
Kunskap och trä/metallslöjd

Fredrik Asplund

Examensarbete 10 poäng

VT 2005

Examensarbete på Lärarprogrammet, 180 p
Institutionen för Estetiska ämnen



Sammanfattning

Arbetets centrala del är att titta närmare på begreppet kunskap, ge flera perspektiv på
begreppet och försöka att ge läsaren inblick i samhällets syn på kunskaper och hur det
påverkar synen på trä/metallslöjden i grundskolan. Metoden som används är kvalitativ
empirisk undersökning. Resultatet i studien visar att kunskapsbegreppet är oproblematiserat i
den allmänna samhällsdebatten och att det råder en relativt ”oreflekterad” samstämmighet om
begreppets innebörd. Kunskap är ett givet begrepp som är enkelt och synonymt med
sanningen. Kunskap är kunskap först när någon lägger ett värde i det och samhället värderar
formella kunskaper högt. Formella kunskaper är något man kan skriva ner och/eller
dokumentera, enligt allmänt vedertagna riktlinjer eller traditioner. Slöjdlärarna lägger mer
vikt vid kunskapens användning och att den är individuell. Det samhället allmänt menar med
kunskap är vetenskapliga faktauppgifter som finns i huvudet på människor. Det är den
teoretiska delen som finns i huvudet. Kunskap delas ofta in i en praktisk och teoretisk sida,
där den teoretiska delen värderas högre. Slöjden ses som ett ”praktiskt” ämne och
kunskaperna man får i slöjden ses inte som speciellt användbara i dagens samhälle, ämnet har
därför låg status.

Nyckelord: Filosofi, kunskap, slöjd, vetenskap
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1. Inledning

Det här arbetet är inte revolutionerande i en mening, ämnet som handlar om kunskap har

behandlats många gånger tidigare och är alltid aktuellt. Ambitionen är istället att koppla ihop

mina egna tankar, några slöjdlärares tankar och läsa in mig på litteratur inom området för att

belysa några viktiga samband i kunskapsdebatten i allmänhet och slöjdämnet i synnerhet. I det

här arbetet utvecklas mitt perspektiv på kunskap och vad som är viktig kunskap. Alla

människor är unika och det skulle i sådana fall betyda att mitt perspektiv på

kunskapsbegreppet är unikt. Det unika och revolutionerande med mitt arbete är alltså mitt

perspektiv.

När man skriver ett arbete så innebär det att man måste begränsa sig och det kan vara ett

problem, men kanske också en möjlighet. När jag väljer ut ett visst antal faktorer eller

begrepp i texten så innebär det samtidigt också att jag utelämnar andra. Problemet kan vara att

jag lämnar viktiga fakta eller resonemang utanför rapporten och det gör att den tappar i värde,

eller åtminstone att perspektiv som är verksamma och påverkar begreppet kunskap försvinner

ur analysen1. På grund av begreppets komplexitet är det bara möjligt att se en liten del av

helheten, vilket också får konsekvenser. Styrkan blir att jag fokuserar på ett mindre antal

variabler och av den anledningen blir rapporten mer uttömmande på ett litet område. Jag

kommer att fokusera på begreppet kunskap, hur det tolkas i dagens samhälle och vilken

betydelse det har för trä/metallslöjden i grundskolan.

1.1 Skola och Kunskap

Eftersom skolans uppgift är att lära ut kunskaper är det oerhört viktigt att man reflekterar över

hur skolan ställer sig till kunskapsbegreppet. Enligt Bernt Gustavsson har begreppet varit

oreflekterat under en stor del av skolans historia, det har helt enkelt tagits för givet.2 Idag sägs

vi också leva i ett så kallat kunskapssamhälle, där kunskapen jämställs med

produktionsfaktorerna, som traditionellt varit jord, arbete och kapital. Men vad är egentligen

kunskap för något? Begreppet har alltid varit centralt, men samtidigt så har det inte

problematiserats bland yrkesverksamma lärare och inte heller av grundskolans tidigare

                                                            
1 Uljens Michael, 1997, Didaktik- teori, reflektion och praktik, kapitel 3
2 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 25
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läroplaner3. För att kunna ta reda på vilken roll slöjden har så måste det vara viktigt att

fundera på vilka kunskaper slöjden kan bidra med och varför den ska finnas, om den

överhuvudtaget ska det?

Orsaken till att jag skriver om ämnet är att tankar om slöjd och vilken typ av kunskaper som

slöjden kan tänkas ge är aktuellt idag. Ämnet ges lite tid och det är få människor, varken

lärare, föräldrar eller elever, som ser någon nytta med slöjdens verksamhet i ett större

perspektiv4. Av den anledningen är det aktuellt att diskutera och fundera vad som kan tänkas

vara viktig kunskap. Med viktiga kunskaper menar jag kunskaper som eleverna behöver för

att klara sig i samhället. Jag tror också att skolan aldrig helt kan isolera sig från samhället och

dess värderingar, skolan finns i samhället och påverkas av samhället.

Området som handlar om kunskaper och framförallt synen på kunskap är stort och svårt att

överblicka. Det finns mycket materiel inom området, men det är inte på något sätt färdigutrett

eller ointressant. Eftersom området är stort görs alltid ett val. Gunilla Svingby skriver:

Den slutsats som kan dras är att kunskap i skolan inte är ett helt igenom neutralt begrepp. Ett

val görs alltid.  Vissa ting väljs ut som värdefull kunskap medan annat väljs bort. Vad som

väljs ut och vad som väljs bort har med perspektiv och makt att göra. Det sägs att kunskap är

makt. Klart är att det ligger makt i att kunna välja ut den kunskap som barn och unga ska ges

i skolan. Debatten om kunskapen i skolan måste därför ständigt föras.5

Inledningsvis kommer jag att ge några exempel på vad man kan tänkas mena med kunskap.

Efter det förtydligar jag begreppet med mina egna kommentarer och på så vis hittar jag min

avgränsning av begreppet och betydelsen jag lägger i det i den här rapporten. I den avslutande

diskussionen summerar jag resultatet kort och efter det diskuterar jag rapporten i ett vidare

perspektiv.

                                                            
3  Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 15
4  Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, ämnesrapport till rapport 253, 2005, sidan 35
5 Svingby Gunilla, 1987, Sätt kunskapen i centrum, sidan 22
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1.2 Urval av litteratur

Kunskapssynen och hur man beslutar sig för att arbeta med inlärning hänger självklart alltid

ihop. Av den anledningen har jag läst en del litteratur som behandlar inlärningsfrågor och

andra pedagogiska frågor. Jag har läst en del litteratur, som man inte direkt kan säga handlar

om just begreppet kunskap, men som jag anser speglar en viss syn på kunskap, fast det inte

uttryckligen står skrivet. Jag anser också att läroplanen speglar en del av samhällets syn på

kunskaper, eller i alla fall bör göra det. Därför kan jag samla lite material från läroplanen till

arbetet.   

I början av arbetet sökte jag en hel del litteratur på det pedagogiska området, men jag tyckte

inte att de böcker jag läste var tillräckligt ”nära” mina frågeställningar. Så jag började leta

annan litteratur och jag tycker att jag hittade böcker som ringade in problemet på ett bra sätt.

Det var böcker som gick under konst och filosofi. Kunskapsfilosofi och historiska belysningar

av begreppet kom mer och mer i fokus. Dessa böcker fick mig att förstå problemet bättre och

hjälpte mig att fullfölja arbetet.

2. Syfte

Jag vill i det här arbetet ta reda på hur några verksamma slöjdlärare ser på begreppet kunskap.

Utifrån det vill jag undersöka vad det finns för tankar om kunskap i samhället och skolan och

hur det påverkar slöjdämnet. Eftersom slöjdämnet är i centrum lägger jag stor tyngdpunkt på

fråga 4, som belyser hur slöjdens kunskaper värderas. Frågorna går in i varandra och av den

anledningen kan det ibland finnas svar på en eller flera frågor under samma rubrik. Det kan

också vara så att läsaren känner att många saker upprepas och kommer igen.

2.1 Frågeställningar

1, Vad tycker samhället är kunskaper?

2, Vilken typ av kunskaper får eleverna i grundskolan?

3, Vad har slöjdlärarna för syn på begreppet kunskap?

4, Hur värderas kunskaperna i slöjden idag?

5, Vilka konsekvenser har samhällets kunskapssyn för ämnets utrymme i skolan?
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3. Metod

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att arbeta med litteraturstudier och läsa

om tidigare empirisk forskning på området. Genom att läsa litteratur kommer jag att få en

uppfattning med ett vidare samhällsperspektiv på kunskaper och hur den allmänna

inställningen påverkar grundskolan och slöjden. Det är också viktigt med ett historiskt

perspektiv på kunskap och vad som kan tänkas varit viktig kunskap genom tiderna. Genom att

läsa om kunskap och vad kunskap kan tänkas vara, kommer jag också att bilda mig en

uppfattning om vad viktig kunskap kan tänkas vara i dag. Jag kommer att läsa en del texter

hämtade ur dagspressen. Det gör jag för att få en uppfattning om dagens syn på kunskaper i

debatten. Vad som anses vara viktig kunskap påverkar också synen på skolan och sin tur

också synen på slöjdämnets bidrag.

5 trä/metallslöjdlärare som är utbildade i ämnet och arbetar i grundskolan intervjuas.

Intervjuerna bildar underlag för en jämförelse mellan samhällets kunskapssyn och

slöjdlärarnas kunskapssyn. Innan jag genomför intervjun kommer jag att ge lärarna mitt

underlag, några frågeställningar, så att de är förberedda och har funderat på begreppet

kunskap. Några dagar senare kommer jag till skolan och genomför intervjun och använder

frågorna som underlag. Det är nödvändigt att ge läraren lite betänketid och därför en

möjlighet att fundera över sina egna tankar. Tiden till själva intervjun och

materialinsamlandet är kort och behöver därför utnyttjas maximalt. Under själva intervjun,

som beräknas ta 60 minuter, kommer jag att anteckna svar på frågorna jag hade delat ut och

även tankar och resonemang som kan tänkas vara viktiga i rapporten. Efter intervjun

antecknar jag mina egna intryck från intervjun och tankar som varit aktuella under intervjun,

men som jag inte skrivit ner under tiden.
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4 Litteraturgenomgång

4.1 Kunskapsbegreppet

På grund av begreppets omfång och allt som kan sägas innefatta ordet kunskap, kommer jag

inte att kunna återge särskilt mycket av begreppets olika betydelser. Det finns inte tillräckligt

med utrymme för en sådan redogörelse. Av den anledningen kommer jag att ge några

tänkbara perspektiv på innebörden och försöka att beskriva kunskap på ett sätt som stämmer

in med rapportens syfte.

Det svenska ordet kunskap kan sägas ha två betydelser, dels så betyder det ”att kunna” och

dels betyder det ”att skapa”6. På en och samma gång är ordet en aktivitet och en produkt.

Resultatet av ett skapande, men också själva skapandet har betydelse för ordets innebörd. Det

finns ingen entydig bild av vad kunskap är och det finns ingen definition som kan sägas vara

den enda rätta. Istället kan jag ge några exempel på vad kunskap kan tänkas vara och hur

några människor, genom historien, tänkt om kunskap.

Vetande, lärande, kunnande, insikt och bildning är närbesläktade begrepp som också är

synonymer med ordet kunskap. Ordet filosofi har också en stark koppling till kunskap, enligt

Filosofilexikonet kan det grekiska ordet philosophia översättas med ”vän av insikt” eller

”kärlek till vishet”7. Gemensamt för dessa är att de betecknar färdigheter eller förståelse, som

människan har användning av, rent ekonomiskt, eller i det vardagliga livet. För att inte skapa

förvirring kommer jag att använda mig av enbart begreppet kunskap i rapporten. Genom

tiderna har begreppet alltid problematiserats bland filosofer och det måste anses vara en av de

stora filosofiska frågorna. Både ordet kunskap och filosofi saknar en allmänt accepterad

definition. Det finns många accepterade ståndpunkter, men dessa har många gånger olika

betydelser och ibland står de i direkt motsättning till varandra.

Två filosofiska sätt att se på kunskap är:

Empirisk kunskap, som bygger på våra sinnesintryck och kan ge oss information om den yttre

världen. Den typen av kunskap får man genom upplevelser, via våra sinnen eller via någon

annan människa. All kunskap om verkligheten kommer alltså från våra sinnens erfarenheter.

                                                            
6 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 21
7 Lûbcke, Poul (red), 1998,  Filosofilexikonet, sidan 162
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Med den synen på kunskap blir det problematiskt att komma fram till objektiv kunskap,

eftersom man utgår från subjektet, människan.8

Rationalismen menar att vårt medvetande ”i sig själv”, omfattar en förmåga till kunskap. Den

förmågan är utgångspunkten till vår verklighetsuppfattning och grunden till kunskapen. Vår

inbyggda förmåga att uppfatta begrepp och idéer gör verkligheten meningsfull och begriplig.9

Filosofen Descartes säger:

Jag tänker, alltså är jag. (Cogito, ergo sum)10

Den stora skillnaden mellan dessa två synsätt är alltså utgångspunkten, empirismen med

verkligheten som referens och rationalismen med det mänskliga förnuftet som grund till säker

kunskap.

Kunskap kan alltså i ett vetenskapligt sammanhang, och även i dagens samhälle, ses som ett

kvalitetsbegrepp. Vägen till kunskap är avgörande för hur vi värderar kunskapens kvalitet

eller om det överhuvudtaget får allmänt godkännande som kunskap.  Vetenskap är ett nära

besläktat begrepp, som format synen på viktig och riktig kunskap. Vetenskap har dock inte

varit densamma i alla tider. Teoretisk-vetenskaplig kunskap, till skillnad mot åsikter, tro eller

gissningar, definieras som att vi kan ange goda skäl för det vi tror eller håller för sant11. De

tankarna går ända tillbaka till filosofen Platon, som än idag påverkar vår syn på ”riktig”

kunskap. Hans definition på kunskap är bland de vanligaste förekommande och innebär att

kunskap ses främst som intellektuell och teoretisk.

Platon var en grekisk filosof som levde mellan 428/427-348/47 f Kr.12 Hans tankar finns

delvis nedtecknade och bevarade. Platon menar, bland annat, att ”den sanna verkligheten”

ligger bortom tid och rum och måste uppfattas av någonting annat än våra mänskliga sinnen.

Det enda som är verkligt är idéerna och man får riktig kunskap genom att tänka ut dessa idéer.

Platon ger inte några argument för idéläran, han menar istället att den är grundläggande

förklaring för allting annat, en evig sanning, och kan egentligen inte argumenteras för eller

bevisas. Han menar att människan lever i två världar, idéernas och fenomenens, där

                                                            
8 Lûbcke, Poul (red), 1998,  Filosofilexikonet, sidan 132
9 Lûbcke, Poul (red), 1998,  Filosofilexikonet, sidan 457-458
10 Lûbcke, Poul (red), 1998, Filosofilexikonet, sidan 109
11 Gustavsson, Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 31
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fenomenvärlden står för världen som vi människor är i kontakt med och uppfattar med våra

sinnen. Fenomenvärlden är endast en skugga eller spegelbild av den riktiga världen, som vi

får bäst kunskap om med hjälp av idéernas värld, eller helt enkelt genom att tänka. Under

Platons levnadstid hade matematiken en stark ställning och det påstås att hans idélära ger

matematiken en central plats i hans syn på vad riktiga kunskaper är13. Platon menar också att:

All ondska bottnar för Platon i okunnighet. Att handla ont betyder att man skadar sig själv.

För Platon är människan verkligen sig själv först då hon ingår i en social ordning.14

4.2 Filosofi & Vetenskap

Filosofin och vetenskapen har nära relationer, rent historiskt. Ända fram till 1600-talet är

filosofi och vetenskap oskiljaktiga, det finns ingen skillnad mellan dem.15 Först efter 1600-

talet kan man se tydliga avgränsningar mellan filosofi och vetenskap. Efter det försökte alla

vetenskaper att på egen hand utveckla sina kunskaper, oberoende filosofin, men det är klart

fastställt att vetenskapen bygger på många filosofiska antaganden och det gäller än idag.

Tanken med vetenskapen var att människan kunde ställa frågor till naturen för att kunna få

svar, istället för att vända sig till myter och religioner. Vetenskapsteorin, som genre, kom till

relativt sent (1930-talet)16 och gränserna mellan kunskapsfilosofi och vetenskapsteori är oklar

och omstridd än i dag. Båda behandlar frågor som rör kunskap och diskuterar hur man ska

kunna bestämma vad som är kunskap. Gemensamt är att filosofi och vetenskap försöker att

förklara världen med hjälp av teorier och modeller.

4.3 Konst & Vetenskap

Konst och vetenskap ses ibland som två motpoler, men det finns kritiker som menar att det

inte behöver vara på det viset. Hans-Georg Gadamer, som levde för ungefär 200 år sedan,

menar att vi människor behöver konsten för att förstå oss själva. Han menar att ett ”estetsikt

omdöme” är en förmåga till varseblivning och är en viktig form av kunskap. Han menar också

                                                                                                                                                                                             
12 Lûbcke, Poul (red), 1998, Filosofilexikonet, sidan 425
13 Gustavsson, Bernt, 2002, Vad är kunskap? ? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 43
14 Lûbcke, Poul (red), 1998, Filosofilexikonet, sidan 430
15 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 39
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att olika kunskapsformer förutsätter och berikar varandra. Abstrakt och teoretisk kunskap är

en typ och den andra, som finns i t ex konstnärlig verksamhet, handlar om den mänskliga

världen och vilka svårigheter som vi möter där och därför också ger oss viktiga kunskaper.17

Det finns också de som menar att konsten gestaltar en del av verkligheten och att vetenskapen

beskriver en annan, men jag anser att de kompletterar och överlappar varandra. Så här

uttrycker sig Tore Nordenstam:

Det skulle uppenbart vara en stor – alltför stor- överförenkling att säga att konsten gestaltar

verkligheten på ett sätt, vetenskapen på ett annat. Det finns saker som man kan göra med

konstens medel som inte kan göras med vetenskapliga medel, och vad man kan och inte kan

skiftar från konstform till konstform. Och omvänt finns det saker som kan göras med

vetenskapliga medel som inte kan göras med konstens medel, åter skiftande från

vetenskapsgren till vetenskapsgren.18

På senare år och idag har vetenskapen haft en stark ställning i samhället och det gör att

kunskaper som kan relateras till vetenskap, anses värdefulla och säkra.

4.4 Problem med vetenskap/kunskap

På samma sätt som kunskap är ett svårt begrepp så är också vetenskap problematiskt att

definiera. Det enda man egentligen kan konstatera är att man inte kan konstatera något säkert

alls som har att göra med dessa begrepp. En stor svårighet är att bestämma kriterier för vad

sann eller riktig kunskap är för något. Det är något som diskuterats i årtusenden och som

diskuteras än idag. Vi vet att vi inte vet exakt vad begreppen står för. Däremot vet vi att det

finns många olika betydelser av kunskapsbegreppet.

Kunskap är ett mångtydigt ord. Mångtydigheten ligger på flera olika plan och vi använder

ordet i de mest skiftande betydelser.19

                                                                                                                                                                                             
16 Lûbcke, Poul (red), 1998, Filosofilexikonet, sidan 573
17 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 213
18 Molander Bengt, 1995, Mellan konst och vetande, sidan 20
19 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 13
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Vår definition av kunskap utgår i första hand från sinnet och ”det vi har i huvudet”, det har

historiskt och än idag den största betydelsen för vårt sätt att se på kunskap. Så sent som på

1900-talet började filosofer problematisera sambandet människans kropp och vår

kunskapsbildning.

4.5 Kunskap & kroppen/tyst kunskap

Den förste att göra det hetta Maurice Merleau-Ponty och hans verk gavs ut 1945. Den bar

namnet Perceptionens fenomenologi. Merleau-Ponty menar att ”vi är våra kroppar”, till

skillnad mot uppfattningen ”vi har våra kroppar”. Kroppens förmåga anses av honom vara

bundet till vårt intellekt. Att kunna kan innebära att kunskapen finns i fysisk aktivitet och

rörelser20. Till skillnad från en annan filosof, Descartes, som menar att kroppen är objekt och

medvetandet är vårt subjekt, menar Merleau-Ponty att kroppen är både objekt och subjekt.

Genom kroppen har vi kontakt med vår omvärld och det betyder att kroppsliga förändringar

gör att vi förändrar vårt sätt att se på omvärlden. Alla upplever det på något sätt, om kroppen

inte fungerar som vi är vana att den gör så förändras också vår förståelse av tillvaron. Genom

våra fysiska handlingar uttrycks kunskap, exempel på det är många hantverksyrken.

Begreppet tyst kunskap grundas i den uppfattningen21. Tyst kunskap är problematiskt att

närma sig av flera olika anledningar. En viktig anledning, som jag ser det, är att det är ett nytt

begrepp, som man inte har någon egen relation till. Till skillnad från ett väl vedertaget

begrepp, som faktakunskaper, är tyst kunskap mer abstrakt. Det känns svårare att ta på. I

Kunskapsutnyttjande22 av Skolverket, anges många olika perspektiv på begreppet. Detta kan

ha betydelse för hur kunskaper kommer till, vad det innehåller och hur det fungerar. Det kan

alltså vara ett innehåll som inte går att uttala verbalt eller skriftligt, t ex en viss yrkeskunskap,

eller så ser man på tyst kunskap som ett redskap. Polanyis23 menar att kunskapen är en form

av redskap, som vi använder för att inhämta annan kunskap. Det finns också de som menar att

tyst kunskap är tyst för att just den typen av kunskaper inte varit nödvändig att skilja från

andra typer av kunskaper som vi talar om. Det skulle kunna betyda att vi vet att vi kan vissa

saker, men bakom dessa kunskaper har vi andra kunskaper, tysta, som vi egentligen inte är

medvetna om, men det betyder inte att de saknas.

                                                            
20 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 69
21 Skolverket, 1997, Kunskapsutnyttjande, sidan 72-76
22 Skolverket, 1997, Kunskapsutnyttjande, sidan 72-73
23Skolverket, 1997, Kunskapsutnyttjande, sidan 73
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Kunskap är alltså ett oerhört stort och vitt begrepp, men i den här rapporten kommer jag att

fokusera på ordets betydelse för några yrkesverksamma lärare och vad samhället kan tänkas

mena när man talar om ordet kunskap.

4.6 Begreppet samhälle

Med samhälle menar jag massmedia, litteratur som jag refererar till och de intervjuade

lärarnas svar. Begränsningen av begreppet ligger i urvalet av insamlat material. I massmedia

har jag läst debatter och insändare och det ger mig en del av bilden samhälle. Litteraturen jag

läst talar om samhälle, men saknar egen definition av begreppet. I läroplanen24 kan jag, via

uppsatta mål och prioriteringar, utläsa beslutsfattarnas syn på kunskap. Eftersom

beslutsfattarna representerar folket innebär det att jag kan hitta samhället genom läroplanen.

Genom Skolverkets undersökningar25 får jag en bild av samhället via intervjuade lärare och

elever. Mitt samhällsbegrepp är alltså vitt och brett och det är ett försök till en

sammanfattning av den generella synen på kunskap i Sverige.

5. Resultat/Analys

5.1 Vad tycker samhället är kunskaper?

I samhället ser man gärna på kunskaper som något man bör ha ”nytta” av, och med nytta

handlar det kanske främst om ekonomisk avkastning och effektivitet26. Det finns ju många

typer av cost-benefit undersökningar som mäter just ”nyttan”. Cost-benefit undersökningar

mäter nyttan i termer av tid och pengar. Snabba och effektiva lärmiljöer behöver skapas för att

rättfärdiga skolans verksamhet ekonomiskt. Slöjden är dock en relativt långsam verksamhet

och nyttan man ser med slöjden hänger ihop med den bild man själv har av slöjden, det vill

säga det man själv upplevt och känt under den egna skoltiden. Under den egna skoltiden

skolades man tidigt in i vilka ämnen som var ”viktiga” och vilka kunskaper som var

värdefulla. Viktiga värderingsfrågor blir invävda i frågan: Vad är kunskap? Idéhistorikern

                                                            
24 Utbildningsdepartementet, 1994, 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
25 T ex: Skolverket, 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, ämnesrapport till rapport 253
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Bernt Gustavsson menar att kunskapens betydelse förändrats på senare år, dels på grund av

informationsteknikens framsteg, men också på grund av att kunskap idag har fått ett

bytesvärde och blivit en handelsvara.27 De intervjuade lärarna har ett liknande synsätt kring

hur samhället idag ser på kunskaper. De menar att samhället ser på kunskaper i termer av tid

och pengar och att all verksamhet som inte har en synlig nytta eller är ”politiskt korrekt”

värderas lågt. Man kan också se att samhällets syn på vad viktiga kunskaper är går i vågor,28

viktiga kunskaper idag är inte samma som för femtio år sedan. På den punkten är historien

och slöjdlärarna eniga. Något som länge varit viktiga kunskaper i samhället och även i skolan

är vetenskaplig kunskap, men det är inte ett entydigt begrepp. I boken Kan vi lita på

vetenskapen?29 beskrivs något som kallas populärvetenskap. Där framställs

populärvetenskapen, som ett sätt för vetenskapen att sprida kunskap till allmänheten. Det

började redan på 1600-talet med att vetenskapen började frigöra sig från filosofin och det

skapades ett behov att föra kunskaperna ut till allmänheten. Tanken med populärvetenskapen

var att ”sockra” allmänhetens intresse och att informera om just det vetenskapliga innehållet.

Populärvetenskapens stora genombrott kom under 1800-talet, med strävan att den skulle nå

folket. Det var alltså med demokratiska tankar den fördes fram, om än inte uttalat. Än idag

förenklas vetenskaper och upptäckter i press och den allmänna debatten, vilket också påverkar

allmänhetens syn på kunskaper. Ellegård skriver:

Detta är alltså forskarens egen upplevelse av sin verksamhet. Allmänhetens syn på den är en

helt annan. För gemene man är vetenskapsmannen i stort sett detsamma som en expert, och

av experten förväntar man sig klara besked. Visst kan vetenskapsmannen ge sådana inom sitt

specialområde: hur mycket en väteatom väger, eller vilket år Ceasar mördades. Men det är

inte bara sådana välkända fakta som allmänheten vänder sig till just forskaren för att få

besked om. Ändå kräver man just fakta – om än nya, okända fakta. Men denna sorts fakta är i

regel bemängda med hypoteser. Sådana tycker massmedia, liksom allmänheten, bara

skymmer sikten.30

Viktiga kunskaper är därför ett sant påstående som är begripligt för allmänheten och kommer

från en ämnesexpert. Det är vanligt att man presenter dessa som universella och eviga.

Allmänheten vill helt enkelt inte veta vilka tvivel forskaren har i sin verksamhet. Politiker

                                                                                                                                                                                             
26Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 80
27 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 32
28 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 75
29 Ellegård Alvar, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 19-31
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behöver ofta förenkla forskarrapporter för att det ska vara möjligt att överhuvud kunna ta

beslut. Omedvetet och/eller medvetet blir förenklingar och komplexa forsningsresultat

modifierade för att vara användbar kunskap i samhället.31 Bernt Gustavsson tycker att det

finns en klar skillnad mellan vetenskapsmän syn på kunskap och samhället i stort. Han

skriver:

I den filosofiska och vetenskapliga diskussionen har kunskapsbegreppet vidgats och blivit

alltmer komplext, på ett sätt som står i skarp relief till den massmediala och politiska

behandlingen av kunskapsfrågan.32

I samma textavsnitt slår han också fast att ämnet behandlats lite inom pedagogikens område,

förvånansvärt lite för att vara ett område där kunskapsbegreppet är centralt. Det tolkar jag som

att begreppet tas för givet och att man måste söka sig till andra områden för att hitta tankar om

begreppet, vilket är syftet med den här rapporten.

Slöjdlärarna, som intervjuats, lägger ett annat perspektiv på kunskap och vad som är viktig

kunskap. De menar att viktig kunskap är något man har nytta av, personligen, inte rent

samhällsekonomiskt. En lärare uttrycker det som att kunskap är makt, men inte makt över

någon annan, utan makt över sig själv och möjligheten att forma sitt eget liv. De intervjuade

lärarna tycker alla att det är viktigt att man kan omsätta kunskaperna, i ”praktiken” som de

uttrycker sig. I läroplanen finns det ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”, som i

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer benämns och anger hur viktigt det är att man når

målen. I läroplanen är kunskapsmålen33 skilda från skolans riktlinjer som behandlar uppdraget

att arbeta med elevernas utveckling av normer och värden. Eftersom normer och värden där

har en egen rubrik, kan det tolkas som att de inte räknas till kunskaper eller att de är en annan

typ av kunskaper. Samma sak måste gälla alla andra riktlinjer som finns i läroplanen. Det som

inte finns under rubriken kunskaper är inte kunskaper eller så anser läroplansförfattarna att det

är en annan sorts kunskap. Samtidigt så finns det en motsättning i läroplanen där man säger att

alla elever ska kunna utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt. Det är tydligt att

läroplanen värderar de formella kunskaperna högst, det är dessa som är målen att uppnå. Det

                                                                                                                                                                                             
30 Ellegård Alvar, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 8
31 Skolverket, 1997, Kunskapsutnyttjande Ett informellt perspektiv på hur kunskap och forskning används i skolan, sidan 36-
37
32 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 17
33 Utbildningsdepartementet, 1994, 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
sidan 4
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är alltså viktigt att alla har ”samma” kunskaper, eller i alla fall når samma mål. Det här visar

på hur samhället i övrigt ser på kunskaper. Viktiga kunskaper är kunskaper som kan jämföras

och kunskaper som visar hur man står sig vid en jämförelse. Fast vi inte använder oss av

relativ betygssättning idag så skickar ändå skolans arbetsformer signaler till samhället om vad

som är viktig kunskap. Viktig kunskap är alltså kunskap som kan mätas eller jämföras med

annan. Traditionellt sett, så ger vissa arbetsformer mätbara kunskaper och därmed också

värderbara, jag tänker på till exempel på naturvetenskapliga fakta som enkelt kan mätas i form

av ett skriftligt prov.

5.2.2 Lärarnas syn/Allmänt

I skolverkets artikelsamling Att bedöma eller döma diskuteras grundskolelärarnas syn på

kunskaper. Utgångspunkten för diskussionerna och undersökningen var bedömning och

betygsättning i förhållande till vårt ”nya” betygssystem. Där visade det sig att flera av lärarna

inte funderat över vad det kan innebära att kunna något.34 Diskussionerna handlade om hur

man ska flytta fokus från faktakunskaper till kunskaper som handlar om förståelse av

processer och sammanhang. Hos lärarna finns alltså liknande tankar, som samhället i övrigt,

om vad kunskap kan tänkas innebära. Det tas många gånger för givet, samtidigt som det givna

betecknar ett slag av teoretiska detaljkunskaper.

5.2 Vad har slöjdlärarna för syn på begreppet kunskap?

I inledningen till intervjuerna blev det tydligt, hos alla intervjuade, att de tycker begreppet

kunskap är svårt att tala om. Kunskap var något som alla tänkt på, men begreppets

komplexitet gjorde det svårt att uttrycka sig och förklara sina tankar för någon annan, i det här

fallet jag. Det är också tydligt att kunskapsbegreppet inte diskuteras särkilt mycket ute på

arbetsplatserna. Det är något som universitet sysslar med, uttryckte en lärare. Med det är

därmed inte sagt att mina intervjuade tyckte att det var ointressanta frågor vi funderade kring.

Tvärtom så märkte jag att det fanns ett stort intresse att prata om begreppet kunskap och vad

det kan tänkas betyda för var och en av lärarna.
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När jag frågat lärarna vad kunskap var för något, var det genomgående att de samtidigt tänkte

på vad som är viktig kunskap. Det var svårt att tala om kunskap utan att värdera kunskap, det

framkom tydligt i intervjuerna. De uttryckte sig som att kunskap inte var kunskap när den

saknade värde. Med värde menade de kunskaper som ska kunna omsättas och användas i det

”dagliga livet”. Samtidigt så lade de till att kunskap är ett väldigt vitt begrepp, det var något

som alla var överens om. Kunskap handlar om att kunna koppla ihop egna referenser för att

skapa något nytt. Alla intervjuade talade om begreppen teori och praktik och att kopplingen

mellan dessa kan sägas vara kunskap. En meningsfull koppling mellan teorier i huvudet och

en omsättning av teorierna till olika typer av situationer och omständigheter, kopplar samman

teorin och praktiken. Kunskaper är också för lärarna synonymt med tekniker, handhavande,

faktarabblande och människans tankar. Det finns också ett mönster, som jag tolkar visar två

sidor av begreppet kunskap. Samtliga intervjuade talade om teori och praktik och två lärare

pratade också om att det är viktigt att man använder båda hjärnhalvorna. Att använda båda

hjärnhalvorna, menade de, är en del i att utveckla kunskap i problemlösning. Det är svårt att

tränga djupare i det resonemanget. Samtidigt menade samtliga att teori och praktik är en inre

och en yttre sida av kunskaper.

5.3 Hur värderas kunskaperna i slöjden idag?

I den nationella slöjdutvärderingen 2003 visar det sig att eleverna inte ser slöjdverksamheten

som något viktigt i deras kommande yrkesverksamma liv eller i den fortsatta utbildningen.35

Dagens elever ser på slöjden som ”onyttig” i ett framtidsperspektiv, de anser att de kommer

att ha minst nytta av slöjden jämfört med andra ämnen. De ser inte kunskaperna användbara i

något annat sammanhang, de är inte generaliserbara. Studier visar också att elevers lärande

kan vara starkt situationsbundet. Kunskaperna är starkt kopplade till sitt sammanhang och det

kan göra att eleverna får svårt att generalisera och abstrahera kunskapen till det övriga livet.

Generell och abstrakt kunskap har alltså ingen mening utanför ett specifikt sammanhang.

Lärande blir, med ett sådant sätt att se, en aspekt av alla de aktiviteter vi bedriver och inte

någon särskild aktivitet, skild från det vanliga livet. Lärande och kunskap har blivit helt

kontextualiserad, bunden till sitt sammanhang.36

                                                                                                                                                                                             
34 Skolverket, 2002, Att bedöma eller döma, sidan 46
35 Skolverket, 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, sidan 9
36 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 91-92
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Samtidigt så har de en positiv bild av slöjden och trivs mycket bra där och de får också ta

mycket initiativ och ansvar.

Slöjden beskrivs således som ett ämne eleverna är mycket positiva till, men som de har svårt

att se ”nyttan” av. Kvalitéer som självförtroende, att få ta egna initiativ och eget ansvar

beskrivs av eleverna som något slöjdämnet innefattar, men tycks inte vägas in när eleverna

talar om kunskaper från slöjdverksamheten.37

Eleverna anser alltså inte att initiativ och ansvar är kunskap. Inte heller lärarkåren anser att

slöjden är ett särskilt viktigt ämne, det framkommer både i utvärderingen och i mina samtal

med slöjdlärarna. Föräldrar och elever ser inte slöjdkunskaper som användbara i andra

sammanhang än i slöjden, det har flera undersökningar pekat ut.38 Man ser alltså

slöjdkunskaperna som situationsbundna och har svårt att generalisera kunskaperna man anser

sig få i slöjden. Det är också svårt att se den direkta nyttan med, som det ofta uttrycks, ett

praktiskt ämne, där de kunskaper som är synliga, inte direkt speglar det samhället anser vara

nyttiga kunskaper. I kursplanen för slöjd finns det ett antal kunskaper, eller

kunskapskvaliteter, som slöjden kan bidra med. Men dessa kvaliteter kan tolkas väldigt vitt

och brett och jag tror inte att de synliggör slöjdens kunskaper eller kvalitéer och de har inte

heller något högt anseende i den allmänna debatten. Faktum är att vissa av slöjdens

kunskaper, som idag benämns som tysta kunskaper och som är ett vanligt begrepp bland

forskare och mer insatta personer, inte har fått något stort genomslag i samhälldebatten. Även

om det ibland talas om tyst kunskap så är det fortfarande ett relativt nytt begrepp och det är

därför inte lika djupt rotat som andra mer etablerade synsätt. Begreppet tyst kunskap är också

mycket svårare att ta på än t ex faktakunskaper, om man ser det mer allmänt i samhället.

Däremot så används idag begreppet kunskapa mer och mer i den allmänna skoldebatten och

det anses vara ett mer dynamiskt begrepp än att bara prata om kunskap. Det betyder att man

ser kunskap som dynamiskt och något aktivt. 39 Kunskapa är något som stämmer väl in på de

intervjuade lärarnas syn på kunskaper. De säger, med olika ord, att kunskap är något man bör

ha användning av, det är något som inte bara kan användas vid ett tillfälle och det är något

som kan skapas i situationer som ger mening och sammanhang. Lärarna menar att kunskap

som används och omsätts är viktig. Tidningsrubriker och debattartiklar handlar sällan om

                                                            
37 Skolverket, 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, sidan 38
38 Skolverket, 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, sidan 43-44
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slöjden överhuvudtaget, utrymmet ges till de så kallade kärnämnena, som jag fått

uppfattningen är matematik, svenska och engelska. Samhällsdebattörer talar ofta om

kunskaper i termer av faktakunskaper40, där de menar teoretiska kunskaper som man också

tänker sig sitter i huvudet på eleverna. Teoretiska faktakunskaper står alltså högt i kurs och

det gör det även hos lärarna som under mina intervjuer bekräftar att kärnämnen ger eleverna

viktiga kunskaper och dessa ämnen anses också vara huvudsakligen teoretiska. En lärare höll

dock inte med, han tyckte att slöjden var minst lika viktig, men trodde att den allmänna bilden

är att kärnämnena innehåller de viktigaste kunskaperna. Han menar även att som motvikt till

kärnämnena finns de praktiska skolämnena, där slöjden är ett av dem, och det påverkar också

bilden av ämnet. Eftersom ämnet anses vara ”praktiskt”, med liten eller ingen

tankeverksamhet, så innebär det också att man, allmänt sett, bara ser andra kvaliteter än

teoretiska i slöjden. Eftersom teoretiska kunskaper värderas högt innebär det att slöjdens

bidrag till elevernas kunskaper inte står särskilt högt i kurs. Det är svårt att se direkta

konsekvenser av det, men det är rimligt att ämnets utrymme i form av tid, direkt påverkas av

vad man anser slöjden ger eleverna för kunskaper. Slöjdlärarna bekräftar att slöjdens utrymme

är relativt litet, men att det finns en positiv bild av slöjden hos föräldrarna och eleverna.

Ämnet engagerar och lärarna uttrycker att det kreativa och skapande syns utåt och blir synligt

för föräldrarna. De intervjuade lärarna tror även att många ser på slöjden som ett gammalt

ämne, som ger eleverna avlastning från skolans andra mer ”teoretiska” ämnen. En lärare

uttrycker det som att om man spetsar till gemene mans syn på ämnet, så kan slöjden ha rollen

som terapi, tomteverkstad, onödigt eller att det helt enkelt ”luftar upp schemat”. Det är vanligt

att elever och föräldrar tänker på slöjden som en verkstad där eleverna lär sig att producera

saker, det bekräftas av mina intervjuer. En vanlig föreställning, bland politiker och

samhällsdebattörer, är att läraren lär ut kunskaper och att det är läraren som har, eller i alla fall

bör ha, alla kunskaper eleverna ska lära sig. Som en konsekvens av det anses ämneskunskaper

vara det viktigaste för en lärare. Politiker och samhällsdebattörer ser ämneskunskaper som

faktakunskaper, där man med faktakunskaper menar t ex möjligheten att återge rätt årtal ur

historieboken. I samhällsdebatten ses kunskaper som något var och en är ägare av. Det

reflekteras inte över hur man ser på kunskaper, kunskaper är något som är för evigt givet. Det

är ovanligt att allmänheten reflekterar över vad kunskap kan tänkas vara och vad det

egentligen innebär att kunna något. Den mest utbredda synen på kunskap kan härledas tillbaka

till den grekiska filosofen Platon. I korthet innebär hans synsätt att kunskap är det som börjar

                                                                                                                                                                                             
39 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap sidan 90
40 Norra Västerbotten torsdagen den 14 april 2005, debattspalten
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med det vi kan tro eller hålla för sant och för att det ska bli kunskap måste vi berättiga det

eller bevisa det på något sätt.41 Det är svårt att bevisa upplevelser och ”subjektiv” kunskap

och sådan kunskap räknas inte. De intervjuade lärarna ger en bild av vissa kunskaper som

finns i slöjden, som just subjektiva och högst personliga och svåra att mäta. Eftersom

samhället inte ser samma saker i slöjden, eller tänker på samma sätt som lärarna, får

kunskaperna inget godkännande. Samtidigt som man inte tänker på vad kunskaper kan tänkas

vara så har man alltså en tydlig bild av vad kunskaper är. Det måste alltså finnas en

omedveten syn på kunskaper, som har kommit till på ett eller annat sätt. Intervjuerna ger svar

på frågan om vad som format deras syn på kunskaper. Lärarna svarar, uttryckt på olika sätt,

att uppväxten och omgivningen till stor del format deras syn på kunskaper. Upplevelser och

intresset, tror två lärare, har styrt mycket av formandet av just deras syn på vad viktig kunskap

är. Det borde ju gälla de flesta människor, men jag tror att man samtidigt inte kan se allt som

har format sig själv. Det är svårt att kliva utanför sig själv och se bakåt och peka ut vad som

gjort att man tänker just som man gör idag. Slutsatsen av det blir att skolans sätt att arbeta på

och signalerna skolsystemet sänder ut i samhället är en viktig del i skapandet av många

människors syn på vad ”riktig” kunskap är. Man tänker inte medvetet på hur man tänker på

vad kunskap är, det bara finns där som ett arv. Under en föreläsning när jag läste ck 242

berättade Ola Lindberg att skolans värderingar, i Sverige och många västerländska kulturer,

kommer i mångt och mycket från den övre medelklassen. Jag tolkar det som att medelklassens

värderingar av vad som är viktig kunskap, till stora delar också styr den övriga befolkningens

tankar om vad ”riktig” kunskap är. Utifrån det kan man tänka sig att skolans kunskapssyn

socialiserats och att den går i arv, men eftersom medelklassen historiskt påverkat skolan så

gör den troligen det även idag. Arbetarklassens tro på vad som är viktiga kunskaper stämmer

inte när de kommer till skolan, det är en annan sorts kunskap som gäller i skolan, nämligen

den formella och teoretiska. Det gör att slöjdens praktiska framtoning påverkar ämnets status

negativt. Ämnet skiljer sig också från de så kallade teoretiska ämnena i själva utformningen

av lektionerna. Där är det bevisat att läraren arbetar mycket med frågor och svar43, men i

slöjden är undervisningen upplagd på ett avvikande sätt. Det får konsekvenserna för attityden

till ämnet, eftersom undervisningen avviker från ”normen”, de teoretiska ämnenas upplägg,

innebär det att många upplever slöjden mindre teoretisk och slöjden värderas därför efter

andra ramar.

                                                            
41 Bernt Gustavsson, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 31
42 Torsdagen 21/10 2004 ”Föreläsning 11” i lärarutbildningens centrala kunskapsområden 2
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5.4 Vilka konsekvenser har samhällets kunskapssyn för ämnets utrymme i skolan?

Eftersom man, till stor del, ser på kunskaper med en slags nytta i fokus innebär det att man ser

på skolans olika ämnens bidrag till den här nyttan. Slöjden anses inte vara särskilt nyttig i

dagens samhälle och det innebär att slöjden har en liten roll skolan. De intervjuade lärarna är

överens om att bilden av slöjden är positiv på lokal nivå. Elever och föräldrar, tycker lärarna,

har ett ”engagemang” och en positiv bild av slöjden, men regionalt är tankarna mer negativa.

När det väl kommer till kritan, om man måste prioritera ämnen, tror lärarna att slöjden får

stryka på foten. En av lärarna säger att skolans kärnämnen får mycket plats och att det är helt

riktigt, övriga intervjuade delar inte riktigt tankarna. Alla lärare är medvetna om att samhället

värderar kärnämnen mest av alla, de är ju också behörighetsgivande inför sökning till

gymnasieskolan. I en rapport från Utbildningsinspektionen 2003 står det så här:

Eleverna i denna 7-9- skola beskriver den mesta undervisningen som styrd av lärobok och

prov. Intervjuade elever tycker att skolan ställer tydliga krav och att de lär sig mycket.

Kraven ställs högre än i årskurs 1–6. Eleverna anser att svenska, engelska och matematik är

de viktigaste ämnena eftersom man måste bli godkänd i dem. De nämner också hemkunskap

och i viss mån samhällskunskap som viktiga ämnen. I samband med att timplanen slopades

satsade skolan på att utöka tiden i de behörighetsgivande ämnena.44

Både mina intervjuade lärare och eleverna i Utbildningsinspektionens undersökning uppfattar

svenska, engelska och matematik som de vikigaste ämnena, ibland kallas de också för

kärnämnen. Benämningen kärnämnen gör också att man ger dessa ämnen en värdeladdning,

positiv eller negativ beroende på hur man ser på dessa ämnen. De flesta är dock överens om

att benämningen, och allmänhetens tankar om skolan och vad som är viktiga kunskaper, ger

svenska, matematik och engelska en högre prioritering i det Svenska skolsystemet, än alla

andra ämnen inklusive slöjden. Precis som slöjdlärarna befarade, så satsar en del skolor mer

på ”de behörighetsgivande ämnena” när en slopad timplan ger möjligheter. Många föräldrar

och elever tycker att slöjden är ”trevlig”,  men verkligheten visar en annorlunda bild. Politiker

ser på skolan utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där är det traditionellt svårt att hävda

slöjdens roll. Kunskap måste kunna formaliseras föra att kunna ha ett värde i dagens samhälle,

men estetisk kunskap kan ibland vara svår att formalisera menar Bernt Gustavsson:

                                                                                                                                                                                             
43 Svingby Gunilla, 1987, Sätt kunskapen i centrum, sidan 62
44 Skolverket, 2005, Utbildningsinspektionens 2003 ur ett nationellt perspektiv, sidan 47-48
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En risk och en otillräcklighet i den utvecklingen är att det finns kunskap som är svår att

formalisera. Stora delar av det som med en samlingsbeteckning kan kallas estetisk kunskap

faller utanför ett sådant mönster, eller tvingas in på andra villkor än de som är produktiva i

förhållande till verksamheten. Det vi i sådana verksamheter tydligt kan se är att de bygger på

och kräver det motsatta mot målinriktning och formalisering. Motsatsen är fria processer av

skapande och sökande.45

Det kan innebära att beslutsfattare inte ser någon ”nytta” med ämnet och därför har den inte

heller något större värde. Av den anledningen får slöjden också lite plats i dagens skola.

5.5 Vilken typ av kunskaper får eleverna i grundskolan?

I Sätt kunskapen i centrum av Gunilla Svingby har man undersökt hur barns förförståelse till

skolan påverkar deras syn på vad viktiga kunskaper är. Där har man i flera undersökningar

konstaterat att skolan lär elever att kunskaper de har ”utanför” skolan inte räknas eller måste

”läras av”.46 Ett annat exempel ur samma bok är att elever omedvetet lär sig att man inte

hjälper varandra i skolan utan där ska var och en klara sig själv.47 En möjlig tolkning till det är

att skolans största uppdrag är att lära ut ämneskunskaper och att kunskaper som t ex solidaritet

inte värderas lika högt. Läroplanen förstärker också budskapet att det finns olika typer av

kunskaper när man skiljer på kunskaper och normer/värderingar.48 Ett synligt resultat är också

att det man betygsätter är ämneskunskaper och inte ambitioner eller flit .

36
Det är elevens kunskaper, med utgångspunkt i kursplanerna och betygskriterierna,
som ska bedömas. 49.

Kursplaner och kriterier är utformade som mål och av den anledningen finns det en risk att

man ser på ämneskunskaperna som det viktigaste. Gunilla Svingby har undersökt vad

                                                            
45 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 38
46 Svingby Gunilla, 1987, Sätt kunskapen i centrum, sidan 38
47 Svingby Gunilla, 1987, Sätt kunskapen i centrum, sidan 42

48 Utbildningsdepartementet, 1994, 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
sidan 4
49 Skolverket, 2004, Skolverkets allmänna råd och kommentarer Bedömning och betygssättning, sidan 36
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ämneskunskaper egentligen innebär. Resultatet visar att många prov konstrueras så att

detaljkunskaper och lösryckta fakta efterfrågas50.

6. Diskussion

6.1 Sammanfattning resultat

I samhället ska kunskaper, för att vara värda något, vara säkra och obestridbara och begreppet

är enkelt och oproblematiserat i samhället. Grundskolan har inte problematiserat begreppet för

sig själv eller tillsammans med eleverna, det tas för givet. Vetenskapsmän är däremot

betydligt osäkrare på vad kunskap egentligen är. Det samhället menar med kunskap är

framförallt vetenskaplig kunskap. Det man menar med vetenskaplig kunskap är något som

kommit till genom allmänt vedertagna modeller och metoder inom vissa allmänt accepterade

genrer, t ex naturvetenskap. Vilka vetenskaper som är viktigast går i vågor, det bekräftas av

yrkesverksamma lärare och av historiska skeenden. Kunskap i samhället skulle kunna

sammanfattas som Gunnar Ekbohm och Torbjörn Fagerström uttrycker om sanning,

vetenskap och kunskaper:

”Truth is rarely pure, and never simple” skrev Oscar Wilde…

Vetenskapen är naturligtvis inget undantag från denna regel; ändå tycks förhoppningen- eller

myten- om forskaren som en vitrockad, allvis sanningssägare fortfarande vara livskraftig.

Eller – för att spetsa till det något – i den mån forskare inte har sanningen till hands antas det

bero på pekinuära faktorer: ge honom (ty det är fortfarande oftast en han) bara mera pengar

så kommer sanningen som ett brev på posten.51

Slöjdlärarnas syn på kunskap liknar i stora drag samhällets syn. Både lärarna och samhället

delar in kunskapen i teoretisk och praktisk, där den teoretiska kunskapen i regel värderas

högst. Begreppet är inte heller reflekterat över särskilt mycket och kunskap går inte att skilja

från en värdering, anser lärarna. Det är värdet som gör kunskap till just kunskap. En skillnad

mellan samhället och slöjdlärarna är att lärarna lägger större vikt vid personlig kunskap och

individuell användning av kunskapen.

                                                            
50 Svingby Gunilla, 1987, Sätt kunskapen i centrum, sidan 69
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Slöjdkunskaperna anses inte vara särskilt viktiga i dagens samhälle, de anses inte vara

generaliserbara och bara ha ett smalt och oviktigt användningsområde. Ämnet engagerar

eleverna och föräldrar har en positiv bild av ämnets påverkan på elevernas välbefinnande,

men det har inget med kunskaper att göra. Samtidigt så menar de att ämnet är mindre viktigt

än de mer teoretiska ämnena i grundskolan, där lär sig eleverna viktigare saker än i slöjden.

Det får konsekvensen att ämnet får jämförelsevis lite tid och att man ser på slöjden som ett

avbrott från de mer teoretiska ämnena. En intervjuad lärare uttryckte det som att ”slöjden

luftar upp schemat” och det stämmer ganska väl in på allmänhetens bild av ämnet.

Slöjden uppfattas som ett ”praktiskt” ämne som är helt eller i alla fall delvis befriat från

tankar och aktiva bearbetningsprocesser. Det verkar ha väldigt mycket att göra med hur vi

allmänt ser på kunskaper i samhället. Vi ser på ämnet som praktiskt, manuellt arbete med

händerna, vilket i sin tur inte har så hög status bland de elever och föräldrar som kommer från

den övre medelklassen. Praktiskt arbete är mer liktydigt med arbetarklassen, som inte styr

skolans värderingar, vilket i sin tur innebär att slöjden får låg status.  Fast begreppet är

oreflekterat så påverkar det i allra högsta grad skolan och synen på slöjden, kanske delvis på

grund av att det är oreflekterat?

I och med 1992 års läroplanskommitté – Skola för bildning – var det första gången som det

gamla kunskapsbegreppet ifrågasattes inom skolan, vilket är ett märkligt faktum. Det säger

Bernt Gustavsson som undervisar i pedagogik och idéhistoria vid Linköpings universitet.

Läroplanen grundas i huvudsak på att skolan ska vara demokratisk. Det instämmer säkert de

flesta i och det finns även nedskrivet i läroplanen.

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.52

Eftersom kunskaper anses vara en central uppgift för grundskolan är ett rimligt perspektiv att

även kunskaperna innefattas av demokratins grund. Emin Tengström uttrycker sig så här om

hur man kan tänka sig kunskapens roll i skolan:

                                                                                                                                                                                             
51 Ellegård Allan, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 103
52 Utbildningsdepartementet, 1994, 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
sidan 1
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Ett demokratiskt kunskapssamhälle skulle kunna bygga på respekt för olika former av

kunskap som är förbunden med olika verksamheter människor bedriver.53

Det verkar inte som att olika typer av kunskaper, till exempel praktisk och teoretisk, vilar på

demokratins grunder. Sen kan man också ifrågasätta om uppdelningen mellan teori och

praktik är riktig, men det jag i alla fall kan konstatera är att många människor tänker i termer

av teori och praktik. I skolan tilldelas de estetiska ämnena en praktisk roll och på grund av att

man ger teorin ett större värde, mer nyttigt för samhället, så ger man samtidigt praktiken ett

lägre värde. Jag ser det som att en mer dynamisk syn på kunskap skulle göra det mer

problematiskt, för grundskolan, att dela in verksamheten i olika fack med avgränsningar

mellan. Problemet, med ett praktiskt – teoretiskt synsätt, är att man försöker dela in kunskap i

olika fack, fast styrdokument stöder en helhetssyn på världen och därmed också på kunskap.

En intressant fråga blir då hur man skulle kunna ta itu med den problematiken, det krävs

troligtvis oerhörda förändringar i samhället för att något sådant ska kunna ske.

6.2 Reflektera över kunskap i skolan

Ett tänkbart sätt att gå tillväga är att belysa vetenskapens historia i skolan, vad jag kan minnas

har jag inte lärt mig så mycket om vetenskapshistoria i grundskolan. En intressant aspekt i

historien är kopplingen mellan filosofi och vetenskap, där filosofin lägger grunden till det vi

kallar den moderna vetenskapen. Med en större medvetenhet om vetenskapens ursprung och

därmed också den verkliga grunden till kunskap tror jag att vi skulle kunna få en större

ödmjukhet inför kunskapsbegreppet. Vetenskapen, som vi tänker på den idag, grundades i

filosofin:

Vetenskaplig verksamhet och de olika ståndpunkterna den bedrivs från, har sin utgångspunkt

och grund i olika former av filosofiska synsätt.54

Det skulle kunna innebära att vi inte tar begreppet kunskap för givet, skolan borde ta ansvar

för den demokratiska aspekten på kunskap. Om vi har en oreflekterad bild av hur

vetenskapsmän arbetar och att kunskapen som producerats där har företräde framför andra

                                                            
53 Gustavsson Bernt, 2002, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, sidan 25
54 Gustavsson Bernt, 2001, Kunskapsfilosofi, Tre kunskapsformer i historisk belysning, sidan 37
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kunskaper, vilket den kanske bör ha i vissa fall, börjar det likna en trosfråga. Man litar blint

på auktoriteter bara för att man indoktrinerats in i tankesättet och paradoxen är ett faktum.

Många människor ser på ”skumma religioner” som just flummiga, men fråga är vad som

skiljer deras blinda tro på vetenskapen från människors tro på religionen. Men i läroplanen

kan vi läsa att:

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Undervisningen skall vara saklig och allsidig.55

Jag tänker mig att ett sätt att uppmuntra till skilda uppfattningar, är att ge eleverna möjlighet

att arbeta på samma sätt som forskare gör inom alla olika genrer. Jag tror att det skulle ge en

djupare förståelse för hur kunskap kommer till, jämfört med att enbart läsa vetenskapshistoria

eller att diskutera filosofiska frågor i klassen. Inte att man enbart arbetar laborativt eller

praktiskt, men egna upplevelser griper tag i eleverna och gör att de för känna på hur det är att

tolka data eller vad som gör att man väljer att arbeta med en viss metod. Skolan arbetar inte på

samma sätt som vetenskapsmännen, fast man samtidigt anser att vetenskapsmännen arbetar på

”rätt” sätt.

En märklig paradox är att man vill att skolan ska ge eleverna en stor mängd kunskaper på

relativt kort tid, samtidigt som det är allmänt accepterat att forskning och nya viktiga

upptäckter tar tid och att vägen till kunskaper inte alltid är den man trodde från första början.

Eftersom det man kallar ”vetenskaplighet” har ett högt anseende och man ger vuxna

människor tid och pengar att experimentera sig fram, kan man fråga sig om det inte vore

rimligt med samma arbetsgång i skolans värld. Tycker vi att vägen till kunskap är annorlunda

i skolan än i den övriga världen, vetenskapliga och samhället i övrigt? Behöver inte barn

arbeta länge och experimentellt för att erövra ny kunskap? Är inte barnets ”nya” kunskaper

lika nya, för individen, som vetenskapsmannens senaste upptäckter?

Torsdagen den 12 maj 2005 läser jag, i Norra Västerbotten, att Skolverket planerar att införa

betyg från och med årskurs 7. Skolverket vill också införa tydligare kunskapsmål och vill att

                                                            
55 Utbildningsdepartementet, 1994, 1994-års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
sida 1
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föräldrar och elever ska få tydligare information om hur det går i framförallt läsning,

skrivning och räkning. I skolverkets interna arbetsmaterial står det:

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 och internationella studier som Sverige

nyligen deltagit i visar att elevernas kunskaper försämrats i flera ämnen både i relation till

tidigare svenska resultat och vid internationella jämförelser. I synnerhet i svenska

(läsförståelse), samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och matematik finns

det svagheter i de kunskaper eleverna har och även avsevärda kunskapsluckor.56

Jag tror säkert att svenska barn fått sämre kunskaper i svenska, so, no och matematik om man

jämför i relation till tidigare undersökningar och även internationellt. Men jag tror att en del

kunskaper är svåra att mäta och att metoden vi använder för att mäta dem säger en del om hur

vi ser på kunskap. I Lpo –94 problematiseras kunskapsbegreppet en del, för första gången i

historien, och skolan ska jobba efter dessa olika kunskapskvalitéer, men vilka konsekvenser

har det för bedömningen av kunskaper? Har vi nya metoder för att bedöma elevernas

uppnådda kunskaper? Kan man uppnå kunskaper inom alla kunskapskvalitéer? Jag tror

absolut att ”faktakunskaper” är viktiga men jag tror också att debatten inte får stanna vid

dessa kunskaper, hur mycket säger ett betyg om elevens kunskaper? Vilka kunskaper mäter

man?

6.3 Konst och Vetenskap

Frågan är om vetenskaplighet och konst egentligen går att skilja åt, beroende på hur vi ser på

vetenskaplig analys och konstnärlig analys ger vi dem olika uppgifter. Birgitta Odén,

professor i historia i Lund, skriver så här:

Forskarens rekonstruktion kallar vi vetenskaplig analys och baserar den i den vetenskapsteori

som vi uppfattar bäst lämpad att nå målet: väl prövad kunskap. Även en konstnär kan önska

förmedla föreställningar om förändringar i samhället och människors handlingar och känslor

i förändringarnas skugga. Men konstnären väljer andra uttrycksformer och har andra mål:

känslan och insikten.57   

                                                            
56 Skolverket, 2005, Resultatförbättring i grundskolan, sidan 3
57Ellegård Allan, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 177
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Hon menar att man kan skilja mellan konst och vetenskap genom att konstnären har andra mål

och andra uttrycksformer. I en mening tycker jag att hon har rätt, nämligen att uttrycksformen

ofta skiljer sig mellan det vi kallar vetenskap och konst. Jag förstår också vad hon menar med

att målet är känslan och insikten och inte väl prövad kunskap. Det jag tycker framkommer är

att känslan och insikten inte är riktig kunskap, eller åtminstone att de är en annan form av

kunskap som vi värderar annorlunda. Jag tror att det är en trygghet för oss människor att se på

vetenskaplig kunskap som förnuftig och bärare av sanningen, av den anledningen blir det

också viktigt för oss att skilja mellan flum och vetenskap. Jag tror också att vetenskapen

många gånger kan hävda att man har en slags objektiv sanning och att vi genom den

informationen får en relativt rättvis bild av vår omgivning, med betoning på relativ. Samtidigt

måste vi vara medvetna om att denna objektivitet har ursprung i vårt eget förnuft, det borde i

sin tur innebära att förnuftet påverkar vår bild av verkligheten. Subjektet kan inte helt befrias

från objektet. Om vi inser att känslor och personliga ställningstaganden påverkar även

vetenskaplig kunskap, om än i minsta möjliga mån, så rör vi oss mot konstens område.

Gränsen mellan konst och vetenskap kan enligt vissa synsätt vara luddig eller till och med

obefintlig. I boken Mellan konst och vetande beskrivs konst som vetenskap och vetenskap

som konst. Det finns skillnader men alldeles säkert också många likheter mellan konst och

vetenskap, en likhet är verklighetsskapande och verklighetsomskapande.

Vetenskapen kan inte, menar hon, göra anspråk på att avbilda verkligheten som den är i sig

själv. Medvetandet är också hela tiden medskapande. Både vetenskap och konst är

verklighetsomskapande och verklighetsskapande – genom att etablera olika saker som

verklighet.58

Båda formerna ger kunskaper som är en gestaltning av verkligheten, inte ett avtryck eller

fotografi. En större skillnad är kanske vår syn på vetenskaplig kunskap, eller faktabaserad

kunskap, som en rakare väg till sanningen eller med högre ideal att beskriva världen som den

verkligen är. Ibland kan det säkert vara så, men ibland kan vetenskapen precis som konsten

endast göra anspråk på att beskriva delar verklighet som egentligen är långt ifrån synlig. Inom

kemins område beskriver man beståndsdelar som är så små att det är svårt att tänka sig dem

med enbart förnuftet som hjälpmedel. Till vår hjälp finns det då elektronmikroskop som kan

visa oss hur dessa molekyler ser ut och kanske ge oss lite mer information om verkligheten.
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Trots detta utmärkta hjälpmedel måste vi kanske inse att hjälpmedlet är skapat av människor

och därför också påverkar vår syn på ”verkligheten”, det finns mänskliga teorier bakom alla

våra redskap.

Jag har läst många definitioner av vetenskap och kunskap, men många har skiftande

utgångspunkter för vad som egentligen är riktig eller sann kunskap. En gemensam tråd, som

jag tolkar det, är att människan är tvingad att utgå ifrån sig själv. Jag tycker att det verkar

svårt att komma bort från subjektet helt och hållet, om det ens är möjligt. Av den anledningen

kan man ifrågasätta om man på något sätt kan vara helt och hållet objektiv. Hela vår

uppfattning av världen måste börja i sinnesvärlden och det vi kallar förnuft är en mänsklig

tankekonstruktion.

En fråga man ibland ställer sig är om naturlagarna upptäcks eller uppfinns. Med andra ord:

Finns naturlagarna i naturen eller bara i den mänskliga föreställningen…

Det sätt vi formulerar naturlagarna är i vilket fall som helst mycket av den erfarenhet som vi

människor förvärvat genom årmiljonerna. Ja, man kan förmodligen med fog hävda att

naturlagarna skulle ha fått en annan formulering om de vuxit fram i ett annat kulturklimat än

vårt västerland med sitt beroende av den grekiska tanketraditionen.59

Jag har svårt att se på vetenskapens kunskaper som helt ofärgade av människan, och våra

teorier, och att vetenskaplig kunskap bara är ett ”avtryck” av verkligheten. Det är något som

är helt genomgående i alla vetenskapliga genrer och jag tror att det är viktigt att skolan börjar

arbeta med detta. Jag tror att vi idag har för stor tilltro till sann och säker kunskap, all kunskap

är på ett eller annat sätt personlig.

Samtidigt uttrycker vi oss ibland som att det är en konst att utföra vissa jobb, men vi vet ju

också att det kräver ”kalla” kunskaper. Vi tillämpar kända principer för att nå ett mål,

kunskaper används i handlingen, och vi utövar samtidigt det konstnärliga arbetet.

Vetenskapen och konsten har båda problemet i centrum. Här ett exempel taget från Bonniers

stora bok om Din trädgård, rubriken till avsnittet är: Konsten att beskära fruktträd

                                                                                                                                                                                             
58 Molander Bengt, 1995, Mellan konst och vetande, sidan 126
59 Ellegård Allan, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 51
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Här gäller det att som så ofta i livet att använda sitt sunda förnuft. Det viktigaste är trots allt

att man kommer till skott och beskär. Utan denna återkommande ans lämnar vi nämligen

träden till ett osäkert liv med alltför tidig ålderdom och bräcklighet som följd. Därför stärker

jag mitt mod i tveksamma lägen genom att säga att det är bättre att beskära än att inte

beskära, även om det inte alltid sker enligt regelboken.60

Den som skrivit texten är trädgårdsmästare, en allmänt accepterad vetenskap. Den typen av

kunskaper man behöver för att beskära ett fruktträd är både vetenskapligt bevisade och anses,

av verksamma inom området och lekmän, innefatta ett visst moment av konstnärlighet. Steget

från det sunda förnuftet till filosofi och därmed i förlängningen vetenskapsteori är inte långt.

Germund Hesslow, docent i filosofi och fysiologi i Lund, skriver:

Om man kan ge förnuftiga skäl för uppfattningen att en viss metod att studera verkligheten

kan ge oss tillförlitlig och viktig kunskap, då är det automatiskt en vetenskaplig metod som det

vore ovetenskapligt att avvisa.61

Med en sådan vid definition av vetenskaplig metod tror jag att många ”kunskapande”

verksamheter skulle få en bättre chans att bidra med kunskaper, jag tänker särskilt på det vi

kallar estetiska kunskaper. Traditionellt sett tänker vi oss att en viss metod eller ett visst

tankesätt, som metoden har sitt ursprung i, skapas och befinner sig i hjärnan. Fransmannen

Merleau-Ponty är den förste filosofen som ger kroppen en betydelse för vår syn på kunskap.

En ofrånkomlig ”sanning” är att de tekniska framsteg vetenskapen gör, ligger till grund för

vetenskapens ibland diskutabla sanningar. Eftersom de tekniska framstegen är så

betydelsefulla för vår levnadsstandard ger de vetenskapen tyngd. Det gör att vi får en stor tro

på vetenskapen och med det också mindre tro på andra mänskliga verksamheter, till exempel

konstens område. Fast konstnärliga framsteg ibland ligger till grund för vetenskapliga

upptäckter, så innebär det inte att allmänheten ser hur kunskaperna egentligen blev till. En ny

mobiltelefon med ett antal nya funktioner ser vi som ett resultat av ”kalla fakta” som blivit till

i ett vetenskapligt sammanhang, men är det egentligen så? Är inte faktaskapande lika mycket

en konstnärlig eller estetisk process, där man egentligen inte vet vägen till kunskaperna? Trots

alla påtagliga bevis för veteskapliga kunskapers materiella bidrag tror jag att det är viktigt att

                                                            
60  Berglund, Karin (red), 1996, Bonniers stora bok om din trädgård, sidan 452
61 Ellegård Allan, 1989, Kan vi lita på vetenskapen?, sidan 124
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vi tänker på att vägen till dessa kunskaper sällan är helt rak. Jag tror att den är krokig och

snårig och svår att se i förväg.

6.4 Avslutande diskussion

Det är svårt att undvika en polarisering i rapporten. För mig har rapporten kommit in på

frågan om man kan skilja vetenskaplig kunskap från annan kunskap, i första hand inom

konsten och det estetiska området. Jag har argumenterat mycket för ett ifrågasättande av

vetenskapen och därmed också kunskapsbegreppet. För mig har frågan om slöjdens kunskaper

börjat handla om just dessa frågor och det är därför de tar stor plats i rapporten. För att kunna

svara på syftets problemställning har det varit viktigt att komma in på vetenskap, filosofi och

konstens område. Jag tycker att spänningen mellan dessa områden ger svaret på min

frågeställning och därför har jag inte uttryckligen talat så mycket om slöjden. Bakom alla

jämförelser finns det en röd tråd som jag tycker speglar rapportens syfte och problemställning.

Jag vill också poängtera att jag tror att vetenskapen har en viktig roll i vårt samhälle idag och

att den självklart är en del i vår så kallade välfärd. Syftet med rapporten är inte att nedvärdera

samhällets syn på kunskap, det är istället meningen att läsaren ska reflektera över begreppet

och kanske få nya perspektiv genom läsningen. Det handlar om demokrati och mångfald, att

det ska finnas möjligheter och plats för olika kunskapsformer och synsätt, att inte ett eller

några tänkbara vägar har monopol på sanningen eller vägen till sanning. Då tycker jag att man

kommer in på några viktiga frågor som berör slöjden, konsten och det estetiska området.

Jag tror att det finns en risk att man har en ganska stel bild av kunskapsbegreppet, vilket jag

tycker visar sig i folk syn på människans tänkande och förmågor. Som lärare har våra tankar

om god undervisning stor betydelse för hur vi ser på kunskap och tvärtom.

En, i samhället, relativt utbredd uppfattning när man talar om kunskap är att man har eller

äger vissa kunskaper. Ference Marton62 menar att kunskaper, eller som han säger,

fenomenförståelsen, är ett dynamiskt begrepp. Våra kunskaper bygger på hur vi skapar oss

olika bilder av fenomen och tänkandet bakom ett fenomen är en aktiv process och ett

meningsbyggande. Marton menar att det oftast är viktigare att man som lärare försöker ta reda

vilket slags tänkande man vill skapa, inte vilka kunskaper eleverna ska äga. Vilken slags

                                                            
62 Uljens Michael, 1997, Didaktik- teori, reflektion och praktik, kapitel 5
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förståelse vill vi ge eleverna? Förståelse handlar om hur vi ser på världen. Färdigheter och

kunskaper borde bygga på sättet vi lärare vill eleverna ska uppfatta fenomenet. Förståelse är

den djupa förändringen i elevens tankesätt och en del i bildandet av nya bestående kunskaper.

Detta är ett perspektiv att se på kunskap och jag tror att det är ett viktigt perspektiv, men jag

tror inte att det räcker med Martons tolkning av kunskap och förståelse.

Jag tror att man kan jämföra oss själva med vetenskapsteorier, det viktiga är inte att man vet

att man tänker ”rätt”? Det är betydligt viktigare att man försöker och tänker efter när man

bygger sin bild av verkligheten. Eftersom begreppet är så komplext tror jag att det egentligen

bara finns en väg att gå, och det är flera vägar. Om man tar bilförsäljning som ett exempel

tycker jag att man kan se att det behövs flera perspektiv för att förstå hur vi människor

fungerar och tänker. När vi köper en ny bil går det helt säkert att hitta det mest ekonomiska

alternativet, men vad är egentligen det mest ekonomiska för ett visst behov, eller i en viss

situation? Det går att argumentera för ett visst köp ur en synvinkel och visa vad som är rätt,

men flera synvinklar gör diskussionen betydligt mer intressant och kanske också närmare

verkligheten. Design och sociala mönster, för att nämna några perspektiv, påverkar valet och

det är just det som är poängen.

Vi behöver flera perspektiv för att förstå verkligheten och oss själva, vi klarar inte av att

hantera allt på en gång. De finns människor som ofta är specialbegåvade inom ett område och

handikappade på många andra, så kallade idiot savants63. Många forskare tror att de har

problem med för mycket information på en och samma gång, de saknar ett ”filter” som vi

andra människor har. Vi försöker att dela in verkligheten i bitar, för att den ska bli begriplig,

på vinst och förlust, idag tror jag att slöjden är en av förlorarna.

                                                            
63 Gardner Howard, 1994, De sju intelligenserna, sidan 57
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7. Kritik mot rapporten

I mitt urval har jag inte kunnat ta med allt material som är viktigt för att sätt sig in i hur

samhället och slöjdlärarna ser på kunskaper. Den begränsade tiden och mitt eget perspektiv

gör att materialet speglar mitt sätt att se på problematiken. När jag valt ut representanter för

samhället har jag valt politiker och ”vanliga” människor, men det är inte helt säkert att de är

ett representativt urval för samhället i stort. Som motvikt till mina egna representanter har jag

läst litteratur i ämnet där någon annan redan har gjort ett urval och/eller en undersökning som

visar samhällssynen på kunskaper. Det har visat sig stämma väl överens med mina egna urval

och litteraturen kompletterar också materialet genom att ge en viktig historisk bakgrund. Som

lärarstudent i den nya lärarutbildningen har jag också skolats i en typ av kunskapstradition

och det har helt säkert påverkat mitt arbetssätt och min inställning till vad en god kunskapssyn

ska innehålla. Det faktum att jag är medveten om bristerna gör samtidigt att jag kan arbeta

utan att tro att jag är helt och hållet objektiv.

Jag vet att jag under någon tidigare kurs läst om just begreppet objektivitet och vad det

innebär. Det mest intressanta var så att man hade problem att fastställa något som skulle

kunna vara den absoluta objektiva punkten. Med andra ord så finns det ingen plats man kan

vara på där man är helt och hållet objektiv. Begreppet kan därför sägas vara en utopi, och det

finns ingen människa som kan påstå att han eller hon är objektiv. Däremot så kan man ha

höga mål och en ambition att arbeta med en objektiv målsättning, allt med siktet inställt på att

ge en ”riktig” beskrivning av verkligheten som inte är onödigt färgad av oviktiga eller

missledande tankar och källor. Jag tror ändå att det är svårt att komma ifrån mitt eget

perspektiv, som jag också skrev om i inledningen, men perspektivet kan också vara det som

gör rapporten intressant och unik. Samtidigt så finns också risken att jag väljer ut perspektiv

och åsikter som passar mig personligen, det kan bli så att jag propagerar för en viss syn på

kunskap, vilket jag tror är en stor risk. Det är också risk att man använder sig av ensidig

litteratur och på så vis får ett onödigt smalt perspektiv i resultatet, därför har jag försökt att

variera litteraturen med olika genrer och använt böcker skrivna av olika författare. I arbetet

har Bernt Gustavssons texter varit centrala och jag har använt mig mycket av hans litteratur i

rapporten och det är ett medvetet val. Jag tycker att hans texter speglar rapportens mål och
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syfte på ett träffande sätt och därför har det känts naturligt att hämta tankar och inspiration

där, naturligtvis med risk för att bli enögd, men det är jag medveten om.
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Dagspress och nyhetsinslag på TV

Bilaga 1, Intervjuunderlag

Kunskap?

1 Vad är kunskap för dig? Beskriv och motivera.

2 Hur går det till för någon att lära sig saker?

3 Vad tror du har format din kunskapssyn?

4 Hur påverkar samhällets kunskapssyn slöjdämnet?

5 Kan trä/metallslöjden ge eleverna kunskaper som inget annat ämne kan?

6 Vilka kunskaper ger slöjden eleverna?

7 Vad är det som påverkar samhällets syn på kunskaper?

8 Har grundskolan ett annat kunskapsuppdrag jämfört med gymnasieskolan och andra mer
eller mindre yrkesinriktade utbildningsinstitutioner? Motivera…

9 Hur tror du samhället värderar trä/metallslöjdens kunskaper? Markera på linjen.

Värdelöst Värdefullt
      1     2      3          4                5
___________________________________________________________________________

Tack för hjälpen!

Fredrik A
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Information till lärarna innan intervjun

Syfte: Jag vill i det här arbetet ta reda på hur några verksamma slöjdlärare ser på begreppet
kunskap, utifrån det vill jag undersöka vad det finns för tankar om kunskap i samhället och
skolan och hur det påverkar slöjdämnet

Examensarbete/c-uppsats, Estetiska institutionen Umeå Universitet

Frivilligt deltagande

Tillåtelse att avbryta intervjun när som helst.

Anonymitet

Allt material hanteras konfidentiellt.

Rätt att läsa det färdiga arbetet
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Bilaga 2, Sammanfattning av svaren

Svaren är endast en sammanfattning av intervjuerna och innebär en förenkling av svaren.
Gemensamma nämnare och avvikande svar är i fokus.

Fråga 1

Alla intervjuade lägger ett personligt perspektiv på vad kunskap är. Gemensamt för alla är att

kunskap är något människan har nytta av. Med olika ord beskriver alla att nyttan med kunskap

är när den används praktiskt i olika situationer. Lärare 2 ger en ytterligare dimension till

begreppet. Han menar att kunskap ibland kan vara till för sin egen skull, vetande för det egna

nöjets skull.

Fråga 2

Gemensamt bland de intervjuade är att de talar om att lyckas kontra att misslyckas. Alla
menar att man kan lära sig något genom att pröva sig fram, då tänker de främst på ett praktiskt
handlande. Lärare 2 säger att en viktig drivkraft för att kunna lära sig saker kan vara ett behov
för personlig tillfredställelse. Han uttrycker det så här:

Ibland finns även behovet av att berikas av kunskap.

Fråga 3

Svaret på frågan har stor spridning, men det finns en röd tråd i de intervjuades svar. Samtliga
talar om uppväxten och barndomen som en viktig faktor. Men inom den kategorin ryms
många olika perspektiv. Lärare 4 menar att stora livshändelser, han ger exemplet att bli
förälder, har haft relativt stor betydelse för hur han ser på kunskap. Lärare 2 menar att skolan
misslyckades med att lära honom något och det har påverkat hans syn på kunskap mycket.
Lärare 5 har liknande tankar som lärare 2.

Fråga 4

Generellt svarar lärarna att samhällets syn på kunskaper gör att samhället har en negativ bild
av slöjdämnet. Lärare 4 avviker mest från den linjen. Han menar att det finns en positiv bild
av slöjden ute i samhället, främst då hos föräldrar som har barn i grundskolan och hos
eleverna själva. Samtliga lärare antyder att bilden av kunskaper i samhället ger slöjden lite
utrymme i grundskolan, i form av tid och resurser. Alla är också överens om att slöjden bör få
mer plats i skolan, men att synen på kunskaper i samhället hindrar det.

Fråga 5

Samtliga är överens om att slöjden kan ge något unikt. Lärare 2 menar att slöjden ger eleverna
ansvar att förstå konsekvenserna av egna tankar. Lärare 3 och 4 menar att kreativt skapande
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med händerna är unikt för slöjden och att det ger unika kunskaper. Lärare 5 menar att slöjden
ger eleverna möjlighet att gestalta sina egna tankar. Han menar att kreativt skapande ger
viktiga kunskaper om skillnaden mellan teori och praktik.

Fråga 6

Som svar på frågan räknar samtliga intervjuade upp ett antal hantverkstekniker och
planeringskunskaper. Lärare 2 talar om hårda kunskaper, hantverkstekniker, och mjuka
kunskaper i form av problemlösning och självtillit. Lärare 3 talar mer om att använda båda
hjärnhalvorna som en viktig kunskapsform i slöjden.

Fråga 7

Alla lärare svarar något olika på frågan. Gemensam nämnare är att de talar om starka
samhällskrafter som styr. Lärare 4 tar upp ekonomi och pengar. Lärare 2 menar att en slags
politisk korrekthet bestämmer vad som är viktig kunskap. Han menar att man kan se det
tydligt genom historien, det går trender i frågan. Lärare 3 och 5 tror att den tekniska
utvecklingen är en viktig faktor. Lärare 1 tror att karriärtänkandet påverkar samhällets syn på
kunskaper.

Fråga 8

Samtliga intervjuade var överens om att det finns skillnader mellan gymnasiet och
grundskolan. Svaren var inte särskilt uttömmande och alla tyckte att svaret var svårt att
motivera. Lärare 4 tog upp att gymnasiet har andra tidsramar än grundskolan, han förklarar
det med att gymnasiet är mer specialiserat. Det innebär att det finns mer tid till varje ämne.
Lärare 1 och 2 uttrycker det som att grundskolan är mer allmänbildande än gymnasieskolan.
Alla var överens om att det inte var så lätt att svara på frågan.

Fråga 9

Lärare 2 markerade en tvåa på linjen. Resterande markerade treor. Snittresultat blev då:
2.8


