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Abstract: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst 

kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 

utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. Resultatet visar att de 

intervjuade eleverna kunde bryta ner tidigare erfarenheter av tyst kunskap, både 

kopplat till slöjd och fritidsaktiviteter. Eleverna värderade även den tysta 

kunskapen de lärde sig i slöjden högt för framtida behov och den personliga 

utvecklingen.  

 

Nyckelord: tyst kunskap, slöjd, praktiskt kontra teoretiskt, sloyd, grundskolan 
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Inledning 

 

Hantverkskunnande har alltid fascinerat mig. Folk som ser möjligheter i det som 

andra ser som skräp. Kreativa lösningar på uppkomna problem eller innovativa 

föremål som helt enkelt underlättar vardagen. Min morfar var en sådan person som 

hittade praktiska lösningar där många andra stirrade sig blind på problemen. Efter 

en kort men vanligt förekommande skolgång under 1930-talet var det arbete som 

väntade för den knappt tonåriga folkskoleeleven. I arbetslivet fick han nytta av sin 

kreativitet när han lagade och byggde i slöjdens olika materialområden, det gjorde 

han även på fritiden. Han sydde riddartäcke till den egentillverkade gunghästen. 

Han svetsade ihop rockarder till kallblodstravarna. Han tillverkade fågelstugor till 

hembygdsföreningens lotterier, visade hur man smidde spikar, tillverkade 

agilityhinder till vår hund och mycket mer. Dessa kunskaper som han på egen 

hand förskansat sig var han mån om att föra vidare. Han visade på hur sågen skulle 

få göra jobbet när man sågade av en bräda. Hur hammaren skulle träffa spiken 

plant för att driva ner den utan att kröka den. Hur svarvjärnet skulle fattas långt ut 

på handtaget för att få en bra hävarm. Han verkade kunna allt trots sin korta sejour 

i skolbänken. Han besatt en otrolig mängd tyst kunskap efter en livstid av att ha 

testat sig fram för att hitta lösningar på vardagliga problem. Efter att ha läst ett 

antal avhandlingar och andra sorters texter som berör slöjden var känslan att det 

fanns väldigt lite forskning på tyst kunskap utifrån ett elevperspektiv. Denna 

inriktning är därför den som jag vigt mitt examensarbete åt då det ligger i mitt 

egna intresse av tyst kunskap och syn på skolan där eleven bör ligga i fokus. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med 

fokus på slöjd.  

 

Detta syfte har lett fram till följande frågeställning 

Hur förhåller sig eleverna till tyst kunskap? 

Hur beskriver eleverna statusen på den tysta kunskapen i slöjden? 

Hur värderar eleverna tyst kunskap i slöjden för sin personliga utveckling? 
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Bakgrund 
 

Slöjden i skolan 

Vid folkskolans införande i mitten av 1800-talet fanns inte slöjden med som ämne. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän slöjden fanns med på schemat. Även om 

det var tydligt uppdelat mellan slöjd för flickor och för pojkar samt att 

undervisningen lokalt skiljde på sig. Denna uppdelning varade ända till 1962 års 

läroplan där det står om olika materialområden istället för slöjd för flickor eller 

pojkar. Från början infördes slöjd för att göra skolan mer barnanpassad och 

accepterad bland befolkningen då barnen inte lärde sig nödvändigt 

hantverkskunnande hemmavid om de var i skolan (Jeansen 2017, s. 27–34). 

Slöjden som skolämne klassas ofta som ett praktiskt ämne där elever ofta 

förknippar slöjdens kärna med olika former av hantverkande. Många slöjdlärare 

känner igen eleven som kommer in i salen och frågar något i linje med “ska vi 

prata eller jobba idag?”. Synen på slöjden är ofta den att arbetet sker med kroppen 

i ett skapande medan slöjdens andra delar upplevs som något påtvingat. 

Sigvardsson framhåller att slöjdens teoretiska förmågor i regel har en lägre status 

än de praktiska förmågorna. Att bearbeta olika material är en förmåga som är mer 

förknippat med slöjden än att utforska inspirationsmaterial, utforma en idé eller 

reflektera över arbetet (2014, s. 146).  

 

Eleverna och slöjden 

Med utgångspunkt utifrån elevernas uppfattning om slöjden som skolämne är det 

fyra delar som lyfts fram som slöjdens behållning i undervisningen. Dessa är 

undervisningens utformning, kontrasten mot undervisningen i andra skolämnen, 

elevinflytandet och den praktiska nyttan av undervisningen (Ekström & 

Hasselskog 2015, s. 52). Just att kontrasten mot annan undervisning är en stark 

faktor till slöjdens popularitet är intressant då det i samma studie påvisas att 30 

procent av eleverna i åk 9 inte vet vad de har för nytta av de förmågor de tränar på 

i slöjden (s. 74). Att själva ordet “slöjd” kommer från fornnordiskans ord för 

“slug” (SAOB 2018) kanske förnimmer om vad eleverna tränar på i slöjdsalar 

runtom i Sverige, att inte bara vara slug i tanken utan även i kroppen. Slöjdens 

hantverkskunnandet är en form av tyst kunskap. Det är en kunskap som inte märks 

av förrän kroppen är i rörelse och det sätts i sitt rätta element med verktyg och 

material av olika slag (Frohagen 2016, s. 7). 
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Tidigare forskning 

  

Här vill jag påvisa olika teorier kring tyst kunskap och då ligger det nära till hands 

att börja med vad som har sagts om praktisk och teoretisk kunskap. Sedan närmar 

jag mig uppsatsens syfte genom att påvisa vilken forskning som finns på tyst 

kunskap i samband med slöjden. 

 

Tyst kunskap och förhållandet mellan teori och praktik  

Gustavsson beskriver synen på det “praktiska” och det “teoretiska” som det 

“osägbara” och det “sägbara”, eller förtrogenhetskunskap och påståendekunskap. 

Generaliseringen är att praktiska verksamheter håller på med förtrogenhetskunskap 

medan vetenskapen sysslar med påståendekunskap (2002, s. 83). Borg beskriver 

att praktisk kunskap ofta kan klassas som tyst kunskap därför att verbalisera 

görande skiljer sig från görandet i sig (2001, s. 154). Johansson skriver också om 

förhållandet mellan teori och praktik. Hon beskriver en koppling mellan teori och 

praktik som är oskiljbar i och med att ingen handling människor utför antingen är 

det ena eller det andra utan alla är i någon form en kombination av bägge delarna. I 

en egen studie beskriver sedan Johansson hur elever växelvis använder sig av 

“teori” och “praktik” i sina arbetsprocesser (2002, s. 28).  

Det “teoretiska” och det “praktiska” används växelvis i slöjden för att driva 

arbetsprocessen framåt. När det tar stopp i det “teoretiska” tar det “praktiska” vid 

och vice versa. Frohagen beskriver hur det är genom våra kroppar och främst våra 

händer som vi bildat oss en uppfattning av världen. Något som hon menar är en 

orsak till varför det kan vara nyttigt för den personliga utvecklingen att behärska 

ett hantverk. Genom hantverkande kan individen utveckla sin förståelse för 

världen omkring sig och skapa sig en egen självbild (2016, s. 43). För att göra det 

behövs olika redskap, konkreta och abstrakta sådana.  

Vissa moment som upprepats tillräckligt många gånger övergår till något 

automatiserat där en aktiv tanke inte är nödvändig för att lyckas genomföra 

momentet. Man ska dock akta sig för att anta att kunskapen bara sitter i händerna 

när det rör sig om tyst kunskap. Deweys “learning by doing” har ofta misstolkats 

att görandet just skulle sitta i händerna medan vad Dewey syftade på med metoden 

var det motsatta. Nämligen att uppdelningen mellan det teoretiska och det 

praktiska måste överges och istället skulle teori testas i praktiken för att föra 

elevers utveckling framåt (Johansson 2002, s. 26). Just begreppet “tyst kunskap”, 

som den här uppsatsen ämnar fokusera på, utvecklades av Polanyi när det 

presenterades i “The tacit dimension” 1966. Där påvisade han hur man vet mer än 

man kan formulera, t.ex. hur man cyklar eller kör bil. Begreppet är också nära 

förknippat med hantverkande och dess undervisning där det med ord kan vara 

svårt att beskriva olika moment och göra det förståeligt (Jeansen 2017, s. 8). Det 

kan sägas att tyst kunskap kan betraktas som ett sätt att veta mer än vi kan säga 

(Polanyi 2013, s. 42) samt att det utan erfarenheterna i att uppleva en teori blir det 

aldrig till en sann kunskap (s. 45–46). Tyst kunskap kan också beskrivas som det 
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som inte kan läras genom att läsa om det eller få det berättat, det måste upplevas. 

Att känna motståndet i materialet genom verktyget och förstå med vilken kraft ett 

material behöver bearbetas för att uppnå ett visst resultat kan förmedlas med ord 

men måste upplevas för att förstås.  

 

Tyst kunskap i slöjden 

I sin egen studie beskriver Frohagen hur elever som uppmanats att inte samarbeta 

eller prata med varandra lyckades utföra olika moment i slöjden utan större 

problem. Vissa elever hade stannat upp för att titta hur kamraterna utförde vissa 

moment och kunde sedan fortsätta med sitt (2016, s. 80). Det kan vara en 

förklaring till varför språket kring elevers lärande och kunnande beskrivs som 

fattigt i jämförelse med språket kring hantverket. Elever lär sig ofta genom att 

härma i slöjden, både lärare och klasskamrater. Om lärandet sker i en visuell 

kommunikation behövs inte ett lika starkt verbalt språk för att förmedla 

erfarenheter och lärdomar. Att det verbala språket inte blir lika viktigt i 

utbildningen kan vara en viktig faktor i att hantverkskunnande och andra praktiska 

kunskaper benämns som tyst kunskap, just för att det inte omskrivs i ord. Att 

elever har svårt för att sätta ord på vad de lär sig kan vara för att de inte har lärt sig 

genom verbal kommunikation. Att förklara ett hantverk med ord kan vara svårare 

än att visa hur hantverket utförs genom kropp och händer (Jeansen 2017, s. 8). 

Även Johansson påvisar i sin avhandling att slöjdens aktiviteter förmedlas genom 

språkliga såväl som icke språkliga resurser (2002, s. 219) och även om “språket är 

en grundläggande komponent i vår förmåga att konstituera verkligheten på olika 

sätt” (Säljö 2000, s. 96) så blir det först i samarbetet med andra eller när 

hantverkandet stannar upp för att reflektera över någon uppkommen situation som 

det verbala tar plats. 

Slöjdens utveckling i svensk skola har gått från mallslöjd med ett stort fokus på 

den färdiga produkten till en bredare syn av hantverket där fokus numera ligger på 

slöjdens olika delar från idé till färdig produkt med såväl avslutande som löpande 

reflektion under arbetsprocessens gång (Frohagen 2016, s. 26–27). Denna 

förändring ger en större nytta av utbildningen samtidigt som det kräver att eleverna 

inte bara kommer på en egen idé utan även att de val som görs även motiveras. 

Dessa motiveringar ska sedan göras utifrån olika aspekter av slöjdandet också. Att 

reflektera kring själva hantverket är en, men även att resonera kring föremålets 

utseende och dess miljöpåverkan betygsätts. Det gör att mycket tid som tidigare 

lades på att bearbeta material och träna upp hantverkande numera går åt till att 

synliggöra tankeverksamheter. Johansson beskriver hur skissandet och skrivandet 

blir till redskap i slöjden. Redskap som bearbetar tankar och idéer för att i nästa 

steg utföras i olika material som i sin tur föder nya tankar och idéer (2002, s. 211).  

Just att kunna sätta ord på arbetsprocessen infördes i och med Lpo 94 och har 

utvecklats med den nuvarande läroplanen Lgr 11. Verb som att välja, motivera, 

tolka, värdera och analysera finns med som centrala delar i kommentarmaterialet 

och ska trots ett skiftat fokus från hantverkandet i sig, inte ses som en teoretisering 
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av slöjden. Meningen med ändringen kom till för att nationella utvärderingar av 

slöjden visade att elever till liten del kunde förklara vad det var de lärde sig i 

slöjden (Frohagen 2016, s. 28). Frågan är då om ändringen har gett resultat, att 

elever i större utsträckning vet vad de lär sig i slöjden. Enligt Hasselskogs 

avhandling har eleverna ingen större förståelse för vilka personliga kvaliteter som 

utvecklas även om lärarna säger sig fokusera på just detta (2010, s. 39).  

För att vara kunnig i slöjd krävs det att man behärskar förmågor från idé till 

färdigt projekt, medan det för att vara kunnig i hantverk endast krävs att man 

behärskar de praktiska momenten som utgör själva skapandet (Frohagen 2016, s. 

29–30). Skillnaden kan verka hårfin men det krävs olika former av tyst kunskap 

för att utveckla en idé, designa ett projekt och att verkställa det i lämpligt material 

med rätt verktyg. Syftet med slöjden i skolan har varit att utbilda elever i händighet 

genom olika hantverk snarare än att utbilda elever till hantverkare (Frohagen 2016, 

s. 22). Jeansen gjorde till sin avhandling intervjuer med lärare där flera framhöll att 

elever har ett bättre arbetssätt i och med en större förståelse för arbetsprocessen. 

Däremot menade några av de intervjuade lärarna att hantverkskunnandet blivit 

sämre. Flera av lärarna beskrev slöjdens kunskapskrav som teoretiska när det inte 

rörde sig om hantverkskunskaper (2017, s. 160–161). Frohagen beskriver i sin 

avhandling hur slöjden alltsedan 1994 års läroplan har ett större fokus på 

reflektionen av hantverkets olika delar. Detta då elever i nationella utvärderingar 

haft svårt för att beskriva vad det är som de lär sig i slöjden, både enligt den utförd 

1992 och 2003. I läroplanen som infördes 2011 anser Frohagen att fokus ligger på 

verb som analysera, värdera, motivera, välja och tolka. I kommentarmaterialet 

framgår det att undervisningen inte ska tolkas som att den teoretiseras även om 

författaren tydligt ifrågasätter verbaliseringens innebörd för att lära sig att tillverka 

olika föremål (2016, s. 28).  

Ekström och Hasselskog lyfte i sin text att 8 av 10 elever i åk 6 fann att de hade 

nytta av sina slöjdkunskaper medan 7 av 10 elever i åk 9 ansåg samma sak. Vad de 

mer specifikt hade nytta av var inte klargjort men på något sätt fyllde 

erfarenheterna en funktion (2015, s. 74). Att ha något som stärker självförtroendet 

kan vara nog så viktigt i ett samhälle där det blir allt vanligare att ungdomar är 

allmänt stressade och nedstämda och till och med hamnar i depressioner. Att det 

sedan i snitt tar längre tid för ungdomar att komma in i vuxenlivet gör det mer 

värdefullt att ha en bred repertoar av erfarenheter för att klara av olika situationer 

(Johansson, Lindgren & Hellman 2013, s. 111–112). Att kunna skapa produkter i 

slöjden är inte huvudsyftet men det kan ge en viss tillfredsställelse som elev att ha 

skapat något som man kan ha användning av i vardagen (Borg 2001, 75).   
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Teori 

 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur elever beskriver tyst kunskap med 

fokus på just slöjden. Slöjden som skolämne har ett stort fokus på tyst kunskap och 

på görande i form av olika hantverk. För att den tysta kunskap som elever tränar 

upp i olika moment i slöjden ska bli till en sann kunskap behöver de även 

reflektera över vad de har gjort. De behöver dra lärdom av sina erfarenheter av tyst 

kunskap för att kunna utveckla den och befästa den som en sann kunskap (Borg 

2001, s. 160, Frohagen 2016, s. 22, Jeansen 2017, s. 8, Johansson 2002, s. 27 och 

Polanyi 2013, s. 45–46).  

 När Ekström och Hasselskogs nationella utvärdering om slöjden publicerades 

2015 visade den vad eleverna uppskattade mest med slöjden. Då var det 

undervisningens upplägg, en kontrast mot övrig undervisning, eget inflytande och 

egenvärdet i att kunna slöjda som eleverna påtalade som viktiga (s. 52). I Borgs 

avhandling från 2001 framkom det att de flesta intervjuade var positiva till sina 

upplevelser av slöjden från skoltiden och att de hade haft praktisk nytta av det de 

hade lärt sig i slöjden efter sin skoltid (s. 73–83). Detta tyder på att slöjden fyller 

en funktion med att rusta människor med erfarenheter som de har nytta av även 

utanför slöjdsalen i det verkliga livet. Att befästa dessa erfarenheter för att etablera 

dem som tyst kunskap kräver dock att de har testats på. Utan erfarenheten av att 

uppleva hantverket som utövare går det inte att reflektera över hur materialet 

känns, hur verktyget ska hållas eller hur kroppen ska positioneras. Det går att 

spekulera i hur men för att bilda sig en egen sanning behöver det upplevas. Även 

att ha testat på olika sätt att utföra samma sak kan vara av värde för den personliga 

utvecklingen. Har en elev aldrig slipat en träbit för hand kan det vara svårt att 

förstå jobbet som en skiv- eller bandputs gör. Det är viktigt att eleven ges 

möjlighet att skapa sig erfarenheter kring både handverktyg och maskiner för att 

bilda sig en djupare förståelse för de olika momenten (Frohagen 2016, s. 26).  

Med tyst kunskap i den här texten menas de moment i slöjdandet som vanligtvis 

inte uttrycks i ord såsom hur man greppar ett verktyg, positionerar kroppen, 

avväger med vilken kraft verktyget ska föras i förhållande till materialet, men även 

avväganden inför handling såsom vilket verktyg som passar bäst för ändamålet 

eller hur materialet placeras för att bäst kunna bearbetas. 
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Metod  
 

För att få fram ett underlag kring elevers beskrivning av tyst kunskap har jag 

intervjuat eleverna utifrån en på förhand fastställd frågeställning på ämnet att utgå 

ifrån. Intervjuerna skedde under hösten 2018 på elevernas skola. 

 

Datainsamlingsmetod 

Som metod har jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer baserade på 

fenomenologi då dess fokus på uppfattningar av verkligheten (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 30) stämmer överens med mitt syfte att öka förståelsen för hur elever 

beskriver tyst kunskap i slöjden. Fenomenologi kan beskrivas som en kvalitativ 

forskningsintervju som för betraktaren kan ses som ett vardagligt samtal men med 

ett mål att få intervjupersonens beskrivning av dess uppfattning om ett ämne. Den 

fenomenologiska intervjun är halvstrukturerad på så vis att den inte är ett öppet 

samtal men inte heller en låst frågeställning. Intervjuer utförs utifrån 

frågeställningar med fokus på teman där frågeställningarna kan skilja sig mellan 

olika intervjupersoner och intervjuer beroende på vad som framkommer under 

intervjun. Den insamlade datan analyseras vanligen genom ljudupptagningar och 

transkribering (2009, s. 41–43).  

 

Urval 

Jag har valt att intervjua elever i årskurs 6 som jag undervisade i slöjd under tiden 

för intervjuerna. Eleverna kände mig väl och vice versa vilket jag anser har 

underlättat ett avslappnat klimat under intervjuerna. Nackdelen med den 

situationen är att det kan påverka elevernas svar då de är i en beroendeställning 

gentemot mig som till vardags var deras lärare.  

Eleverna intervjuades enskilt eller i par. Jag hade helst intervjuat samtliga 

enskilt för att de inte skulle påverkas av kompisen. I det här fallet ansåg jag dock 

att det var viktigare att eleverna var bekväma under intervjuerna än att säkerställa 

att det var den enskilda individens beskrivningar som lyftes fram. Totalt var det 10 

intervjuer som ägde rum med totalt 14 elever. Av de 10 intervjuerna var det 6 som 

utfördes enskilt och 4 som utfördes parvis.  

 

Genomförande 

Intervjudelen av studien startade med att jag besökte klassen och berättade om mitt 

examensarbete. För att förklara vad jag menade med tyst kunskap gav jag ett 

exempel kopplat till ett mjölkpaket. Exemplet gick ut på att den som ska lyfta ett 

mjölkpaket lyfter med en viss kraft beroende på hur mycket mjölk den personen 

tror det är i paketet. Om paketet innehåller lite mjölk men personen i fråga tror att 

det är fullt kommer den att ta i som om det vore fullt och lyfta mjölkpaketet högt 

upp i luften. Kopplingen till inriktningen på examensarbetet var den att tyst 

kunskap kan vara de dagliga uppgifter vi utför som vi inte aktivt reflekterar kring. 

Att vi gör en snabb bedömning av en situation som sedan utförs av kroppen. 
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Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor innan jag delade ut informationslappar, 

samtyckesbrev till eleverna samt samtyckesbrev till vårdnadshavarna. Här 

informerades eleverna även muntligt att de själva fick bestämma om de ville 

deltaga men att även deras vårdnadshavare var tvungna att godkänna deras 

medverkan. Att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl 

till varför de valde att avbryta sitt deltagande framfördes också vid detta tillfälle. 

All den informationen stod även i de utdelade lapparna tillsammans med 

ytterligare information som var relevant utifrån studiens syfte och utförande. När 

två veckor hade gått sedan utdelningstillfället meddelades klassen att om någon 

ytterligare ville deltaga i studien behövde samtyckesbreven lämnas in påskrivna 

innan den tredje veckans slut. Efter det inlämningsdatumet fanns det ett underlag 

att utgå ifrån för att sätta ihop ett intervjuschema för nästkommande vecka. 

Schemat lades efter när trä- och metallslöjdsalen var ledig för att utföra 

intervjuerna där. Anledningen till att trä- och metallslöjdsalen användes var för att 

det skulle innebära en bekant plats för eleverna. Alternativa platser på skolan 

kunde vara konferensrum eller någon annan ledig sal. Fördelen med att använda en 

för eleverna bekant skolsal är den att det kan öka känslan av trygghet som 

Brinkmann och Kvale nämner som viktigt att tänka på när man intervjuar barn och 

ungdomar (2009, s. 162). Vid en intervju gick det inte att vara i trä- och 

metallslöjdsalen utan då användes en närliggande sal för hem- och 

konsumentkunskap istället. Själva intervjuerna gick till så att jag började med att 

ställa frågor om vilka ämnen eleverna ansåg vara praktiska och teoretiska och 

varför de tyckte så. I regel fortsatte intervjun med att jag frågade om deras syn på 

tyst kunskap och avslutades med hur de skulle beskriva lärprocesser i slöjden.  

 

Analysmetod 

Intervjuerna spelades in med en applikation till mobiltelefonen samt att enkla 

fältanteckningar fördes under intervjuernas fortskridande. Det inspelade materialet 

transkriberades intervju för intervju för att sedan sorteras genom kodning i olika 

kategorier för att se olika mönster i intervjuerna, såsom skillnader och likheter 

intervjuerna emellan (Brinkmann & Kvale 2009, s. 217–220). Inspelningarna har 

endast funnits lagrade i telefonen för att säkerställa konfidentialitet för eleverna. 

Totalt har intervjuerna resulterat i 59 sidor transkribering som har lästs igenom 

och analyserats. Analysen har gått till så att dominanta delar av intervjuerna har 

koncentrerats i kategorier som sammanfattar intervjuernas innehåll. Inget material 

som utifrån studiens utgångspunkter har kunnat uppfattats som motsägelsefullt har 

utelämnats då det skulle riskera att misskreditera studien. Utifrån den 

uppdelningen har olika kategorier berörts i ett visst antal intervjuer vilket har givit 

ett visst värde. Detta värde har kunnat jämföras med värdet av liknande kategorier 

utifrån syftet och har omsatts i diagram som förtydligar likheter och skillnader i 

elevernas beskrivningar av tyst kunskap i slöjden.  

Vissa uttalanden som förtydligar elevernas resonemang finns med i texten i 

form av citat då de inte gör sig sin fulla rätt i omskriven version. Denna 
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analysmetod påminner om det som Brinkmann och Kvale beskriver som 

meningskoncentrering där material bearbetas i fem steg för att resultera i en 

deskriptiv redogörelse utifrån de centrala delarna av intervjuernas 

kategoriserisering (2009, s. 221–222).  

 

Etik 

Samtliga elever som har intervjuats har gett sitt informerade samtycke likväl som 

deras vårdnadshavare. Eleverna kunde sedan när som helst avbryta sitt deltagande 

utan att ange skäl till det. Konfidentialitet har eftersträvats genom att de olika 

intervjuerna har fått en siffra i transkriberingen. Dessa transkriberingar har sedan 

analyserats för att slutligen presenteras i nästa del, “Resultat”. Eleverna som har 

intervjuats har i transkriberingen antingen fått ett “E” eller ett “S” framför sina 

uttalanden medan jag som intervjuare har fått ett “I”. I analysen av dessa har 

eleverna fått fiktiva namn som inte baserats på deras egentliga namn eller kön. Allt 

insamlat material raderas när examensarbetet godkänts för att ytterligare 

säkerställa att det inte används till något annat än detta examensarbete. 

Min roll som lärare för eleverna skapar en problematik ur ett etiskt perspektiv 

då det innebär att eleverna då är i en beroendeställning gentemot mig. Det skulle 

kunna påverka hur eleverna svarar beroende på om de ser på mig som intervjuare 

eller lärare. Att vi var bekanta för varandra sedan tidigare skulle också kunna 

påverka svaren som angavs av eleverna men även hur jag valde att ställa 

följdfrågor samt tolka deras svar. Denna problematik var något som jag ansåg 

vägdes upp av de positiva vinningarna av att skapa en bra miljö för intervjuerna.  
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Resultat 
 

Resultat av intervjuerna 

I mina 10 intervjuer med totalt 14 elever framgår det att de främst ser de estetiska 

ämnena som praktiska men även matematik och kemi klassas av några som 

huvudsakligen praktiska ämnen. Att musik, matematik och naturorienterande 

ämnen, såsom kemi och teknik, kan vara både praktiska och teoretiska var det 

vissa elever som påpekade. I två intervjuer framhölls det till och med att alla 

ämnen har inslag av både teori och praktik. Det är något som framkommit i flera 

källor under rubriken “Förhållande mellan teori och praktik” tidigare i denna text.  

Om eleverna inte hade några problem med att klassa ämnen som praktiska eller 

teoretiska så var det svårare att beskriva tyst kunskap när fokus i intervjuerna låg 

på just tyst kunskap. De flesta använde samma exempel som de hade fått höra när 

arbetet presenterades innan intervjuerna påbörjades. Däremot framkom det i de 

flesta intervjuer flera exempel av tyst kunskap när fokus låg på olika hantverk eller 

andra exempel på tyst kunskap som de själva var bekanta med. Till exempel 

nämndes ridning, cykling, drejning, dataspelande och matlagning utöver olika 

hantverkstekniker såsom hyvling, sågning, hand- och maskinsömnad, och olika 

former av slipning. 

Hur man lär sig i slöjden beskrevs i intervjuerna överlag på två sätt. Det ena 

som framkom i nästan samtliga intervjuer var att man lär sig genom att göra. 

Eleverna ges möjlighet att testa på olika moment i slöjden för att se vilka sätt som 

fungerar för ändamålet. Det andra sättet som framkom i hälften av intervjuerna var 

att läraren visar och berättar hur något moment i slöjden utförs och eleverna får 

chansen att testa på det påvisade momentet i sitt egna arbete. Själva görandet har i 

båda beskrivningarna en central roll för lärandet. Ingen elev beskrev ett lärande i 

slöjden utan ett görande. Lärandet i mer teoretiskt inriktade ämnen beskrevs 

däremot utan något fysiskt görande av en majoritet av de intervjuade. De som 

beskrev någon form av görande fokuserade på skrivande och enstaka skildring av 

fysiskt klippande och klistrande.  

Kring frågeställningar rörande slöjdens status skiljde svaren sig åt beroende på 

vilken sorts status det gällde. Under samtliga intervjuer framkom någon form av 

ekonomisk vinning av att behärska slöjdens tysta kunskap. Det kunde röra sig om 

någon form av hantverksyrke där kunskaperna ansågs vara värdefulla men även för 

att spara pengar genom att laga föremål eller anpassa befintliga föremål efter nya 

behov redogjordes det för i intervjuerna.  

När det gällde sociala värden av att besitta slöjdens tysta kunskap var det inte 

lika självklart men det framkom ändå i de flesta intervjuerna att det kunde finnas 

något socialt värde i att behärska just detta. I några av intervjuerna berättade 

eleverna att man själv har sett upp till någon som var skicklig i olika former av 

hantverk som rörde slöjdens traditionella arbetsområden. Det kunde vara någon 

äldre släkting, en bekant eller en skolkamrat men det kunde även vara någon 

okänd som man hade sett på youtube. I några fall beskrev eleverna en social status 
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i att kunna något hantverksyrke och att det var tillräckligt skäl för att se upp till 

den personen. Även om det inte nödvändigtvis gällde dem själva så ansåg de att 

det var vanligt förekommande att andra gjorde det. 

För den personliga utvecklingen framkom det tydligare i intervjuerna att 

slöjdens tysta kunskap var positiva egenskaper att besitta. I nästan alla intervjuerna 

ansåg man att det hantverk som lärs ut i slöjden med stor säkerhet skulle behövas i 

vuxen ålder. Det kunde röra sig om att klara sig själv ekonomiskt eller genom att 

skapa föremål för att forma sin egen omgivning. Några göranden som att kunna 

mäta, såga, spika eller sy nämndes specifikt som bra erfarenheter att ha som vuxen 

för att inte stå handfallen när sådana situationer skulle dyka upp. 

Just att såga och spika var de vanligaste exemplen på vad man lärde sig i 

slöjden enligt mina intervjuer. Även att mäta, slipa, sy, bygga, lära sig om 

säkerhet, måla, skruva och borra samt limma nämndes vid fler än ett tillfälle i 

intervjuerna. Vad eleverna kopplar till slöjden har ett stort spann med ett fokus på 

det konkreta i form av olika hantverk med en tydlig koppling till specifika 

verktyg.Två elever stack ut och pratade om mer abstrakta förmågor såsom att 

skapa och att formge. Båda eleverna hade egna erfarenheter av hantverk som de 

delvis lärt sig utanför skolans ramar. Den ena hade fått lära sig sy från en äldre 

släkting medan den andra hade testat på drejning under ett prova-på-tillfälle. Deras 

beskrivningar av vad man lär sig i slöjden innefattade också konkreta 

hantverkstekniker och verktyg utöver skapandet eller formgivningen. Det som 

skiljde var att de kunde beskriva ett tydligare samband mellan slöjdens olika 

processer från idé till färdigt resultat med fler aspekter än själva görandet i 

beaktande.  

 

Analys 

Mitt syfte med detta arbete har varit att öka förståelsen för tyst kunskap med fokus 

på slöjden utifrån ett elevperspektiv. Det har intervjuerna gett en klarare bild av. 

Att den tysta kunskapen har kunnat beskrivits i så stor utsträckning av en så stor 

del av de intervjuade eleverna var något jag inte på förhand hade räknat med. Just 

hantverkskunnandet i slöjden är en form av tyst kunskap som kommer fram när 

kroppen sätts i rörelse med material och verktyg (Frohagen 2016, s. 7). 

 

Att den tysta kunskapens natur ligger i görandet och att prata om det skiljer sig så 

pass mycket från dess ursprung trodde jag skulle innebära ett större hinder än vad 

som framträdde under intervjuerna (Borg 2001, s. 154). Ytterligare en anledning 

till svårighet är det som Sigvardsson beskriver i sin avhandling från 2014, 

nämligen en vedertagen uppfattning att det riktiga arbetet i slöjden är det som äger 

rum när verktyg möter material (s. 146). Så när det skulle pratas om görande 

räknade jag med att det skulle innebära svårigheter för eleverna att formulera sig. 

Ett exempel var under en intervju när vi pratade om att spika och vi kom in på hur 

man bäst skulle positioner kroppen för att slå i en spik. 

 



 

15 

 

Peter: Kan man sitta ner och slå eller ska man stå? 

Sam: Man ska helst stå. 

Peter: Varför då? 

Sam: Man får mer kraft då när man slår. 

Peter: Okej, varför får man mer kraft? 

Sam: För att man står upp, om man sitter ner så är man slö. 

Peter: Är man slö om man sitter? 

Sam: Om man står får man kraften. 

Peter: Varför får man mer kraft när man står? 

Sam: Jag vet inte, det är sanning 

 

Att det är sant håller jag med om men att förklara varför man får mer kraft om man 

nyttjar hela kroppen kan det vara svårt att förklara. Sedan kan det finnas andra 

fördelar med att stå också. Den rätta vinkeln för hammaren att träffa spiken kan 

vara svår att uppnå om man sitter ner istället för att stå upp. I vilket fall som helst 

så var det i det här fallet svårt att specificera vad fördelen med att stå upp och 

spika var jämfört med att sitta ner och göra samma sak. 

När eleverna pratade om tyst kunskap var det många som för första gången 

verkade reflektera över hur de gör när de gör. Det kunde gälla olika moment i 

slöjden eller någon hobby som ridning eller cykling. Under intervjuerna fick jag 

uppfattningen att en del tyst kunskap började övergå till sann kunskap i och med 

den påtvingade reflektionen över tidigare erfarenheter, likt Polanyis beskrivning av 

reflektion över tyst kunskap (2013, s. 45–46). Ett exempel var när en elev beskrev 

en episod vid svarven. 

 

Kim: Jag har använt den där, när jag gjorde mitt slagträ. 

Peter: Vad var svårast med att svarva då? 

Kim: Det minns jag inte, det var så länge sen. Jag tror det kanske var… ehm… 

svårt vet jag inte att det var men det var läskigt. Jag minns inte varför. 

Charlie: Jag minns att du skrek och så kom han dit och tittade och så  

Kim: Det var svårt att hålla alltså, jag var tvungen att trycka och för att det skulle 

hända någonting. 

Peter: Själva svarvstålet? 

Kim: Jaa och vinkla rätt. Vinklade jag fel så hände ingenting.  

 

Från början minns eleven inte svarvningen mer än genom produkten för att gå 

vidare med att minnas vissa upplevelser av processen. Klasskamraten minns 

intryck av elevens upplevelser och bekräftar dem. Eleven minns sedan svårigheten 

med att svarva i form av vinkeln på svarvjärnet och med vilket tryck det skulle 

tryckas mot materialet. Just om svarvjärnets vinkling skriver Frohagen om i sin 

avhandling från 2016 när hon beskriver Illums jämförelse mellan geografi och 

slöjd. Eleverna var tvungna att känna den rätta vinkeln på svarvjärnet mot 

materialet för att lära sig hur man svarvar, det räckte inte att få det förklarat eller se 

hur det skulle se ut (s. 34).  
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Under samma intervju pratade vi om ridning då en av eleverna hade ridit 

mycket. Eleven ger då en annan förklaring på tyst kunskap i samband med det. 

 

Peter: Kan man lära sig att rida utan att rida? 

Kim: Inte lära sig men man kan ungefär på vilket och hur. Det är ganska svårt att 

lära sig om man aldrig har gjort det. 

 

Ridning skulle med andra ord vara något som inte skulle gå att lära sig utan ett 

görande, “learning by doing” (Johansson 2002, s. 26). Att vara påläst borde 

underlätta inlärningen men det är på hästryggen som lärandet i ridning måste ske 

för att det ska gå att avgöra huruvida någon kan eller inte kan rida.  

Hur man lär sig i slöjden var något som tydligt framgick av intervjuerna. Alla 

intervjuade beskrev någon form av görande. De flesta beskrev hur de lär sig 

genom att göra. I hälften av intervjuerna beskrivs mer specifikt att läraren visar hur 

man genomför ett moment för att sedan låta eleverna försöka sig på att göra 

samma sak. Jeansen beskriver i hennes avhandling hur elever kan ha svårt för att 

beskriva vad de lär sig eftersom de främst inte har lärt sig slöjda genom verbal 

kommunikation utan genom hur hantverket utförs med kroppen (2017, s. 8). I en 

intervju beskriver en elev vilka ämnen som klassades som praktiska och varför. 

 

Milo: Praktiska… De praktiska är ungefär när man gör saker. 

Peter: Okej 

Milo: Fast de är så här [viftar med händerna]. Eller hur? 

Peter: Ah. Ja det är en vanlig uppdelning, många säger att när man gör 

någonting… eller vad menar du med gör förresten? 

Milo: Alltså att man lär sig av att göra. Liksom så. Men… 

Peter: Ah 

Milo: Bild, musik och slöjd skulle väl vara de mer praktiska. 

Peter: Okej 

Milo: Eller kemi också 

Peter: ...och kemi. Varför kemi också? 

Milo: För man [mumlande]... gör saker. Håller på med saker 

 

Eleven beskriver ett lärande genom görande som inte är unikt för slöjden. 

Skillnaden som beskrivs i mina intervjuer är att alla beskriver lärandet i slöjden 

som något som sker i görandet. I många andra skolämnen beskrivs lärandet som 

möjligt att läsa sig till eller lära sig utan att uppleva det.  

Värdet av att kunna slöjda var något som samtliga intervjuer berörde. Den 

ekonomiska fördelen med att besitta den tysta kunskapen var den som eleverna 

tydligast kunde beskriva. I alla intervjuer svarade eleverna att det kunde vara bra 

att kunna för att senare i livet ha nytta av det om man skulle jobba med något 

hantverksyrke, om man var i behov av att laga något eller för att bygga om eller 

inreda hemma. Dessa spår är även Johansson inne på i sin avhandling när hon 

lyfter det praktiska att kunna ett hantverk även om vi i ett konsumtionssamhälle 

ofta kan köpa samma produkt eller tjänst (2002, s. 23). Även om vi diskuterade 
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slöjdkunnandets status eller påverkan på den personliga utvecklingen var den 

ekonomiska aspekten en drivande faktor. Till exempel för att inte behöva betala 

någon hantverkare för att utföra enklare arbeten hemma, även om det också 

överlag ansågs gynna den personliga utvecklingen eller kunde skapa en viss 

beundran eller hög status. 

Själva statusen av att ha denna kunskap var inte lika tydlig. En klar majoritet 

kunde ändå beskriva hur de eller någon annan ser eller har sett upp till någon som 

var duktig på olika former av hantverk. Det kunde röra sig om hantverkare, 

händiga grannar eller bekanta, släktingar med ett intresse av olika hantverk, andra 

elever med en hantverksskicklighet eller personer på youtube som visade upp 

någon form av hantverkande. Ett exempel på nyttan av erfarenheter av slöjden för 

personlig del och social status nämndes under en intervju med två elever. 

 

Sia: Asså, alla behöver ju. Även om man inte är i ett yrke som behöver det så 

behöver man ju någon gång slå i en spik 

Eli: Mm 

Sia: Eller om man ska hjälpa någon. 

Eli: Om man hjälper en kompis med matten måste man ju kunna det. 

Peter: Mmm, finns det någon social status i att kunna det? Olika 

hantverkstekniker… Ser man upp till någon som är bra på slöjd? 

Eli: Alltså ja. Jag… förut innan jag hade börjat med slöjd såg jag upp till någon 

några klasser över mig för den personen var så duktig att göra saker. Både i slöjd 

och bild. 

Peter: Varför såg du upp till den personen? 

Eli: För den kunde göra så fina saker så fort läraren sa att de fick börja. 

Peter: Kunde du göra likadant? 

Eli: Näe, det var nog därför jag såg upp till den. Det blev så ofta fail när jag gjorde 

saker. 

Sia: Jag kan bli typ avundsjuk när någon annan gör saker som inte jag kan. 

Eli: Aa 

 

Att kunna tillverka något eller laga någonting så som det är tänkt att bli på förhand 

är ett tecken på hantverkskunnande (Frohagen 2016, s. 46). Att just kunna något 

som inte alla kan borde ha en stärkande effekt på självförtroendet. Just att kunna 

slöjda var något som de flesta elever såg som stärkande för självförtroendet 

(Ekström och Hasselskog 2015, s. 78 och Borg 2001, s. 158).  

Att använda kunskaperna inom hantverk till att inreda hemma var ett exempel 

på något som gav högre status till utövaren. Förmågan att kunna inreda hemma var 

också ett skäl som lyftes för den personliga utvecklingen genom slöjdens tysta 

kunskap. Här fokuserade flera intervjuer på ekonomiska värden av slöjdkunnandet 

även om det även gynnade den personliga utvecklingen. Enbart i en intervju 

framkom det inte tydligt att det kunde vara fördelaktigt att senare i livet ha 

erfarenheter från slöjden för att forma sin omgivning eller klara av vissa 

situationer genom erfarenheter från slöjden.  
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Mina resultat bekräftar Ekström och Hasselskogs resultatet från den nationella 

utvärdering av slöjdämnet från 2015. En majoritet av eleverna ansåg att de hade 

nytta av sina slöjdkunskaper. Skillnaden i min forskning var att alla elever i åk 6 

lyfte någon form av nytta av sina slöjdkunskaper medan 8 av 10 gjorde det i deras 

forskning (s. 74). I mina intervjuer fanns det möjligen större utrymme för eleverna 

att precisera sig, i och med att Ekström och Hasselskog använt sig av 

enkätundersökningar. De har även använt sig av ett större svarsunderlag fördelat 

på fem olika skolor i Sverige vilket gjorde enkätsvar till en mer lämplig metod för 

att samla in data (s. 12). 

De svar jag har fått i mina intervjuer bekräftar även Johanssons påstående att 

även om det i ett konsumtionssamhälle inte är nödvändigt att kunna använda en 

symaskin eller veta vilken såg som passar till vilket ändamål så kan det fortfarande 

vara en trygghet att besitta den erfarenheten för framtida behov (2002, s. 23). 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett utdrag ur avrundningen av en intervju som 

jag fann extra intressant utifrån själva kärnan av tyst kunskap. 

 

Jamie: Ja, det är kul till det floppar. 

Peter: Jaha, så länge drömmen är vid liv alltså? 

Jamie: Ja, men sen floppar det och då slänger man det. Men vägen dit är kul! 

Peter: Okej. Är det något du vill lägga till? 

Jamie: Näe. Jag fattar inte tyst kunskap fortfarande. Varför måste man kalla 

allting för någonting? 

Peter: Det är en bra fråga. Just med tyst kunskap är det som en motvikt till 

akademisk kunskap som vanligtvis har högre status i västvärlden. Ett sätt att göra 

tyst kunskap mer akademiskt. Kanske onödigt att sätta ord på något som man bara 

gör.  

Jamie: Men vadå, typ hur jag står när jag hyvlar att det inte går om man gör så 

utan måste göra så här istället.  

Peter: Ja det skulle kunna vara en tyst kunskap. 

Jamie: Måste man sätta ord på allting? 
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Diskussion 

 

14 elever i årskurs 6 intervjuades antingen enskilt eller i par, vid 10 tillfällen under 

höstterminen 2018. Intervjuerna ägde rum i elevernas slöjdsal med ett undantag då 

salen var upptagen och vi satt i hemkunskapen. Intervjuernas upplägg var baserade 

på fenomenologi med fokus på elevernas beskrivning av tyst kunskap med fokus 

på slöjden. Därför användes samma öppna frågeställningar som utgångspunkt 

under samtliga intervjuerna.  

 

Det som framkommit av mitt analyserade material är att elever i stor utsträckning 

kan resonera kring tyst kunskap. Även om det inte alltid rörde sig om 

slöjdspecifika handlingar så innehöll de flesta intervjuer flera olika beskrivningar 

av tyst kunskap. Just det går emot vad jag på själv på förhand trott och många av 

mina källor antytt, att praktik och teori skiljer sig åt även om ingen handling enbart 

är det ena eller det andra utan att det alltid finns någon form av kombination av de 

två (Johansson 2002, s. 28). Jeansen framhåller också att den kunskapstradition 

som är starkt rotad i slöjden till synes ligger i görandet men som utan en 

verbalisering i form av reflektion för den enskilda såväl som i samarbete med 

andra inte kan utvecklas (2017, s. 8). Något som Frohagen verifierar med att både 

praktisk och teoretisk kunskap krävs för att utföra olika hantverksmoment (2016, s. 

22) såväl som Borg när hon beskriver hur kunskap blir till först när tidigare 

erfarenheter reflekterats över (2001, s. 160). Även om slöjden klassas som 

praktiskt så är dess teoretiska delar i nära förbindelse med görandet.  

Att direkt beskriva tyst kunskap var något som var svårt för eleverna att göra, 

även i slutet av deras intervju. Det vanligaste exemplet var det som jag hade 

påvisat när jag presenterade examensarbetet för klassen några veckor innan 

intervjuerna påbörjades. Skulle man ta bort exemplen med mjölkpaketet ur 

analysen skulle få intervjuer innehålla fler än ett exempel och vissa inte ha något 

exempel på en direkt fråga om tyst kunskap. Däremot när olika moment i slöjden 

diskuterades eller en fritidssysselsättning som de var bekanta med, kunde de allra 

flesta i detalj beskriva olika exempel av tyst kunskap. Det var ändå något som 

förvånade mig, att så många av eleverna kunde beskriva olika moment som de 

vanligtvis bara gör utan att beskriva med ord. Just för att den tysta kunskap de 

beskrev troligtvis inte hade blivit utlärd verbalt utan genom att härma, göra eller 

testa sig fram (Jeansen 2017, s. 8). 

Något annat som framkommit i mitt material är att slöjden har en stark status 

bland eleverna. De allra flesta ansåg att de hade stor vinning i att behärska slöjdens 

tysta kunskap. Enligt Ekström och Hasselskogs undersökning ansåg 8 av 10 elever 

i åk 6 att de hade nytta av sina slöjdkunskaper (2015, s. 74). Det kan jämföras med 

mitt insamlade material där samtliga framhöll slöjdens tysta kunskap som nyttigt 

ur en ekonomisk aspekt att kunna senare i livet. För den personliga och den sociala 

vinningen framhölls det även som bra att behärska i en klar majoritet av 

intervjuerna som ägde rum.  
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I intervjuerna framkom tolv olika specifika exempel kopplade till trä- och 

metallslöjd när eleverna frågades om vad de lär sig i slöjden medan det endast 

framkom två saker kopplade till textilslöjden. Även säkerhet, planering, städning, 

skapande och formgivning togs upp av eleverna som ingår i samtliga 

materialområden. Att jag som intervjuare jobbar med trä- och metall och att 9 av 

10 intervjuer skedde i en trä- och metallslöjdsal kan ha påverkat det utfallet. Även 

på frågan om vilka ämnen som kan klassas som praktiska i skolan kan platsen för 

intervjuerna och min yrkesmässiga bakgrund ha påverkat utfallet där slöjden 

kategoriserades som praktisk i nästan samtliga intervjuer. I den avvikande 

intervjun tolkade eleven frågan som praktiskt att lära sig för fortsatta studier 

istället för praktiskt kontra teoretiskt fokuserat ämne, som jag hade tänkt mig. 

Bland de 10 intervjuerna var det liknande resonemang som fördes av de 14 

eleverna. Det tyder på en svarsmättnad i intervjuerna även om intervjuer i en 

annan skola eller med äldre elever hade varit intressant för att se om det skiljer sig 

mellan olika åldrar eller olika skolor. Skulle fler elever prata om mer abstrakta 

förmågor såsom skapande och formgivning om de hade varit några år äldre? Hade 

elever i årskurs nio haft lättare eller svårare att prata om tyst kunskap? Även vilka 

paralleller de skulle dra mellan slöjdens tysta kunskap och främst personlig och 

social vinning men även ekonomisk hade varit intressant att jämföra.  

Att min roll som lärare för de intervjuade eleverna har påverkat elevernas svar 

är det svårt att bevisa. Sannolikt är det att det har påverkat men om de har varit 

positivt eller negativt för studien kan jag inte utröna. Den positiva aspekt jag 

tidigare har nämnt med att skapa en bra miljö för intervjuerna hoppas jag har 

övervägt de negativa. Det går inte att säkerställa att det inte har förekommit att 

eleverna antingen varit rädda för att svara “fel” eller ändrat sina svar efter vad de 

trott att jag ville höra. Eftersom eleverna har svarat med exempel på vad de har 

menat med tyst kunskap eller statusen av slöjdens tysta kunskaper så hoppas jag att 

de inte skulle kunna besvara frågan utan någon substans i svaret. Min upplevelse 

är i vilket fall att det har varit ett vardagligt samtalsläge under intervjuerna enligt 

den fenomenologiska metod jag strävat att använda mig av. Förhoppningsvis har 

även eleverna upplevt samma sak samtidigt som de har kunnat skapa sig mera sann 

kunskap av deras reflekterade erfarenheter i samband med intervjuerna. 

Under bearbetningen av materialet framkom det att jag som intervjuade ofta 

följde upp med direkta eller tolkande frågor. Det för att direkt förtydliga svar på de 

i förhand planerade frågorna. Här hade sonderande frågor där uppföljningen blir en 

uppmaning till vidare beskrivning vad som precis sagts av eleven kunnat vara 

bättre. Detta utifrån mitt syfte att få slöjdens tysta kunskap beskriven utifrån 

elevernas egna formuleringar även om det var en uppföljning av en öppnare 

frågeställning (Brinkmann & Kvale 2009, s. 150–152).  
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Slutsats 

Min slutsats utifrån denna studie är att eleverna värderar slöjdens tysta kunskap 

högt för sin personliga utveckling. Även att slöjdens tysta kunskap besitter en hög 

status anser jag att framgår av de intervjuade elevernas beskrivningar. Jag anser 

även att eleverna visar att de kan förhålla sig till tyst kunskap på en sådan nivå att 

den kan analyseras och brytas ner om tillfälle ges. Men för att citera en elevs 

tankar kring tyst kunskap  

 

Jamie: Måste man sätta ord på allting? 
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Vidare Forskning 

 

Utöver att utveckla denna studie om elevers beskrivningar av tyst kunskap i 

slöjden till andra skolor och andra årskurser så vore det intressant att veta mer om 

det personliga måendet i förhållande till slöjdens egenskaper och förmågor. I 

Ekström och Hasselskogs utvärdering av slöjden från 2015 framgick det att det 

kunde vara stärkande för självförtroendet att kunna hantera ett hantverk (s. 78). 

Likaså Borgs avhandling från 2001 påpekar att ett hantverkskunnande kan främja 

självbilden hos en person (s. 158). Samtidigt blir psykisk ohälsa hos barn och unga 

blir allt mer utbrett i och med att det bland annat tar längre tid att etablera sig i 

samhället med arbete, egen bostad och familj (Johansson, Lindgren och Hellman 

2013, s. 111–112). Att vi sedan lever i ett konsumtionssamhälle där det ofta är 

billigare eller enklare att köpa nytt än att laga kan även det spä på den psykiska 

ohälsan hos individer som redan känner sig utanför och maktlösa.  

Under mina intervjuer var det en elev som nämnde att hantverkande kunde vara 

avslappnande. Det var när vi pratade om olika sorters stygn och skillnader mellan 

att sy på maskin och att sy för hand. 

 

Noel: Det blir bättre för hand men det går fortare med maskin. Det är inte lika 

stressande att göra för hand. 

 

Slöjdens ursprung är att fylla vardagliga behov. Skulle fler ha förståelse, förmåga 

och möjlighet att skapa produkter som fyller en funktion i vardagen skulle det 

kunna ge en viss tillfredsställelse samt agera motvikt mot det globala 

konsumtionssamhället och den långa etableringstiden (Borg 2001, s. 75). Utifrån 

detta skulle det vara intressant med en studie om hur förhållandet ser ut mellan 

psykisk hälsa och hantverkskunnande. Skulle det vara någon skillnad i psykisk 

hälsa bland personer som regelbundet skapar utifrån ett eget behov eller 

åtminstone ett upplevt behov? 
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Bilagor 

     2018-10-23 

 

Förfrågan om deltagande 

Under höstterminen 2018 skriver jag mitt examensarbete på lärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att handla om hur elever beskriver 

och värderar tyst kunskap i slöjden och jag kommer att använda mig av 

elevintervjuer som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst 

kunskap och hur den värderas. Området är viktigt att undersöka för att vi idag har 

relativt lite forskning på tyst kunskap ur ett elevperspektiv och jag ser fram emot 

ditt deltagande.  
 

Genomförande 

Jag har planerat att elever från en klass i åk 6 ska delta i undersökningen. 

Deltagandet kommer att innebära att du deltar i en intervju under höstterminen, 

antingen i par eller enskilt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att 

kunna ta del av undersökningens resultat när uppsatsen är färdigställd. 

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. 

Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola 

undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt 

nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos 

undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare. All 

insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. 

Examensarbeten faller under dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så 

kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Madeleine Michaelsson   Peter Jansson 

mmh@du.se       peter.jansson1986@gmail.com  

                 

Gävle, 20181023 
____________________________________ 
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     2018-10-23 

 

 

Samtycke Elev 

 

Jag som elev har blivit informerad om syftet med studien kring tyst kunskap i 

slöjden, att materialet kommer behandlas enligt GDPR, är konfidentiellt och 

endast kommer användas till denna examensuppgift. Intervjun påverkar inte heller 

betyget, vare sig jag deltar eller inte. Materialet kan begäras ut av den som eleven 

har intervjuats med om intervjun har skett i par. 

 

Jag kan avbryta mitt deltagande när jag vill utan att ange skäl.  

 

 

❏ Jag godkänner mitt deltagande 

❏ Jag godkänner inte mitt deltagande 

 

 

__________________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

 

Lämna ifylld lapp till mentor snarast möjligt ! 
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     2018-10-23 

 

Samtycke Vårdnadshavare 

 

 

Jag har blivit informerad om syftet med studien kring tyst kunskap i slöjden, att 

materialet kommer behandlas enligt GDPR, är konfidentiellt, endast kommer 

användas till denna examensuppgift och att materialet även kan begäras ut av den 

som eleven har intervjuats med om intervjun har skett i par. 

 

Om Du/Ni har ytterligare funderingar går det bra att kontakta Peter Jansson 

peter.jansson1986@gmail.com  

eller Madeleine Michaelsson  

mmh@du.se 

 

För att kunna genomföra min datainsamling i form av elevintervjuer, behöver jag 

vårdnadshavares samtycke.  

 

Jag som vårdnadshavare godkänner att ______________________________ 

(elevens namn) deltar i studien och blir intervjuad. 

 

Jag som vårdnadshavare godkänner inte att ______________________________ 

(elevens namn) deltar i studien. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Namnteckning 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

Lämna ifylld lapp till mentor snarast möjligt ! 
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Frågeställningar till elevintervjuer 

Detta syfte har lett fram till följande frågeställning 

Hur beskrivs tyst kunskap i slöjden av eleverna? 

Hur beskriver eleverna värdet av tyst kunskap i slöjden för sin personliga 

utveckling? 

 

Jag vill veta mer om hur elever ser på tyst kunskap. 

Vilka ämnen skulle du säga är praktiska och vilka är teoretiska? 

 Varför? 

  

Vad lär man sig i de praktiska? 

  

Hur lär man sig i de praktiska? 

 

 Vad är skillnaden mot de teoretiska? 

 

Tyst kunskap kan beskrivas som det man gör med kroppen utan att prata om.  

Hur skulle du beskriva tyst kunskap? 

 

 Vilken tyst kunskap besitter du? 

 

 Vilken tyst kunskap skulle du vilja utveckla? 

  Varför? 

 

 Besitter du någon tyst kunskap som du tycker är överflödig eller onödig? 

  Varför? 

 

Med fokus på slöjden 

 Vad lär man sig i slöjden? 

 Hur lär man sig i slöjden? 

 Varför ska man kunna det? 

 


