkesskickligheten nämns, men det krävs inte den grad av självständighet som 

möjliggör arbete utan handledning. För varje betygssteg höjs kraven inte bara 

i praktiskt behärskande av yrket utan också i fråga om omdöme, reflektion och 

förmåga till realistisk självvärdering.
59

 

När det gäller TS kursplaner finns det inga betygskriterier, antingen har man nått målen och är 

godkänd eller också har man inte nått fram till ett godkännande. 

4.1.6 Statens roll 

Linde nämner att staten inte bara verkar vid formulering av föreskrifter, utan även ”genom att 

vara huvudman för lärarutbildningen, och arrangör av fortbildning och kurser samt genom 

inspektion och utvärdering.”
60

 

Vid gymnasieskolans transportutbildning är det Trafikverkets utbildningscenter som utbildar 

de yrkeslärare som har för avsikt att söka om förordnande att förrätta förarprov. 

Vid tillsyn av transportutbildningen är det TS som har tillsynsansvar för förarprövningen och 

prov för yrkesförarkompetens. Dels genom planerad tillsyn som inte är föranlett av någon 

särskild anmälan, dels genom tillsyn vid misstanke om missförhållanden. I alla 

tillsynsärenden har TS samråd med eller informerar Skolinspektionen om ärendet. Planerade 

tillsyner görs av myndigheterna gemensamt. Skolinspektionen har tillsynsansvaret för 

skolväsendet. I det här samarbetet granskar de främst att utbildningens planering och 

genomförande uppfyller skolförfattningarnas krav.
61

 

4.1.7 Tolkning av läroplaner 

Det finns en stor variation av tolkare i skolvärlden när det gäller läroplanstext. Linde skriver, 

Läsarsyftet är främst att informera sig om sitt uppdrag och tolka det. Läsarrollen 

är att förstå intentioner i läroplanen och tolka vad som måste göras, vad som får 

göras och vad som inte får göras och kunna planera sin egen och sitt arbetslags 

möjliga utformning av undervisningen.
62

 

                                                      
58 Linde, 2006 s. 53. 

59 Linde, 2006 s. 91. 

60 Linde, 2006 s. 56. 

61 Skolinspektionen, Infobladet 2009, s 1.  

62 Linde, 2006 s. 119. 
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5. Metod 

Syftet med detta arbete är att studera hur Skolverket och TS skriver fram kunskapskraven i 

reglerande föreskrifter vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning, 2011. 

I detta avsnitt kommer jag att motivera mitt val av metod samt beskriva metoden och hur jag 

använt mig den. Vidare beskriver jag tillgången till material samt förklarar urval och 

avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis tar jag upp en del tillförlitlighetsfrågor och etiska 

aspekter. 

5.1 Val av metod 

För att studera likheter och skillnader mellan Skolverkets och TS krav på kunskaper vad 

gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning, kan någon form av textanalys 

vara en lämplig metod. Eftersom syftet med analysen inte är en fördjupning i bakomliggande 

orsaker, budskap eller liknande, utan i första hand att genom uttolkaren jämföra innehåll i 

texterna så objektivt som möjligt, jämföra hur synen på ett yrkeskunnande skrivs fram, föll 

valet av metod på Innehållsanalys. Bergström och Boréus förklarar att metoden är en form av 

textanalys som i första hand används för att identifiera direkt observerbara beståndsdelar i 

texter, men den kan även användas för att söka outtalat innehåll. Många gånger är frekvensen 

av förekomster en bakgrund till vad man vill undersöka, vikten ligger ofta i hur något 

framställs. Trots att tillvägagångssättet för tillämpning av metoden är tydligt, anses den ha ett 

brett användningsområde där syftet styr utförandet.
63

 Bergström och Boréus skriver, 

”Generellt sett ligger innehållsanalysens styrka… i att kunna ge underlag för jämförelse.”
64

 

Detta underlag får man genom att konstruera ett analysinstrument/kodschema som talar om 

vilka företeelser/kodningsenheter i den analyserade texten/analysenheten som ska registreras. 

Beroende av vad man vill mäta utgör dessa registreringar ett underlag för nästa steg av 

arbetet, tolkningen av resultatet. 

 

När man tolkar texter för en samhällsvetenskaplig studie kan man enligt Bergström och 

Boréus ”urskilja fem väsentliga element: texten, det sociala sammanhang i vilket texten 

producerats eller konsumerats… , avsändaren, mottagaren och uttolkaren”.
65

 Utifrån de fem 

elementen urskiljer de fyra tolkningsstrategier. 

 Enligt den första strategin tolkas texten utifrån det uttolkaren själv ser att texten 

betyder. Uttolkaren använder sina kunskaper och erfarenheter inom det område 

där texten producerats.
66

 

 Den andra strategin fokuserar på textens avsändare, vad författaren hade för 

avsikter med texten när den producerades.
67

 Enligt Skinner är den ursprungliga 

                                                      
63 Bergström & Boréus, 2005 s. 45, 47.  

64 Bergström & Boréus, 2005 s. 84. 

65 Bergström & Boréus, 2005 s. 24. 

66 Bergström & Boréus, 2005 s. 24-26. 

67 Bergström & Boréus, 2005 s. 24, 26-27. 
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kontexten inte avgörande för tolkningen av texten, den ska endast utgöra ett stöd 

för en tänkbar analys.
68

 

 I den tredje strategin intresserar sig uttolkaren i första hand för hur texten tolkas 

av mottagaren, hur uttolkaren uppfattar att mottagaren förstår, tar emot texten.
69

 

 Meningen med den fjärde strategin är att texten ska ses i förhållande till den 

omgivande diskursen utan att relateras till någon särskild aktör.
70

 

Bergström och Boréus påpekar att strategierna mer eller mindre går in i varandra.
 71

 

5.2 Material och urval  

En stor del av Skolverkets och TS föreskrifter, utredningar och information har jag tillgång 

till genom det utbildningsmaterial som ingått i de utbildningar jag fullgjort för mitt 

förordnande som förarprövare. För att behålla examinationsrätten för körkortsbehörigheter 

och yrkesförarkompetens på gymnasieskolans transportutbildning ska förarprövaren gå minst 

fyra dagar fortbildning vart tredje år. Vid dessa utbildningstillfällen förfogar en representant 

för Skolverket över halv utbildningstiden, två dagar, och en representant för TS över den 

andra halvan. Med tanke på den strikta indelningen av utbildningstid, har jag fått lika stor 

tillgång till det material de båda avnämarna ser som relevant för genomförande av den 

yrkesinriktade delen av gymnasieskolans tranportutbildning. Med hjälp av dessa dokument 

och föreskrifter har jag sedan sökt de föreskrifter som hänvisas till, anges som ersättnings- 

och ändringsförfattningar, samt hänvisningar till de föreskrifter som upphör att gälla. För att 

få en överblick och se omfattningen av aktuella kurser och andra styrande föreskrifter har jag 

sammanställt flertalet av dessa. På grund av den ansenliga mängd dokument som framkom 

vid sammanställningen har jag valt att bifoga dessa som en bilaga
72

 till arbetet. En del av 

problematiken på transportutbildningen är att hålla sig ajour vad gäller nya föreskrifter, samt 

de som uppdateras eller ersätts. Omfattningen av dessa påvisas delvis genom de inaktuella 

föreskrifter som tagits upp i bilagan, vilka också utgör ett underlag för den historiska 

bakgrunden. För att stämma av min förståelse angående sakfrågor i Skolverkets och TS 

föreskrifter har jag vänt mig till ansvariga och före detta ansvariga informanter på respektive 

myndighet, detta för att informationen inte ska färgas av flera led i tolkningen. Kontakterna 

har skett via mail och telefon. 

 

Med tanke på att jag genom arbetet analyserar likheter och skillnader i Skolverkets respektive 

TS krav på kunskaper vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011, 

har jag ur ovan nämnda material valt att undersöka TS föreskrifter om kursplan, behörighet 

C
73

 (tung lastbil) och Vägverkets (TS) föreskrifter om grundläggande kompetens… för förare 

som utför godstransporter
74

, eftersom körkortsbehörighet C och yrkeskompetensbevis (YKB) 

är den lägsta behörighet och kompetens som krävs för att arbeta som yrkesförare med tung 

lastbil. Bland Skolverkets ämnen har jag valt de kursplaner som jag innehållsmässigt anser 

ligger närmast de kunskaper som krävs för att arbeta som yrkesförare med tung lastbil, 

                                                      
68 Skinner, 1988d, i Bergström & Boréus, 2005 s. 26. 

69 Bergström & Boréus, 2005 s. 24, 27. 

70 Bergström & Boréus, 2005 s. 24, 28-31.  

71 Bergström & Boréus, 2005 s. 24. 

72 Bilaga I. 

73 TSFS 2011:22. 

74 VVFS 2008:159. 
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Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering. Enligt 

Gymnasieskola 2011 ska inriktningskurserna i ämnet transportteknik, Yrkestrafik 1a och b ge 

de kunskaper som behövs för att utföra godstransporter. De ska ge kunskaper om 

transportfordons tekniska funktion och godstransporters villkor samt färdigheter i att 

manövrera och framföra transportfordon.
75

 Kurserna Godstrafik och Godstransporter-

specialisering, ligger i programfördjupningen under ämnet Godstransporter. I ämnesplanens 

beskrivning skriver Skolverket att,  

Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar 

dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, 

dels säker hantering av gods som transporteras. 

5.3 Avgränsning 

För att en elev ska bli godkänd för körkortsbehörighet C ska eleven enligt TS föreskrifter, 

…uppnå godkända kunskaper enligt Transportstyrelsens kursplan för respektive 

behörighet.” 
76

 

Och för att eleven ska erhålla ett yrkeskompetensbevis ska han/hon nå de mål som anges i 

Vägverkets (TS) föreskrifter om grundläggande kompetens… för förare som utför 

godstransporter. Eftersom TS mål anger en lägsta nivå för att eleven ska bli godkänd och inte 

är indelad i betygssteg, görs jämförelsen i innehållsanalysen med Skolverkets lägsta 

kunskapskrav för att eleven ska bli godkänd i kurserna, betyget E. 

5.4 Analysstrategi 

För att jämföra Skolverkets texter när det gäller kunskapskrav, betyget E, i kurserna 

Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering med TS mål i 

kursplan, behörighet C och målen i grundläggande kompetens… för förare som utför 

godstransporter, genom Innehållsanalys, har jag i likhet med hur Bergström och Boréus 

beskriver metoden, utformat ett kodschema som anger det som ska uppmärksammas i 

analysenheten, empirin. De företeelser som ska uppmärksammas kallas kodningsenheter, de 

kan bestå av vad som helst som går att urskilja i texter. Kodningsenheterna kan vara det som 

syns eller inte syns.
77

 I detta arbete har jag valt att notera vanligt förekommande
78

 ord/uttryck 

som respektive myndighet markerat med fet stil eller kursiverat i sina kunskapskrav och mål, 

jag föreställer mig att avnämarna genom sitt sätt att markera orden vill lyfta fram och lägga 

vikt i dessa. I Skolverkets text har jag även valt att uppmärksamma ett uttryck som inte är 

markerat med fet stil, i bekanta situationer/trafikmiljöer, detta för att jag ser det som frekvent 

återkommande och av betydelse för hur man skriver fram kravet på yrkeskunnande. För att 

underlätta vid jämförelse av innehåll har jag delat upp analysenheten i olika områden som en 

yrkesförare kan möta i sitt arbete.
79

 

                                                      
75 Gymnasieskola 2011, s. 111. 

76 TSFS 2011:9, 6 kap. 5 §. 

77 Bergström & Boréus, 2005 s. 49.  

78 Mer än fyra förekomster. 

79 Bilaga II. 
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5.5 Tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter 

Eftersom texterna, analysenheterna, har olika struktur, är uppbyggda på olika sätt och 

dessutom inte har samma omfång, är det inte rimligt att fästa alltför stor uppmärksamhet vid 

antalet förekomster av kodningsenheter. Värt att notera är dock avnämarnas val av ord/uttryck 

som de skriver med fet eller kursiv stil samt användande vid upprepade tillfällen. För att 

underlätta åtkomsten av empirin och öka möjligheten att förhålla sig så objektiv som möjligt 

vid resultatanalys, återges textförfattarnas egna förklaringar av de ord och begrepp som tas 

upp som kodningsenheter, i arbetets resultatdel. Bergström och Boréus påpekar att innebörden 

i texten ska tolkas med hänsyn till författarens språkanvändning.
80

 Skinner talar om vikten av 

att uttolkaren inte lägger in sin egen uppfattning om betydelse, vad gäller de ord och uttryck 

som textförfattaren använder sig av.
81

 

 

Med tanke på arbetets frågeställningar och att det inte finns så många kursplaner att välja 

mellan när det gäller TS kurser, torde valet för analys, kursplan, behörighet C och 

grundläggande kompetens… för förare som utför godstransporter, inte påverka vare sig 

validitets- eller reliabilitetsfrågan. Att valet av Skolverkets kurser resulterade i fyra stycken, 

Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering, trots att de 

innehållsmässigt till viss del tar upp samma områden, beror på en förhoppning om att inte 

förbise vare sig den bredd eller progression som kan ses i kurserna, ett val gjort för att 

säkerställa arbetets validitet och reliabilitet. 

 

”Gadamer framhåller att varje läsare, varje mottagare, närmar sig varje text med en 

förförståelse… Utan viss förförståelse är tolkning omöjligt.”
82

 För att uppnå en god validitet i 

undersökningen är det av vikt att jag genom hela arbetet tillämpar en kritisk syn på hur min 

förförståelse kan påverka resultatet. Min uppfattning är att min bakgrund som yrkesförare 

samt att jag vid ledighet från mitt ordinarie arbete utför yrkesmässiga transporter, bidrar till 

att jag är väl insatt i vilka kunskaper och färdigheter som krävs av en yrkesförare. Jag vill 

påstå att det är mina yrkeskunskaper som starkast färgar min förförståelse och syn på 

kunskapskrav vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning. Men 

naturligtvis behöver jag även beakta att jag genom min utbildning i trafiksäkerhetskunskap
83

, 

min examinationsrätt för körkortsbehörigheter och YKB
84

, samt alla mina år som yrkeslärare 

har inverkan på min förförståelse. 

 

För att stärka arbetets reliabilitet är kodningsenheterna räknade med datorns hjälp samt 

kontrollräknade genom manuella markeringar. 

 

Med tanke på arbetets karaktär, att de dokument som används är offentliga och att tillfrågade 

myndighetspersoner upplysts om att den information de ger nyttjas till att öka förståelsen för 

texterna, torde det inte föreligga några problem angående de etiska aspekterna i arbetet. 

                                                      
80 Bergström & Boréus, 2005 s. 26. 

81 Skinner, 1988d, i Bergström & Boréus, 2005 s. 26. 

82 Gadamer, 1997, i Bergström & Boréus, 2005 s. 24. 

83 80 högskolepoäng 1996-98. 

84 Jag hade examinationsrätt före 1 juni 2001, vilket innebär att 

jag inte har någon ettårig grundutbildning som förarprövare. 
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 6. Resultat 

Resultatet angående hur Skolverket och TS skriver fram kunskapskraven vad gäller 

yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011, presenteras i tre steg. I den 

första delen återges det resultat som innehållsanalysen av undersökta kunskapskrav och 

mål gav. Del två avser ge svar på frågan; Vilka likheter och skillnader framträder genom 

textanalys av Skolverkets respektive TS krav på kunskaper vad gäller yrkeskunnande i 

gymnasieskolans transportutbildning, 2011? Och, i den tredje delen används läroplansteori 

för att söka förståelse av analysresultatet. I en fjärde och avlutande del, ges en 

sammanfattning av resultatet. 

6.1 Resultat 

Med tanke på att analysenheterna, texterna i undersökningen har olika struktur, är uppbyggda 

på olika sätt och inte har samma omfång, är det inte rimligt att fästa alltför stor 

uppmärksamhet vid frekvensen av kodningsenhet, vanligt förekommande ord och uttryck. Av 

den anledningen redovisar jag de vanligast förekommande kodningsenheterna, utan att ange 

antalet förekomster.
85

 

 

De vanligast förekommande kodningsenheterna, orden och uttrycken som rör yrkeskunnande 

i Skolverkets kunskapskrav för att bli godkänd, betyget E, i kurserna Yrkestrafik 1a, 

Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering är, 

 motiverar/redogör/beskriver, översiktligt 

 i samråd med handledare 

 med viss säkerhet 

 i bekanta, situationer/trafikmiljöer 

 enkla, beräkningar/omdömen/godstransporter/transportuppdrag 

 tillfredsställande 

I Gymnasieskola 2011 har Skolverket gett följande förklaringar till orden/uttrycken, 

 En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer 

ungefärlig och inte så exakt. 

 För betyget E krävs att eleven utför arbetet i samråd med handledare. Det 

innebär att eleven arbetar med kontinuerliga avstämningar med handledare, 

men behöver inte ha en handledare vid sin sida i alla moment. 

 Säkerhetsbegreppet när det handlar om utförande avser hur skicklig eleven 

är, inte om eleven arbetar säkert för sig själv och omgivningen. Den senare 

typen av säkerhet… är ett grundläggande krav. 

 För betyget E krävs att eleven utför sitt arbete i bekanta situationer, till 

exempel i situationer som hon eller han är förtrogen med. Med situation 

                                                      
85 Antalet förekomster av kodningsenheter anges i bilaga III. 



18 

 

avses inte bara rumslig situation utan också vilken typ av problem eleven 

ska lösa och vilka redskap och metoder eller procedurer eleven ska använda. 

 För enkla omdömen räcker det inte med att eleven redovisar sitt tyckande, 

till exempel ”det blev bra” utan… här krävs återkoppling till arbetets 

förutsättningar. Däremot kopplar eleven inte till flera olika förutsättningar 

och ser inte saker ur olika perspektiv. 

 Med tillfredsställande resultat eller kvalitet avses att resultatet precis 

uppfyller fastställda kvalitetskrav eller normer, eller att kvaliteten precis 

uppfyller krav på funktion…
86

 

 

TS vanligast förekommande kodningsenheter, ord och uttryck i målen för kursplan behörighet 

C och målen i grundläggande kompetens för förare som utför godstransporter, med TS 

åtföljande förklaring av ordens innebörd är, 

 kunna tillämpa   

 visar/uppvisar  

 använder/tillämpar  

 kör .......................... eleven gör något utifrån sin kunskap 

 känna till ................ eleven ska ha kännedom om ämnesområdet 

 redogör .................. eleven beskriver och reflekterar över ett kunskapsområde eller

 ............................... händelseförlopp 

 kunna ...................... eleven ska kunna beskriva/bedöma/säkerställa en lämplig  

 ................................ åtgärd 

 värderar ................. eleven tar ställning och kan förklara varför 

 återger .................... eleven kan återge fakta med viss förståelse av vad fakta står för 

 bedömer ................. eleven bedömer sin förmåga
87

 

6.2 Likheter och skillnader som framträder i Skolverkets 
respektive TS syn på yrkeskunnande 

För att knyta undersökningen till arbetets syfte, att undersöka hur Skolverket och TS skriver 

fram kunskaper vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011, ger 

jag genom textanalysmetoden, innehållsanalys, en förklaring till hur respektive myndighet ser 

på kunskapskrav, de mål som ska uppnås vad gäller yrkeskunnande för en yrkesförare i TS 

kursplan behörighet C och grundläggande kompetens för förare som utför godstransporter 

samt Skolverkets kunskapskrav för betyget E, i kurserna Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, 

Godstrafik och Godstransporter-specialisering. 

 

I arbetets metoddel beskrivs Bergströms och Boréus fyra tolkningsstrategier. Dessa fokuserar 

på om texten tolkas utifrån uttolkaren själv, avsändaren, mottagaren eller den omgivande 

diskursen. Enligt författarna går strategierna mer eller mindre in i varandra.
88

 I nedanstående 

förklaringar tolkas texten genom innehållsanalys huvudsakligen utifrån det uttolkaren ser att 

                                                      
86 Gymnasieskola 2011, s.56-59. 

87 TSFS 2011:22 & VVFS 2008:159. 

88 Bergström & Boréus, 2005 s. 24. 
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texten betyder, med stöd av myndigheternas egna förklaringar till de ord och uttryck som de 

använt sig av. Valet av tolkningsstrategi har gjorts med tanke på arbetets syfte, undersöka hur 

respektive myndighet skriver fram yrkeskunnande. Fokus ligger alltså inte på avsändarnas 

avsikter med texterna eller hur texten tolkas av mottagarna. 

 

För att exemplifiera den förklaring som framkommit till frågeställningen; Vilka likheter och 

skillnader framträder genom innehållsanalys av Skolverkets respektive TS krav på kunskaper 

vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011?, beskrivs de båda 

avnämarnas syn på området ”last och vikter” genom de mål och kunskapskrav som framkom 

genom innehållsanalysens resultat, de vanligast förekommande kodningsenheterna
89

, orden 

och uttrycken som respektive myndighet använder, samt avnämarnas egna förklaringar till 

dessa.  

 

Som yrkesförare ska man kunna räkna ut fordonets lastförmåga och fördelning av last, samt 

högsta tillåtna bruttovikt. 

 Enligt Skolverket är kravet för dessa kunskaper, betyget E, uppnått när eleven med 

tillfredsställande resultat, precis uppfyller kraven när hon eller han gör enkla 

lastviktsberäkningar för olika fordon utifrån givna förutsättningar samt värderar 

resultatet med enkla omdömen. I samråd med handledare som inte behöver vara 

vid elevens sida i alla moment, men som eleven gör kontinuerliga avstämningar 

med, planerar eleven transportuppdrag i bekanta situationer och med metoder som 

hon eller han är förtrogen med. I planeringen utför eleven enkla 

lastviktsberäkningar och viktfördelningar och planerar i samråd med handledare 

färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet. När eleven samråder med 

handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och 

situationens krav. Att eleven arbetar säkert för sig själv och omgivningen är ett 

grundläggande krav. Dessutom beskriver eleven översiktligt några godstransporter 

som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för 

att genomföra sådana godstransporter, eleven tar upp det väsentliga på ett 

ungefärligt, inte så exakt sätt.
90

 

 

 Enligt TS är målet för ovan nämnda kunskaper uppnått när eleven redogör, 

beskriver och reflekterar över grundläggande regler för fordons- och lastvikter 

samt principerna för hur man beräknar högsta tillåtna bruttovikt på vägar med olika 

bärighetsklasser. Eleven ska kunna bedöma hur last påverka när fordonet är i 

rörelse samt effekterna av överskridande av tillåtet axeltryck. Utifrån sin kunskap 

ska eleven kunna tillämpa fordonets tillåtna lastvikter och fördelning av laster. 

Dessutom ska eleven känna till, ha kännedom om, innehållet i de gemensamma 

EG-reglerna om viktbestämmelser för fordon och olika specialiserade transporter. 

Målet är uppnått när eleven med viss förståelse dessutom återger hur grupptryck 

uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och trafiksäkerhet, samt värderar 

sin förmåga att genom eget uppträdande vara en god förebild, eleven bedömer sin 

förmåga angående hur egna val och motiv kan påverka trafiksäkerheten.
 91

 

 

                                                      
89 De vanligast förekommande kodningsenheterna är markerade med överstrykning. 

90 Gymnasieskola 2011, s.56-59, samt Skolverkets kunskapskrav för betyget E, i kurserna Yrkestrafik 1a, 

Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering. 

91 TSFS 2011:22 & VVFS 2008:159. 
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Genom innehållsanalysen framkommer det att Skolverket och TS inte använder sig av samma 

ord och uttryck när de formulerar sina texter. Genom ovanstående exempel belyser jag de 

likheter och skillnader som framkommit av analysarbetet angående avnämarnas krav på 

kunskaper vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011. De 

kunskapsområden som tas upp, innehållet i kursplanerna och målen kan nämnas som en 

likhet
92

, men när man tittar närmare på kunskapskraven framkommer skillnader. Exempel på 

olikheter är en jämförelse av kraven på elevens självständighet. Enligt Skolverket ska eleven ” 

I samråd med handledare som inte behöver vara vid elevens sida i alla moment, men som 

eleven gör kontinuerliga avstämningar med, planera transportuppdrag…”, medan 

förutsättningarna enligt TS, är självständigt utförande, samråd med handledare eller 

avstämningar nämns inte i de mål som ska uppnås. Ytterligare ett exempel är bedömning av 

den egna förmågan, Skolverkets krav är, ”När eleven samråder med handledare bedömer hon 

eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav”, och enligt TS ”eleven 

värderar sin förmåga att genom eget uppträdande vara en god förebild, eleven bedömer sin 

förmåga angående hur egna val och motiv kan påverka trafiksäkerheten”. Liknande skillnader 

vad gäller kunskapskrav och mål inom andra områden i gymnasieskolans transportutbildning 

som en yrkesförare möter i sin vardag, åskådliggörs i bilaga II. 

6.3 Hur analysresultatet kan förstås med hjälp av läroplansteori 

Hur kan likheter och skillnader i Skolverkets respektive TS syn på de kunskaper som krävs 

vad gäller yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011 förstås med hjälp av 

läroplansteori? Genom innehållsanalys av Skolverkets kunskapskrav, betyget E, för att bli 

godkänd i kurserna Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-

specialisering samt TS mål i kursplan behörighet C och grundläggande kompetens för förare 

som utför godstansporter, som ska uppnås för att arbeta som yrkesförare med tung lastbil, 

framkom det att avnämarna berör samma innehåll i sina kursplaner och mål. Likheterna kan 

förstås med hjälp av det svar som Nilsson, undervisningsråd på Skolverket gav vid förfrågan 

om förarbeten till de gymnasiekurser som analyserats i arbetet. Nilsson svarade, 

…Målet för yrkesförarutbildningen är att eleverna efter genomgången utbildning 

skall kunna pröva för yrkeskompetens och C eller D behörighet och eventuellt CE 

eller DE behörighet. De förlagor som använts för framtagning av ämnesplanerna 

för yrkesförarutbildningen inom gymnasieskolan är Transportstyrelsen [sic] mål 

för yrkesförararutbildning [sic] och behörigheter.
93,

 
94

 

 

Att myndigheterna skriver fram kursplanerna och målen på olika sätt, genom skillnader i 

sättet att uttrycka sig och att avnämarna ger kunskapsområdena olika stort utrymme i sin text, 

kan förklaras genom läroplansteori. Linde skriver att föreskrifter som reglerar innehåll i 

undervisningen och annan skolverksamhet återspeglar åsikter och inställningar hos dem som 

utformar dessa.
95

 

 

Även skillnader som framkom angående avnämarnas kunskapskrav vad gäller elevens 

självständighet och elevens bedömning av den egna förmågan kan förklaras med hjälp av 

                                                      
92 Åskådliggörs i bilaga II. 

93 Kurt JL Nilsson, undervisningsråd på Skolverkets gymnasieenhet. Kommunikation via mail 2012-02-20. 

94 Körkortsbehörighet; C=tung lastbil. D=buss, CE=tung lastbil med tungt släp, DE=buss med  tungt släp. 

95 Linde, 2006 s. 19. 
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läroplansteori. I likhet med det resultat som framkom av innehållsanalysen när det gäller att 

bli godkänd enligt Skolverkets betygskriterier säger Linde att, 

Yrkesskickligheten nämns, men det krävs inte den grad av självständighet som 

möjliggör arbete utan handledning. För varje betygssteg höjs kraven inte bara 

i praktiskt behärskande av yrket utan också i fråga om omdöme, reflektion och 

förmåga till realistisk självvärdering.
96

 

Till skillnad mot de mål som ska uppnås enligt TS kunskapskrav, där det krävs att eleven ska 

vara självständig och förmågan att bedöma och värdera sin egen förmåga framträder som 

förhållandevis hög, i förhållande till Skolverkets krav för att bli godkänd. 

 

De likheter och skillnader som framkommit i Skolverkets och TS kunskapskrav och mål, 

föreskrifter som konstruerats på formuleringsarenan, är enligt Lindes förklaringsmodell av 

läroplansteori reglerande ramar. Enligt teorin påverkar dessa ramar i varierande omfattning 

tolkningen av de reglerande föreskrifterna på transformeringsarenan, som i sin tur påverkar 

undervisningsresultatet på realiseringsarenan.
97

 Förklaringsmodellen tydliggör att ramfaktorer 

som likheter och skillnader i myndigheternas texter i olika grad påverkar de kunskaper och 

färdigheter eleverna når på realiseringsarenan. 

6.4 Resultatsammanfattning 

Genom innehållsanalys av mål och kunskapskrav för att bli godkänd i Skolverkets kurser 

Yrkestrafik 1a, Yrkestrafik 1b, Godstrafik och Godstransporter-specialisering och TS 

kursplan behörighet C och grundläggande kompetens för förare som utför godstansporter, har 

det framkommit likheter och skillnader vad gäller avnämarnas syn på kraven för 

yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011. Som likheter kan nämnas de 

kunskapsområden som tas upp som innehåll i kursplanerna. Några framträdande skillnader 

förklaras med hjälp av läroplansteori, där Linde skriver att föreskrifter som reglerar innehåll i 

undervisningen och annan skolverksamhet återspeglar åsikter och inställningar hos dem som 

utformar dessa,
98

 vilket skulle kunna förklara skillnader i avnämarnas sätt att uttrycka sig, 

samt det utrymme som ges för innehållet i texten. I det resultat som framkom av 

innehållsanalysen visar sig skillnader i myndigheternas kunskapskrav vad gäller elevens 

självständighet och elevens bedömning av den egna förmågan. Resultatet angående 

Skolverkets kunskapskrav stärks med stöd av det Linde framhåller gällande Skolverkets 

betygskriterier, han skriver ”det krävs inte den grad av självständighet som möjliggör arbete 

utan handledning”, han nämner även elevens förmåga ”i fråga om omdöme, reflektion och 

förmåga till realistisk självvärdering”.
99

 Enligt TS mål att uppnå för att arbeta yrkesmässigt 

som förare av tung lastbil, framträder kraven på självständighet och förmåga att bedöma och 

värdera sin egen förmåga som förhållandevis höga i förhållande till Skolverkets krav för att 

bli godkänd på gymnasieskolans transportutbildning 2011. Med stöd av Lindes 

förklaringsmodell av ramfaktorteorin framkommer det att likheter och skillnader i 

myndigheternas reglerande dokument har inverkan på elevens kunskaper och färdigheter. 

                                                      
96 Linde, 2006 s. 91. 

97 Linde, 2006 s. 15, 52.  

98 Linde, 2006 s. 19. 

99 Linde, 2006 s. 91. 



22 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Naturligtvis färgas arbetets resultat av min bakgrund och mina intressen. Den 

yrkesförarutbildning jag gick på gamla AMU, mina verksamma år som chaufför inom olika 

typer av transporter, min utbildning i trafiksäkerhetskunskap, mina år som yrkeslärare med 

rätt att examinera körkort på vuxenutbildning, min tid på Trafikverket som 

dispenshandläggare för tunga, långa och breda specialtransporter samt de två sista åren på 

gymnasieskolans transportutbildning parallellt med mina studier till behörig yrkeslärare. Men 

jag vill också påstå att de erfarenheter min bakgrund gett mig varit en tillgång när jag genom 

Bergström och Boréus metod för innehållsanalys och Lindes förklaringsmodeller till 

läroplansteori fördjupat mig i, och sökt svar på mina frågor. 

 

Som det visade sig i undersökningens resultat finns det skillnader när Skolverket och TS 

skriver fram sin syn på yrkeskunnande i gymnasieskolans transportutbildning 2011. Det 

handlar om orden de använder sig av, sättet de uttrycker sig på och det utrymme som ges i 

texten för utbildningens olika områden. Dessutom framkom det skillnader vad gäller nivån på 

de kunskaper som krävs för ett godkänt yrkeskunnande i Skolverkets kunskapskrav, betyget 

E, och TS mål som ska uppnås för att arbeta som yrkesförare med tung lastbil. Trots att 

myndigheterna behandlar samma kunskapsområden i sina kurser kan skillnaderna när de 

skriver fram sin syn på yrkeskunnande bidra till tolkningsproblem, liksom de problem som 

beskrivs angående generaliserade mål i studien, Jämförelse av innehåll i den gamla och den 

nya kursplanen för den svenska förarutbildningen. Stenlund, Henriksson och Sundström 

skriver, 

Ett problem med för generaliserade mål är dock att de kan upplevas mångtydiga. 

En fråga man kan ställa sig med avseende på de praktiska målen i den nya 

kursplanen är om dessa mål är för generella...
100

, 

vilket kan ses beröra både Skolverkets och TS kursplaner. Om texttolkaren inte är bevandrad i 

gymnasieskolans ’värld’ kan det vara svårare än för den som till exempel är utbildad 

gymnasielärare att tolka läroplaner, centralt innehåll i kurserna, kunskapskrav och andra av 

Skolverket och skolan framtagna dokument. Och för den som inte har någon 

trafiklärarutbildning, förarprövarutbildning för gymnasielärare eller liknande utbildning i TS 

regelverk, trafikpsykologi och utbildning om hur man praktiskt arbetar med eleverna i 

trafiken, förutom sin utbildning för de egna körkortsbehörigheterna, kan det vara svårare att 

tyda TS texter och vägleda eleverna såväl teoretiskt som praktiskt i de körkorts- och 

yrkeskompetensgrundande ämnena. 

 

Petersson diskuterar problemen, han skriver, 

Det är naturligtvis inte avsikten från vare sig Transportstyrelsen eller Skolverket 

att göra det komplicerat avseende vilka regler som gäller. Dock kan det vara 

mycket lätt att missa någon styrande föreskrift eller det kanske lämnar utrymme 

för egna tolkningar om det inte är tydligt. 

                                                      
100 Stenlund, Henriksson & Sundström, 2006 s. 23. 
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För att underlätta för lärare och skolledning på gymnasieskolans transportutbildning och 

minimera risken för att det ska bli förvirrande med alla styrande föreskrifter föreslår Petersson 

att Skolverket och TS ska göra en gemensam föreskrift.
101

 Jag ansluter mig till Peterssons 

förslag, men med tanke på att Skolverket tagit bort alla skrivningar om vilka kurser eleverna 

ska genomföra för behörigheterna samt den text i kursplanerna som tidigare talade om att 

eleverna ska uppfylla TS behörighetskrav för körkort och yrkeskompetens, har jag inga stora 

förhoppningar om några gemensamma föreskrifter, trots att man i Gymnasieskola 2011 

skriver att Regeringens intentioner med reformen är att, ”styrdokumenten ska vara tydliga” 

och ”Styrdokumenten ska vara ett tydligt stöd för lärarens undervisning.”
 102

 

 

Angående Skolverkets betygskriterier skriver Linde att, ”Yrkesskickligheten nämns, men det 

krävs inte den grad av självständighet som möjliggör arbete utan handledning.”
103

 När han 

skrev detta gällde 1994 års skolreform. Då ansågs gymnasieutbildningarna som 

yrkesförberedande, vilket jag inte anser ställde samma krav på elevens självständighet som 

Regeringens intentioner med gymnasiereformen 2011, där Skolverket skriver, 

”Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för yrkesverksamhet så att de kan börja 

jobba direkt efter gymnasieskolan.”
104

 När jag läser och tolkar kunskapskraven i Skolverkets 

kurser blir jag betänksam, för att exemplifiera mina tankar använder jag mig av kurser som 

rör körning med tung lastbil. För ett godkänt betyg, E, i kurserna Godstrafik och 

Godstransporter-specialisering står det, 

Eleven, 

 genomför i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer 

 kör och manövrerar lastbilen… på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta 

trafikmiljöer 

 genomför i samråd med handledare enkla godstransporter 

 kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande 

trafiksituationer 

 När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss 

säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
105

 

Jag undrar hur Skolverkat kan se en elev som bara klarar att framföra sin lastbil i bekanta 

trafikmiljöer och dessutom behöver samråda med en handledare, och trots att eleven samråder 

med en handledare är osäker på sin förmåga och vad situationen kräver, som väl förberedd för 

sitt yrke, jämfört med TS kursplan behörighet C, som ligger till grund för utfärdande av 

körkort för tung lastbil, där TS i några av de mål som eleven ska nå skriver, 

Målet är uppnått när eleven… 

 visar särskilt goda avsökningsrutiner i olika trafikmiljöer... 

 visar särskilt gott omdöme i samspelet med andra trafikanter, 

 visar uppfattningsförmåga, förutseende och gott omdöme även i komplexa 

trafiksituationer, 

 använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, 

                                                      
101 Petersson, 2011 s. 19-20. 

102 Gymnasieskola 2011, s. 12. 

103 Linde, 2006 s. 91. 

104 Gymnasieskola 2011, s. 12. 

105 SKOLFS 2010:121 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet  

 godstransporter i gymnasieskolan 
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 förutser olika händelseförlopp i trafiken, 

 bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp, 

 värderar sin egen förmåga… 

 accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.
106

 

Detta är ett exempel på ett område bland många andra områden i gymnasieskolans 

transportutbildning 2011 där jag menar att det finns utrymme för tolkning, ett 

tolkningsutrymme för lärarlagen och andra berörda som inte underlättas genom skillnaderna i 

myndigheternas föreskrifter. 

 

Arbetets resultat visar att det är många faktorer som påverkar utbildnings- och målfokus på 

gymnasieskolans transportutbildning. Eventuellt på bekostnad av borttappade mål- och 

avnämarnas intentioner med gymnasieskolans transportutbildning 2011. Ytterligare exempel 

på problem som uppstår, som jag ser det beroende på skillnader i Skolverkets och TS 

kursplaner, ges i Skolverkets yttrande över Vägverkets förslag till nya föreskrifter om 

förarprov (2008), Skolverket skriver, 

”De undervisande lärarna har alltså att följa två kursplaner… Skolverket har 
erfarit att många skolor i den situationen väljer att i huvudsak undervisa enligt 
Vägverkets kursplan. Det har fått konsekvensen att man genomför en 
konventionell körkortsutbildning parallellt med Skolverkets kurser, vilket inte 
gynnar tanken om körkortet som en integrerad del av transportutbildningen… 

Mot den bakgrunden föreslår Skolverket att meningen ”Undervisningen ska ha 
följt hela Vägverkets kursplan för aktuell behörighet” utgår. 

Den föreslagna ändringen påverkar enligt Skolverket inte kvalitén i 
undervisningen eftersom den tydliggörs i de föreslagna föreskrifterna 6 kap. 4 § 
där det står: 

”Eleven ska uppnå godkända kunskaper enligt Vägverkets kursplan för 

respektive behörighet” 

Med den formuleringen är den kvalitativa nivån vid undervisning enligt 

Skolverkets kursplaner säkerställd.”
107

 

 

Skolverkets erfarenheter kan förklaras med delar av Lindes samhällsfokus, att skolan är en del 

av samhället. Han tar upp den studie Arfwedson och Lundman har gjort när det gäller 

”närsamhällets inflytande över skolan,”
108

 de säger att, 

”Olika lärare i samma skola kan tänka olika, men ofta uppstår en dominerande 

skolkod i ett lärarkollegium, eventuellt med en minoritetsgrupp i opposition… 

Koden kan också innehålla principer för hur lärare ska förhålla sig till 

skolledning och regelverk”.
109

 

Förhållandena vid de skolor Skolverket syftar på kan bero på skolornas dominerande skolkod, 

situationen kan vara sådan att dessa skolor har lärare med yrkeslärarexamen med 

transportinriktning, men att dessa lärare utgör en minoritetsgrupp på transportutbildningen. 

                                                      
106 TSFS 2011:22, 3 kap. 2-3 §§. 

107 Skolverket, Yttrande över Vägverkets förslag till nya föreskrifter om förarprov, gemensamma 

bestämmelser, 2008, s. 2-3. 

108 Arfwedson & Lundman, 1984, i Linde, 2006 s. 14. 

109 Arfwedson & Lundman, 1984, i Linde, 2006 s. 14. 
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Och, den dominerande gruppen utgörs av lärare med trafiklärarbakgrund eller liknande, utan 

yrkeslärarexamen, då kan det falla sig naturligt att fokus hamnar på körkortsutbildningen.  

 

I motsats till Skolverkets erfarenheter kan förhållandena även vara så att de lärare som har 

gått förarprövarutbildning och har ett av TS tillstyrkt förordnande om att förrätta förarprov, 

hör till en minoritetsgrupp på transportutbildningen och är i opposition till den för skolan 

dominerande skolkoden. Om den dominerande skolkoden innehåller principer för hur lärare 

ska förhålla sig till regelverk, att Skolverkets föreskrifter är tillräckliga för att utfärda körkort, 

och majoritetsgruppen tolkar Skolverkets kurser utan erfarenhet av TS föreskrifter. Då kan 

situationen upplevas svårhanterlig för den eller de lärare som har examinationsrätt, när eleven 

ska uppnå kunskaper enligt TS kursplaner för utfärdande av körkortsbehörigheter och 

yrkeskompetensbevis. Problemet underlättas inte av att Skolverket i de föreskrifter som gäller 

för transportutbildningen i gymnasieskola 2011, valt att ta bort det innehåll som talar om att 

eleverna ska uppfylla TS behörighetskrav för körkort och yrkesförarkompetens. Genom 

Bernstein belyser Linde att, ”Lärarna måste i planering i lärarlag komma överens om hur 

undervisningen ska planeras, och olika synsätt kan leda till öppna motsättningar.”
110

 Vilket 

kan vara en förklaring till de upplevda schismer i transportutbildningen som jag beskrivit i 

arbetet. 

 

Med tanke på att jag inte har några förhoppningar om att Skolverket och TS ska utfärda några 

gemensamma föreskrifter för gymnasieskolans transportutbildning förslår jag en gemensam, 

kontinuerligt återkommande utbildning för alla lärare som i sin yrkesverksamhet kommer i 

kontakt med gymnasieskolans ämnesplaner där TS mål i kursplanerna för förarbehörigheter 

och yrkeskompetens använts som förlagor. Detta för att reservera utrymme för reflektion och 

kunskapsspridning om TS och Skolverkets mål och kunskapskrav. Trots motsättningar 

behöver lärarna utarbeta en utbildningsplan som ger eleverna möjlighet att nå kunskapskraven 

och målen i Skolverkets och TS kurser, en plan som integrerar och koordinerar båda 

myndigheternas kursplaner. 

7.2 Framtida effekter 

Min uppfattning är att det finns två olika vägar i gymnasieskolans transportutbildning 2011. 

Antingen lyckas vi integrera och koordinera alla kursplaner som ingår i transportutbildningen, 

de kursplaner där eleverna ska nå kunskapskraven för en gymnasieexamen samt TS 

kursplaner, på ett för eleverna motiverande sätt. Alternativet är att transportutbildningen 

provfokuseras där Trafikverkets prov styr utbildningen. Enligt TS föreskrifter ska de elever 

som påbörjade sin transportutbildning på gymnasieskolan efter den 1 juli 2011, ”ha slutfört 

utbildningen på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, inom gymnasieskolan 

och ha gymnasieexamen”
111

, för att skolornas egna förarprövare ska få rapportera godkänt 

förarprov för tung lastbil, behörighet C och tung lastbil med tungt släp, behörighet CE, 

jämfört med förarprov vid Trafikverket, vilket inte kräver någon gymnasieexamen. Beroende 

på hur lockande en gymnasieexamen är för eleverna och om eleverna klarar kunskapskraven 

för en gymnasieexamen, kan det sätt skolan väljer för examination av körkort påverka 

elevernas val av skola. Det krävs ingen gymnasieexamen för att arbeta som yrkesförare med 

tung lastbil, däremot krävs det minst körkortsbehörighet C. Det innebär att om eleverna inte är 

intresserade av en gymnasieexamen eller att eleverna upplever det för krävande att nå 

kunskapskraven, men trots det vill arbeta som förare på tung lastbil, väljer eleven en 

                                                      
110 Bernstein, 1971, i Linde, 2006 s. 39-40. 

111 TSFS 2011:9, 6 kap. 3 §, punkt 8. 
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transportutbildning som vänder sig till Trafikverket för förarprov. Linde belyser 

kunskapskontrollens inverkan på utbildning, han skriver, 

givetvis är det så att läroplanstillämpning till stor del bestäms av hur 

kunskapskontrollen sker… Om det är centrala prov gjorda av någon för 

skolan extern… så blir dessa prov och förutspåendet om vad som ska 

komma på provet styrande för undervisningen.
112

 

Om det i framtiden visar sig att eleverna inte prioriterar en gymnasieexamen, att de prioriterar 

att få sina tunga körkortsbehörigheter utan, eller innan de nått kunskaperna för en examen, 

kommer Skolverkets kursplaner enligt Lindes förklaring att få en undanskymd tillvaro och i 

viss mån även TS kursplaner, beroende på hur väl kursplanerna harmonierar med 

Trafikverkets prov. Linde skriver att, 

kunskapsmätning ska inte dominera över skolarbetet, utan elevens personliga 

utveckling och förmåga att tillägna sig eget lärande ska stå i centrum.”
113

 

Om vi lyckas motivera eleverna att ta den väg som leder till en gymnasieexamen, 

körkortsbehörigheter och yrkeskompetensbevis utan provfokusering, når vi enligt min 

uppfattning även de avsikter TS beskriver angående införandet av yrkesförarkompetens, att 

utbildningen ger kompetens som leder till att yrkets status höjs. 

7.3 Metoddiskussion 

Den metod jag valt för att belysa och söka svar på mina frågor, har för mig varit mycket 

givande och intressant. Genom arbetet har min kunskapsnivå när det gäller aktuell lagstiftning 

höjts avsevärt, kunskap som kommer till nytta i min yrkesverksamhet inom 

transportutbildning. 

 

Tanken med att i del två, Bakgrund, göra en ganska omfattande datainsamling och 

presentation av reglerande föreskrifter samt en del andra dokument som påverkar 

gymnasieskolans transportutbildning, var att ge de som läser arbetet en möjlighet att sätta sig 

in i problematiken med dubbla kursplaner och andra föreskrifter som inverkar på 

utbildningen. Jag har förståelse för om den resultatinriktade läsaren upplever avsnittet som 

avlägset arbetets syfte och frågeställningar. Men jag har också förhoppningen att den som är 

intresserad av vad vi har att leva upp till på transportutbildningen, funnit 

bakgrundspresentationen tänkvärd och givande. 

 

Även del fyra, Teoretiskt perspektiv, kan under läsningen kännas avlägset arbetets syfte och 

frågeställningar. Men jag hoppas att det framkommer i del sex, Resultat, och även del sju, 

Diskussion, vilken uppgift beskrivningen av det teoretiska perspektivet fyller för svaren på 

frågeställningarna, arbetets resultat och diskussion. 

7.4 Fortsatt forskning 

Med tanke på hur reglerande myndigheters syn på yrkeskunnande skrivs fram, och att det i 

varierande grad kan påverka elevernas kunskaper och färdigheter i gymnasieskolans 

transportutbildning 2011, kan ett alternativ till fortsatt forskning vara att undersöka hur andra 

länder löser kombinationen transportutbildning på ungdomsgymnasiet och examination av 

förarbehörigheter och kompetensbevis. Vid beaktande av alternativa lösningar bör vi tänka på 

                                                      
112 Linde, 2006 s. 53. 

113 Linde, 2006 s. 41. 
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att vi i Sverige trots allt ligger långt fram vad gäller trafiksäkerhet och vårt gemensamma 

trafiksäkerhetsarbete. 
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