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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka och beskriva några trä- och 

metallslöjdlärares syn på faktakunskaper i slöjdämnet och dessa kunskapers 

betydelse i slöjdundervisningen. Frågeställningarna var följande: Hur beskriver 

slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur relaterar dessa beskrivningar till 

kursplanens beskrivning av faktakunskaper? Hur ser slöjdlärarna på 

faktakunskapers roll/ betydelse i slöjdundervisningen? Studien baseras på en 

ingående textanalys av slöjdens kursplan i Grundskolan kursplaner och 

betygskriterier 2000 (Skolverket, 2000) och kvalitativa intervjuer med trä- och 

metallslöjdslärare. Resultaten visar att kursplanen är tolkningsbar och att 

faktakunskap kan tolkas fram i form av slöjdprocessen. Lärarna omskrev 

faktakunskap och ansåg att faktakunskap kan vara basala kunskaper, verktygslära, 

materiallära, arbetsmetoder och att kunna uttrycka sig i ord och bild. 

Faktakunskap kan betraktas som en viktig grund både i kursplanen och hos 

lärarna. Lärarna bestämmer vad som är viktig, grundläggande kunskap. 

Kursplanen ger ett stort tolkningsutrymme åt lärarna, vilket gör att de prioriterar 

efter egen uppfattning.  Faktakunskap kan inte betraktas bara för sig själv utan 

måste ses i ett sociokulturellt samband.     

Sökord: kursplan, trä- och metallslöjd, faktakunskap  
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1. Inledning 

Att skriva mitt examensarbete om slöjdens kunskaper var självklart från första 

början. Jag har gått länge och funderat kring frågorna: Vad är det för kunskaper vi 

ska lära ut i slöjdundervisningen.? Varför har vi slöjd i skolan? och Vad ska den 

ge eleverna? Jag är uppvuxen i det forna Östtyskland. Skolan där var mycket 

styrd. De praktiska ämnena som exempelvis slöjd var ganska lika den 60,70- tals 

skola som fanns i Sverige. Som exempel vill jag hänvisa till boken ”Slöjd i 

Grundskolan - trä och metallslöjd. Elevinstruktioner” från 1969. Där beskrivs 

exempelvis med bild och text gängors olika mått; ”S=stigning, Dk= kärndiameter 

” (1969:11). I Östtyskland lärde vi oss exempelvis borrets alla vinklar, olika 

sorters tänger, vi lärde oss läsa och rita tekniska ritningar på föremål. 1992 i det 

då förenade Tyskland gick jag en treårig yrkesutbildning till optikergesäll där 

extrem noggrannhet och goda faktakunskaper var grundläggande för att klara 

utbildningen. Jag har alltså en utbildningsbakgrund som är mycket präglad av 

inlärning av faktakunskaper. Nu i min praktiska vardag som slöjdlärare verkar det 

som att min bakgrund ställer till med problem när jag betraktar dagens 

slöjdlektioner hos andra lärare och mina egna med tanke på elevers kunskapsnivå 

och mina uppfattningar om slöjd och kunskap. Mitt sätt att tänka och se på saker 

och ting är mycket subjektiva. De är präglade genom min uppväxt och mina 

erfarenheter. Är mitt sätt, mina tankar och åsikter kring slöjdkunskap helt fel? 

Under min verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) och de sista åren som 

vikarierande slöjdlärare inom trä- och metallslöjd och textilslöjd har jag fått 

intrycket att eleverna har mycket dåliga kunskaper om verktyg, material, tekniker 

och säkerhetsföreskrifter. En elev i årskurs nio frågade mig en dag: ”Var är den 

där grejen man ritar runt med?” Han menade en passare som används inte bara på 

slöjden utan även i andra ämnen.  

När jag under Vfu- perioderna fick följa andra lärares slöjdlektioner tänkte jag att 

det kanske inte är så underligt att elever har dåliga faktakunskaper och inte vet hur 

man gör och hanterar saker och ting. De undervisningstillfällen jag har följt var 

väldigt fria. Med detta menar jag att eleverna fick jobba med många olika projekt 

var för sig. De verkade inte ha en särskild plan för sitt arbete eller veta hur de 

skulle göra. Det saknades inslag av teori, exempelvis att läraren stannar upp 

lektionen och visar olika moment, hur man använder ett särskilt verktyg eller 

berättar varför man just använder ett visst material. Eleverna skrev aldrig 
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anteckningar och lärarna sa inte till om det heller. Lektionerna var högljudda med 

mycket spring och prat. Lärarna var endast upptagna med att hjälpa de enskilda 

eleverna.         

Har skolan inte skapat denna bild av slöjden själv? Ibland känner jag att slöjden 

har blivit ett slags ”lekis” – där vi bara ska ha kul, allting ska vara så positivt och 

roligt och vi ska vara så kreativa och skapande med slöjdläraren som hantlangare. 

Visst ska slöjd vara roligt och vi ska vara kreativa, men jag har alltid ansett att det 

behövs kunskaper för att kunna lösa problem och kunna vara kreativ, en grund 

eleverna kan stå och bygga vidare på. I en slöjdlärares vardag är möjligheter till 

samtal och diskussion med andra slöjdlärare nästan obefintligt. Därför vill jag 

gärna använda mitt examensarbete till att forska om hur andra slöjdlärare 

resonerar kring faktakunskap i sin undervisning? Detta kan vara mycket givande 

för mitt fortsatta arbete som slöjdlärare och lämna konkreta avtryck i min 

undervisning. 

 

1.1. Historisk återblick på slöjdämnet 

Samhälleliga förändringar har påverkat skolans och slöjdens utveckling under alla 

år. I sin avhandling beskriver Kajsa Borg (2001) att skolämnet slöjd utvecklades 

under 1860-talet utifrån två strömningar. Folkskolan ses som den ena. Denna 

kritiserades för att vara för teoretisk och det krävdes en mera användbar och 

nyttigare kunskap. Den andra sidan representerades av slöjdskolorna i 

storstäderna, vilka hade utvecklats för de fattigare barnen som en grund för att 

kunna tjäna pengar och klara husbehovet men även för en fostrande roll. Utifrån 

det infördes det pojk- och flickslöjd under 1800- och 1900- talet (Borg, 2001). 

Som Borg (2008) skriver i artikeln Slöjd för flickor och slöjd för gossar mera 

utförligt så innefattade den fostrande rollen olika slags kompetenser som 

exempelvis en god arbetsmoral, uthållighet och att kunna lösa problem. Dessutom 

fanns det flera intressen som stått bakom slöjdens införande som skolämne (Borg, 

2008). Själva undervisningen var frivillig men mycket styrd. Oftast var denna 

utbildning en avgörande förutsättning för många barn inför sitt framtida praktiska 

arbetsliv. Enligt Hartman (1995) skedde det stora förändringar inom slöjdämnet 

under 40- och 50-talet. Den dåtida skolkommissionen ansåg att skolan skall ge de 

”praktiska och manuella sysselsättningar ett socialt värde som jämställer dem med 

teoretiska.”, samt ”Ett starkt argument för slöjdämnet blev att det bidrog till en 

estetisk och praktisk fostran i ett aktivitets- pedagogiskt arbetssätt.”(Hartman, 
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1995:34). Därmed ville man lyfta den skapande verksamheten i skolan. Först 

1955 blev slöjden ett obligatoriskt skolämne och med införandet av grundskolan 

1962 förändrades slöjdundervisningen mer radikalt. Från att reproducera föremål 

fick eleverna nu friheten att skapa efter egna idéer. Undervisningen blev mer och 

mer målstyrd. Med fokus på målet tonades de hantverksmässiga delarna ned 

efterhand. Hartman (1995) sammanfattar i sin bok slöjddebattens frågeställning 

under 1990 - talet på följande sätt: ”ska ämnets uppgift främst vara att träna 

arbetsfliten, handlaget och de grundläggande teknikerna eller är det barnens egen 

naturliga skapardrift som ska vara riktningsgivande i slöjden?” (Hartman, 

1995:36). Denna debatt lever kvar i dagens skola och är en utgångspunkt för mitt 

arbete.   

 

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka, problematisera och beskriva några trä- och 

metallslöjdlärares syn på faktakunskaper i trä- och metallslöjd och dessa 

kunskapers betydelse i slöjdundervisningen. 

För att kunna ta mig an detta syfte har jag valt att bryta ner det i två huvudsakliga 

frågeställningar: 

Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur relaterar dessa 

beskrivningar till kursplanens beskrivning av faktakunskaper? 

Hur ser slöjdlärarna på faktakunskapers roll/betydelse i slöjdundervisningen? 

 

1.3. Tidigare forskning   

Nedan presenteras den forskning som används i begreppsförklaringen och 

diskussionsdelen. Allmänt kan forskningslitteraturen inom slöjdämnet delas in i 

olika inriktningar enligt Borg, ”den historiska, den pedagogiskt/didaktiska, den 

teknisk/ naturvetenskapliga och konstnärligt utvecklingsarbete.”(Borg, 2001:25). 

För att få en djupare förståelse och förklaring av kunskapsbegreppet måste det 

belysas utifrån olika perspektiv. Den litteratur som används för att kunna bearbeta 

ämnet kunskap i slöjden har en pedagogisk/didaktisk och historisk inriktning. Som 

det framgår hos Hartman (1995) har skolslöjden utvecklats utifrån 

samhälleliga/politiska förändringar vilka påverkar synen på kunskapsbegreppet.           
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Först vill jag nämna Statens offentliga utredningar (SOU 1992:94. Skola för 

bildning). Boken är ett förarbete inför Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklasser och fritidshemmet 1994.(Lpo94) och därmed 

grunden för kursplanen. Enligt utbildningsdepartementet tillsatte regeringen inför 

Lpo94, en läroplanskommitté som hade i uppgift att utarbeta förslag till 

kursplanen. En av de grundläggande frågeställningar som man jobbade med var 

Vad är kunskap? Eftersom boken är ett förarbete ger den information kring 

kursplanens tillkomst, bakomliggande idéer och teorier som kan ge förklaringar. 

Boken får särskilt användning i begreppsförklaringen och diskussionen.   

En grundläggande bok för att fördjupa sig i kunskapsproblematiken är Roger 

Säljös (2000) bok Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Denna bok 

kan ordnas in i den pedagogisk/ didaktiska kategorin. Men även den är knuten till 

den historiska. Boken är ett omfattande arbete om lärandet i ”kommunikativt och 

sociohistoriskt perspektiv där de fysiska och intellektuella/ språkliga verktygen 

spelar en stor roll. Denna bok utgör grunden för att redogöra teorin som ligger till 

grund för detta arbete – den sociokulturella teorin. Utöver det används den i 

diskussionsdelen.     

Kajsa Borgs avhandling Slöjdämnet. Intryck - uttryck - avtryck bygger på 

kvalitativa intervjuer och retrospektiva frågor. Boken presenterar slöjdlärarnas 

och elevernas syn på slöjdämnet utifrån olika perspektiv. Den problematiserar 

frågan om olika uppfattningar av begreppet baskunskap och praktisk kunskap som 

tyst kunskap (Borg, 2001) . Begreppen praktik och teori i slöjden används 

onyanserade anser Borg (2001). Hon betonar att det ”finns innehåll av både 

praktisk och teoretisk karaktär. Det som kan diskuteras, är om slöjdämnet 

uppfattas ha en teoretisk del och en praktisk del som kan studeras var för sig.” 

(Borg, 2001:150).   

Slöjda för livet – Om pedagogisk slöjd utgiven av Kajsa Borg och Lars Lindström 

är en antologi med ett antal artiklar om slöjdämnet utifrån olika perspektiv. I 

Borgs bidrag Slöjd för flickor och slöjd för gossar beskriver hon den historiska 

bakgrunden och avsikten med skolslöjden. Med slöjdens införande som skolämne 

började debatten kring motiv, mål och innehållet av ämnet (Borg, 2008). Hon 

nämner tre argument:  

”[…] a) ekonomiska synpunkter som hade att göra med möjligheter till försörjning, 

tillverkning och underhåll av bruksföremål; b) moraliska argument grundade på tankar 

om slöjdens karaktärsdanande möjligheter som fostran till arbetsamhet, ordning och 
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renlighet; c) pedagogiska argument. Slöjden skulle vara en motvikt till teoretisk 

undervisning, motiverad omväxling för sinnenas utveckling.(Borg, 2008:53)    

Denna historiska belysning ger förståelse för frågor kring varför skolslöjden ser ut 

som den gör i dag och kan ge förklaringar på slöjdlärarnas synsätt. 

I Borgs & Lindströms antologi ingår en artikel av Peter Hasselskog och Marléne 

Johansson som heter Slöjdämnet efter millennieskiftet som kommer användas i 

diskussionen. Den bygger på NU-92 och beskriver ”måluppfyllelsen i 

grundskolan, ämnesvis och i ett övergripande perspektiv, och peka på behov av 

insatser.”(2008).    

Peter Hasselskogs artikel Sådan lärare, sådant lärande baseras på undersökningar 

som gjordes i samband med den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-

03). Här visas hur olika lärandet kan se ut beroende på vad läraren har för 

uppfattning om sin uppgift som slöjdlärare. Hasselskog knyter resultat till 

styrdokument och drar slutsatser. Artikeln lyfter fram olika förklaringar på 

kunskapsproblematiken i skolämnet slöjd och slöjdlärarnas utläggningar kring 

ämnet.    

Hasselskogs avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen har många 

olika aspekter som kan knytas till arbetet. Exempelvis ger den en kortare historisk 

inblick i hur tonvikten på olika målsättningar i läroplanerna påverkar arbetssätt 

och undervisningsmetoder. Därmed kan den ge förståelse för kursplanens innehåll 

och därmed lärarnas syn. Denna kunskap kan kopplas till textanalysen av 

kursplanen och intervjuresultaten. De undersökningar som genomfördes är 

beroende på vilket syfte de var avsett för. Hasselskog använde sig exempelvis av 

dagboksanteckningar. Avhandlingen visar vilka innehållsmässiga förändringar 

som gjordes i de olika läroplanerna.    

 

1.4. Precisering av begrepp 

Faktakunskap är det centrala begreppet i min studie. Jag ska redogöra vilken 

innebörd ordet faktakunskap har i styrdokumenten Grundskolan kursplaner och 

betygskriterier 2000 för att kunna dra slutsatser i resultatdelen. För att kunna gå in 

på faktakunskaper måste jag även förklara begreppet kunskap. Sedan följer 

förklaringar av de mest förekommande kunskapsbegreppen och begrepp som 

syftar till problematiken.   
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1.4.1. Kunskap, faktakunskap 

I förslaget till kursplanen som Läroplanskommittén (1992) utvecklade redogörs 

olika begrepp.   

 ”Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man 

redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man 

gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. 

Kunskap fungerar som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper 

vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont 

växer.”(Utbildningsdepartement, 1992:63)  

Vidare delas kunskapsbegreppet in i fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Dessa begrepp förklaras på följande sätt ”Fakta är 

kunskap som information. Förståelse är kunskap som meningsskapande. 

Färdigheter är kunskap som utförande. Förtrogenhet är kunskap som 

omdöme.”(Utbildningsdepartement, 1992:80). 

Lpo94´s och därmed kursplanens begreppsuppfattning bygger på SOU 1992:94.  

Där skrivs att kunskap inte är ett entydigt begrepp och att den kan uttryckas i olika 

former (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet). Vidare står det att varje skola 

måste tolka begreppet och arbeta fram vad som är viktigt kunskap (Lärarnas 

riksförbund, 2005). 

Om inget annat anges skall kunskapsbegreppet i denna uppsats förstås utifrån 

SOU´s beskrivning om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  

 

1.4.2. Baskunskap 

Ett annat begrepp som används i samband med forskning är ordet baskunskap. 

Ordet är ett sammansatt substantiv som består av orden kunskap och bas. Svenska 

ordboken skriver under själva ordet baskunskap ”grundläggande kunskaper” 

(Svenska ordboken, 1998:54). Begreppet används både hos Borg och Hasselskog 

på följande sätt: 

Kajsa Borg skriver: 

”Samtliga lärare har var för sig en uppfattning om vad som kan räknas som 

nödvändiga baskunskaper. De är vanligen knutna till att eleverna skall kunna hantera 

verktyg och redskap samt behärska vissa tekniker inom trä, metall eller textilslöjdens 

område samt ha kunskaper om material.”(Borg, 2001:73)   
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Hasselskog tolkar Lindströms lärprocesser på följande sätt:  

”Lärande om slöjd syftar på baskunskaper, kunskaper som är kända för läraren men 

inte för eleven. Det kan avse kunskaper om olika verktyg och tekniker. Vad de heter 

respektive hur de utförs. Läraren kan undervisa om slöjd exempelvis i form av … där 

någon eller några baskunskaper inom slöjdområdet utgör mål. Baskunskaper kan 

utvecklas under elevernas egna arbeten genom läraren till exempel för in relevanta 

begrepp eller demonstrera en teknik eller redskap i anslutning till elevens aktuella 

behov. Målet kan beskrivas som att eleverna skall lära sig hantera, förstå och skilja 

mellan olika slöjdspecifika medel.” (Hasselskog, 2010:98) 

Begreppets innebörd utgörs av deras utläggningar. Utifrån deras utläggningar är 

det svårt att se tydligt vad baskunskap är för något. Utifrån min tolkning kan 

baskunskaper handla om information men också om praktiska handlingar. En 

analys skulle behöva göras för att tydliggöra vad som menas konkret med 

begreppet, vilket är omöjligt inom ramen för detta arbete. 

 

1.5. Teori 

I detta arbete har jag valt att använda mig av den sociokulturella teorin för att 

kunna få en förståelse av trä- och metallslöjdslärarnas syn på faktakunskaper och 

dessa kunskapers betydelse i slöjdundervisningen. Roger Säljö diskuterar teorin 

ingående i boken Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv . Den 

sociokulturella teorin utvecklades av Vygotskij. Teorin bygger på att lärandet sker 

i ett socialt (i interaktion med andra) och kulturellt sammanhang (samhällets 

förändringar genom tiderna). Teorins redskap och verktyg kan vara av språklig 

och fysisk natur (Säljö, 2000). Säljö kallar de för intellektuella/ språkliga och 

praktiska redskap och betonar att de alltid går in i varandra, alltså att de inte kan 

betraktas separat. Dessa redskap ”medierar verkligheten för människor i konkreta 

verksamheter. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000:81,37). Språket som medierande redskap 

har olika funktioner. Säljö skriver att Vygotskij betecknar de för indikativ, 

semiotisk och retorisk. Språket är dessutom konstitutivt, vilket betyder att språket 

används på ett speciellt sätt och anpassas till olika syften (2000).        
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2.  Metod 

Arbetet syftar till att undersöka slöjdlärarnas syn/ inställning till faktakunskaper. 

För att ta reda på detta har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts med trä- och 

metallslöjdslärare. För att kunna dra slutsatser och vidga undersökningen har även 

en dokumentanalys genomförts, således en närläsning av slöjdens kursplan i 

Grundskolan kursplaner och betygskriterier (Skolverket, 2007). I de följande 

avsnitten förklaras dessa metoder närmare.  

 

2.1.   Urval av informanter 

För genomförandet av undersökningen valdes att intervjua sex utbildade trä – och 

metallslöjdslärare. Eftersom inte alla skolor har en slöjdlärare och de i det flesta 

fall är de ensamma inom sitt yrke på skolan begränsades tillgången av 

informanter. Tidsschemat för examensarbetet begränsade också mängden av 

informanter. Eftersom kvalitativ intervju ger mycket material och kräver mycket 

tid för bearbetning begränsades alltså antalet informanter. Informanterna är 

behöriga manliga lärare med skiftande yrkesbakgrund och arbetslivserfarenhet. 

De arbetar med olika åldrar i olika årskurser. 

 

2.2.  Forskningsetik 

Intervjun planerades och genomfördes efter forskningsetiska principer av 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla deltagare i intervjuerna informerades om undersökningens syfte, att de deltar 

frivilligt, de tillfrågades om tillstånd för inspelningen, försäkrades om anonymitet 

och att inspelningarna bara används i forskningssyfte. Det konkreta 

tillvägagångssättet beskrivs i avsnittet nedan (2.3.2. Intervju).  
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2.3.   Datainsamlingsmetod 

2.3.1. Textanalys  

Det grundläggande dokumentet i arbetet var kursplanen i Grundskolans 

kursplaner och betygskriterier 2000 (Skolverket, 2007) för ämnet slöjd. Jag valde 

detta styrdokument eftersom det har varit det gällande styrdokumentet för 

samtliga slöjdlärare under de senaste årens slöjdundervisning fram till hösten 

2011, när den nya läroplanen LGR11 infördes. Följaktligen kommer den ha en 

konkret anknytning till lärarnas syn på kunskap. Eftersom de nya styrdokumenten 

troligtvis inte har hunnit etablera sig hos lärarna eller lämnat särskilt avtryck i 

undervisningen ligger den gamla kursplanen till grund för undersökningen. 

Textanalysen har genomförts i linje med de anvisningar som återfinns i boken 

Examensarbetet i lärarutbildningen av Johansson & Svedner (2010). Utifrån egna 

studier inom litteraturvetenskap vet jag att textanalys används för att belysa 

texterna utifrån olika perspektiv. Texten kan analyseras med fokus på exempelvis 

språket, historisk bakgrund, feministiskt perspektiv eller i anknytning till 

författarens liv och liknande. Johansson & Svedner skriver att ”metodens 

bakgrund finns i hermeneutiken, som enkelt uttryckt innebär förståelse på ett 

djupare plan … och att närläsningen är grundläggande för all 

textanalys”(Johansson & Svedner, 2010:57). Vidare betonas att närläsningen 

syftar till att kartlägga textens innehåll så noggrannt som möjligt. I föreliggande 

arbete följs deras anvisning om att ställa frågor som under läsningen besvaras 

(Johansson & Svedner, 2010). 

 

2.3.2. Intervju 

För undersökningen av slöjdlärarnas syn på faktakunskaper valdes att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Förberedelserna till intervjun bygger i första hand på 

Trost´s Kvalitativa intervjuer (2009). Vid intervjuerna kommer informanterna 

vara i fokus, deras upplevelser, beteende och tankar. Intervjuaren skall inte agera 

och byta åsikter med informanten (Trost, 2009) utan skall lyssna, förstå och fråga. 

Trost avråder från sammanfattningar eftersom de ofta är en tolkning av uttalandet. 

Han anser att informanterna kan tvingas att hålla med om sammanfattningen på 

grund av artighet (Trost, 2009). Detta skulle påverka intervjuernas resultat. 

Intervjun är halvstrukturerad och har en lägre grad av standardisering (Trost, 

2009). Frågornas formulering eller vilka som ställs och i vilken ordning de 
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behandlas är beroende på hur informanten yttrade sig. Tanken med intervjuerna är 

att de skall spegla lärarnas personliga syn. Utifrån intervjuerna skall lärarnas 

uppfattningar sättas i samband med styrdokument. Metoden valdes för att få ett 

omfångsrikt och komplext undersökningsmaterial och för att lärarnas resonemang 

är av intresse (Trost, 2009). 

Frågeområden avgränsades i förberedelseskedet. Frågorna ställdes och 

utvecklades under intervjun utifrån informanternas yttrande, se bilaga 2. Här 

följdes Trost rekommendationer att inte ha fasta frågor utan låta intervjun 

utvecklas för att undvika att påverkas av intervjuarens tankegångar (Trost, 2009).  

 

2.4. Databearbetningsmetod och tillförlitlighet 

2.4.1. Textanalys och tillvägagångssätt 

För genomförandet av textanalysen valde jag att följa rekommendationer i boken 

Examensarbetet i lärarutbildningen av Johansson & Svedner. Inför läsningen 

ställde jag olika frågor som besvarades genom läsningen. Kursplanen lästes ett 

flertal gånger och under läsningen gjorde jag markeringar och understrykningar 

och jag skrev ner nya frågeställningar och tankar. Det som är problematiskt med 

textanalys som metod är subjektiviteten i läsningen (Johansson & Svedner, 2010). 

Det som redovisas är min tolkning utifrån min textanalys. 

Kursplanen läste jag ett flertal gånger. Inför läsningen ställde jag olika frågor som 

besvarades genom läsningen. Frågeställningarna syftar till faktakunskaper i ämnet 

slöjd. Jag skrev ner nya frågeställningar och tankar som besvarades genom att 

läsa, resonera och kategorisera. Begreppen som jag skrev fram utifrån intervjuerna 

kunde ordnas in i allmänna kunskapsbegrepp (basala kunskaper, praktiska 

kunskaper), ämneskunskaper (grundläggande viktigt material, hantverkskunnande, 

årsringar, träslag), fostran av olika förmågor, ram för lärandet/ lektion och olika 

sätt att förmedla kunskap (råd, hjälp, instruktioner, repetition). Eftersom allt 

skrevs direkt på datorn gjorde jag ändringar under arbetets gång. Slutresultatet av 

textanalysen presenteras i resultatavsnittet. I diskussionsdelen sätter jag dessa 

resultat i samband med intervjuresultaten och forskningslitteraturen.     
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2.4.2. Intervju och tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna genomförde jag en test med en textilslöjdslärare för att få en 

uppfattning av hur mycket tid som skall beräknas för intervjun, kunna träna, 

justera och förbättra intervjun. Det som framkom av testet var att den beräknade 

tiden för intervjun kunde kortas ner. Dessutom blev svaren av en helt annan 

karaktär än förväntat. Därmed menas att testpersonens svar syftade till andra 

områden än förväntat. Ingångsfrågan var hur läraren skulle vilja beskriva sitt 

arbete. Jag hade förväntat mig att läraren skulle räkna upp olika uppgifter som 

ingår i arbetet. I stället började läraren prata om kreativitet och om att barnen skall 

känna glädje i slöjden och att hon tyckte det var viktigast. Svaren kunde trots allt 

knytas till faktakunskap och gav användbar information.   

Intervjuerna spelades in med en digital voice recorder. Samtliga intervjuer 

genomfördes under en veckas tid. Under intervjun antecknades några enstaka 

gånger stödord som användes för att ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes 

individuellt. Samtliga lärare kontaktades först med ett brev via e-post (se bilaga 

1), där de informerades kort om ärendet, teman och att de kommer kontaktas inom 

kort via telefon. Några dagar senare ringde jag upp dem. I telefon förklarade jag 

ännu en gång ärendet, intervjuns tema och förutsättningarna som exempelvis att 

den beräknade intervjutiden är cirka en halv timme och att den gärna spelas in. 

Samtliga personer var tillmötesgående och positivt inställda även till 

inspelningarna.  

Jag upplyste lärarna om forskningsetik (se avsnitt ovan) och frågade om de hade 

något emot inspelningen. Alla intervjuer blev inspelade och genomfördes med 

hjälp av intervjuguiden, se bilaga 2. Beroende på yttranden ställde jag 

kompletterande frågor. Efter avslutad intervju ställde jag korta frågor kring 

yrkeserfarenhet och liknande som jag antecknade. Sedan följde informella samtal 

kring slöjd och arbetet som lärare.  

För att bearbeta intervjuerna följde jag Borgs (2001) och Hasselskogs (2010) 

exempel och bestämde bearbetningsmetoden av intervjuerna under arbetets gång 

(se nedan). Längden på intervjuerna var mellan 13 och 47 minuter. På grund av 

informationsmängden och tidsramen valde jag att lyssna ett par gånger och att 

skriva ut för hand, dels ganska noggrant, dels som minnesanteckningar. Jag gjorde 

notiser och understrykningar på yttranden som direkt kändes viktiga och syftade 

till ämnet. I första hand var det meningar och begrepp som syftade direkt till 

kunskap. Utöver det markerade jag begrepp som kan associeras till kunskap i vid 

mening som exempelvis materialkännedom, utvärdering och verktygsnamn. 
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Vidare antecknade jag inspelningstider i kanten av texten för att kunna gå tillbaka 

till ett särskilt intressant ställe och kunna lyssna igen eller transkribera ordagrant.  

För vidare bearbetning skrev jag ämnesrelaterade yttranden in i tabeller för vidare 

bearbetning. Tabellformen valdes för att kunna presentera materialet mer 

överskådligt. Utifrån det växte resultatpresentationen fram. I arbetet kommer 

samtliga lärares namn ersättas med bokstäver, A till F . 

 

2.4.3. Tankar om tillförlitlighet 

Textanalysens tillförlitlighet är enligt min bedömning bra. Därmed menar jag att 

den är tillräckligt omfattande för att nå målet och de givna förutsättningarna för 

detta arbete. Det jag vill hänvisa till är som redan nämnts i avsnittet 2.4.1. att en 

textanalys alltid är subjektiv. Denna textanalys är författarens, min egen tolkning. 

För att kunna få en mer objektiv analys kunde det göras exempelvis en läsning av 

materialet av flera personer som sedan diskuterar och sammanfattar sina 

tolkningar. Men detta är inte möjligt i detta arbete. Textanalysen gav den 

informationen som behövdes för att besvara frågorna.  

Intervjuundersökningen och bearbetningen är tillräckligt tillförlitlig för arbetets 

syfte och dess förutsättningar. Att skapa helt likvärdiga intervjusituationer var 

omöjligt. Det finns många variabler bortsett från de yttre faktorerna i en intervju 

som påverkar intervjuns resultat. Detta beskrivs ingående i Trost (2005) och även 

hos Krag Jakobsen (1993). Jag ansåg att det var av vikt att intervjua utbildade 

lärare eftersom de med säkerhet är insatta i ämnet och känner till de 

grundläggande styrdokumenten.  Under någon av intervjuerna märkte jag att 

läraren försökte få reda på vad frågan syftar till, alltså vad jag hade för syfte med 

frågan. Det kunde kännas att någon av lärarna försökte använda sig av yrkesspråk, 

särskilda begrepp, för att vara mig som intervjuare till lags. Under inspelningarna 

försökte jag lyssna och förstå och samtidigt fokusera på det som skulle frågas. 

Men det visade sig vara mycket svårt att ställa snabba och konkreta följdfrågor. 

En annan sak som säkerligen kan ha spelat en stor roll är att jag som intervjuare 

inte har samma modersmål. Det kan användas uttryck och ord som tolkas på olika 

sätt från informantsidan och även min sida. Detta kan starkt påverka själva 

intervjun och senare bearbetning av materialet. Efter egen bedömning av 

intervjuerna kan det uteslutas i det här fallet. Under bearbetning av lärarnas 

uttalanden uppmärksammades att det kunde ha ställts flera följdfrågor som kunde 

belysa mera ingående hur lärarna tänkte med sina uttalanden. Det var i efterhand, 

under bearbetningen som jag insåg att det skulle varit intressant att få en 
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förklarande kommentar. En rutinerad intervjuare skulle säkert ha märkt det redan 

under själva intervjun och agerat direkt. 

Trots allt anser jag att intervjuerna ha gett mig ett bra material för arbetets syfte 

och bearbetningsmetoden som användes ha varit passande. Sammanfattningsvis 

kan det sägas att insamlingen och bearbetningen av undersökningsmaterialet kan 

ses som lämpligt för detta arbete.  

 

3. Resultat 

I det här avsnittet visas resultaten utifrån textanalysen och 

intervjuundersökningen. Avsnittet indelas i tre huvudrubriker: Textanalys, 

Intervjuanalys och Sammanfattning av resultat.  

 

3.1. Textanalys 

Här presenteras de resultat som framkom genom textanalysen av kursplanen för 

ämnet slöjd. Textanalysen är ett förarbete för att kunna besvara första 

forskningsfrågan: Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur 

relaterar dessa beskrivningar till kursplanens beskrivning av faktakunskaper? Här 

följer en kort resultatpresentation. I anslutning följer en utförligt beskrivande del.   

Kursplanen kan sammanfattningsvis beskrivas som mycket tolkningsbar. Det 

framgår inte tydligt vilka kunskapsformer som behandlas i texten och det nämns 

inga kunskapsbegrepp explicit. Utifrån min tolkning och min förståelse av 

kunskap, (se kap1- inledning samt 1.4.) inbegriper kursplanen alla fyra former av 

kunskap: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Faktakunskap ingår som en 

förutsättning för de andra delarna om det inte nämns explicit i läroplanen menar 

jag. Jag anser att förståelse, färdighet och förtrogenhet framgår tydligare. 

Här skall resultaten beskrivas närmare. Som det nämndes ovan är texten 

tolkningsbar och kunskapsbegreppet mycket oklart. Texten måste tolkas för att få 

fram vad som är faktakunskap och annan kunskap. Kursplanen blir från att vara 

mycket allmänt omskrivande mera konkret i sista avsnittet. I sista delen av 

kursplanen skrivs det ”Eleven skall kunna beskriva sina arbeten och kommentera 

slöjdprocessen”(Skolverket, 2007:93). Vilka kunskaper det handlar om och vad 
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dessa konkret betyder tycks vara underförstått och kräver att läsaren är insatt i 

ämnet för att kunna tolka och förstå.  

Syftet med kursplanen är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer 

på utbildningen i olika ämnen (Skolverket, 2007). Den beskriver de olika ämnenas 

roll i förhållande till läroplanen och hur de motiveras. Kursplanerna skall visa vad 

elever skall lära sig (2007). Sedan utreds inte vad Vad betyder. Vad syftar enligt 

mig till begreppet kunskap i allmänhet.  Texten är indelad i två rubriker, kursplan 

och bedömning, vilka i sin tur är indelade i underrubriker. Det som handlar om 

bedömning i kursplanen utelämnas här i presentationen för att avgränsa 

undersökningsområdet. Fokus skall ligga på kursplanen som består av följande 

delar: Ämnets syfte och roll i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets karaktär 

och uppbyggnad, Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, 

Mål som elever skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.  

Rubriken, Ämnets syfte och roll i utbildningen beskriver ämnets uppgift, funktion 

och vilka delar som skall ingå i ämnet. Detta sker i stora drag och inte detaljerat 

som exempelvis att eleverna skall lära sig kunskaper som ger förutsättningar att 

kunna klara olika uppgifter och situationer i livet (Skolverket, 2007:91). Genom 

tolkning kan jag se en viss uppdelning som exempelvis personliga egenskaper och 

faktakunskaper. Avsnittet, Mål att sträva mot, innehåller en övergripande 

målsättning som skolan skall sträva efter, det vill säga vad eleverna skall utveckla, 

bygga upp och liknande. Den i punktform framställda informationen gör det 

möjligt att genom läsning och tolkning kunna se en uppdelning som är mer 

detaljerad. Denna uppdelning är inte explicit utan tolkas av läsaren. Uppdelningen 

är tydligare och innehållet mera konkret än i första delen.  Där står att skolan skall 

stärka elevens tilltro och att det skall skapas en grund för kreativitet (Skolverket, 

2007:91) i andra delen utvecklas detta mera. Skolan skall arbeta för att eleven 

”bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, - 

utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter 

och intressen”(Skolverket, 2007:91). Avsnittet kan tolkas som en förtydligande 

del till första delen med fokus på eleven.   

Den tredje delen, Ämnets karaktär och uppbyggnad, är en beskrivande utläggning 

av det tidigare skrivna och redogör för hur skolämnet slöjd skall uppfattas. 

Uppdelningen som ovan nämnts går att tolka utifrån texten. Texten är mer 

detaljerad, skapar ett sammanhang mellan de olika delarna och kopplar den till 

andra ämnen. Utifrån följande citat framgår exempelvis att slöjden skall lära ut 

olika arbetsmetoder och att elever skall arbeta praktiskt och träna motoriken: 
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”Under genomförandet utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta manuellt och de 

bli förtrogna med olika arbetsmetoder inom slöjdområdet.”(Skolverket, 2007:93) 

Det framgår inte, vad för slags metoder eller vilken typ av praktiskt arbete det 

handlar om och inte heller vad det är för slags kunskap.  

De sista två delarna skall behandlas här tillsammans. Innehållet är lika men 

anpassat efter olika nivåer i åk 5 och i åk 9. Mål som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av det femte skolåret, respektive nionde skolåret, beskriver de önskvärda 

kunskaper som eleverna skall ha lärt sig. De olika kunskapsformerna framgår här 

som delar av slöjdprocessen som exempelvis ” kunna följa instruktioner och ta 

ansvar för sitt arbete, - kunna beskriva sina arbeten och kommentera 

slöjdprocessen”(Skolverket, 2007:91). Frågor om metoder och arbetsformer 

förblir obesvarade.  

Allt som slöjden skall lära ut, skall utveckla olika delar av individen, kroppen, 

intellektet och personligheten. Samtliga delar som slöjden skall lära ut är 

kunskapsbaserade och påverkar hela individen.  

 

3.2. Intervjuanalys 

I det här avsnittet presenteras de resultat som framkom utifrån intervjuanalysen. 

Undersökningen gav ett komplext empirisk material som inte kan redovisas i sin 

helhet i arbetet. Intervjuerna berör många olika aspekter av skolämnet slöjd. 

Därför gjordes det ett urval av materialet. Det som presenteras här skall besvara 

frågorna: Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskap är? och Hur ser 

slöjdlärarna på faktakunskapers roll/ betydelse i slöjdundervisningen? Varje 

avsnitt börja med en kort sammanfattning av resultaten, sedan följer en 

beskrivande del.  

 

3.2.1. Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur 

relaterar dessa beskrivningar till kursplanens beskrivning av 

faktakunskaper? 

Frågan består av olika delar. Vad kursplanen skriver om faktakunskaper 

besvarades genom textanalysen (se kap 3.1). Här besvaras frågan: Hur beskriver 

slöjdlärarna vad faktakunskap är? Sedan skall dessa delar sättas i samband med 

varandra i kapitel 4 Diskussion. 
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Lärarna använder sig av omskrivningar när de pratar om faktakunskap som 

exempelvis materialkunskap, verktygskunskap, arbetsmetoder och att kunna 

uttrycka sig. När lärarna uttrycker sig kring kunskaperna gör de det med begrepp 

som basala saker/ kunskaper och ”grunden”. Basala kunskaper och även grunden 

kan tolkas som faktakunskap. En lärare likställer faktakunskap med 

materialkunskap och hantverkstekniker.   

Under intervjun fick lärarna frågan: Vad betyder faktakunskap för dig? Här hade 

lärarna möjlighet att yttra sig explicit kring faktakunskap. Det som framkom 

utifrån frågeställningen är att majoriteten anser att faktakunskap är 

materialkunskap, verktygskunskap, arbetsmetoder och att kunna uttrycka sig.  

De intervjuade lärarna beskriver faktakunskap med fokus på olika delar. Lärare B 

lägger exempelvis vikten på ett gemensamt språk och vilken nytta detta gör. 

Lärare A, C, D och F betonar å andra sidan att det är viktigt med materiallära och 

verktygslära. Lärare E uttrycker sig mer allmänt och säger att ”det är grunden till 

allt jag gör/det är nåt man bygger upp som ett bibliotek”. Lärare F förklarar till 

exempel exakt vad eleverna ska kunna såsom plugga med eller utan synliga 

pluggar, skruvar, spikar och även materiallära. Lärare A tycker att det är viktigt att 

eleverna ska kunna beskriva vad de vill göra med ord och skisser. Dessutom skall 

de kunna utvärdera sina arbeten. ”/ å så sen är det ju lite grundläggande/ ritning 

också/…/ kunna beskriva vad man vill göra/ med ord och skiss, bild/å sen även i 

slutändan utvärdera/ hur man har lyckats me uppgiften/ för å nackdelar/”. Lärarna 

använder sig i stor utsträckning av omskrivningar och exemplifieringar. En lärare 

nämner materiallära i stället för att beskriva med detaljer. Utifrån lärarnas 

beskrivningar kunde följande faktakunskaper urskiljas: 

Faktakunskap: verktygskunskap, materialkunskap, arbetsmetoder  

   och att kunna uttrycka sig i ord och bild  

Alla lärare använder olika begrepp och omskrivningar för att beskriva kunskap 

och de olika kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Dessa begrepp används mycket sparsamt eller inte alls. Begrepp som förekommer 

är exempelvis basala saker/ kunskaper. Lärare D berättar om hur han lägger upp 

sina lektioner och att han vill att alla elever ska lära sig vissa basala kunskaper. 

När han blir ombedd att ge några exempel på basala kunskaper svarar han att 

eleverna ska kunna planera och genomföra ett arbete och att de ska kunna göra en 

ritning och använda den i sin arbetsprocess. På frågan om faktakunskapers 

betydelse för undervisningen säger han följande ”/ ja/ ju mer faktakunskaper/ 
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alltså de basala kunskaperna/ oavsett om material eller själva hantverkstekniken/ 

ju mer elever har/ ju svårare utmaningarna kan jag ju ge dem./ ” Här görs basala 

kunskaper liktydiga med faktakunskaper. Faktakunskaper är enligt informanten D 

materialkunskap och hantverkstekniker. Eftersom han blev ombedd att ge 

exempel på basala kunskaper för att han skulle förklara vad han menar med basala 

kunskaper så gjorde han det. Han använde ordet flera gånger ganska självklart. 

Jag tolkar det så att han utgår ifrån att jag vet vad han menar med basala 

kunskaper. 

Lärare A använder sig av många olika kunskapsbeteckningar. Han berättar hur 

han lägger upp sin undervisning och säger att han sätter kunskaper främst. Därför 

väljer han uppgifter där vissa tekniker ingår som alla elever ska lära sig. Han 

anser att han inte har riktigt kontroll vad eleverna lär sig när de jobbar för fritt och 

med för många olika projekt. När lärare A skulle förklara vad han menar med att 

sätta kunskaperna främst svarar han: 

”/ kunskap är ju sånt som de har nytta av/ allmänt å speciellt i livet oavsett om de 

kommer bli snickare, husägare eller om de ska bygga en bastu/ som hobby göra knivar 

eller proffs på att göra knivar å kåsor/ så ge jag de ganska fullt grundläggande/ sen 

också ganska djupa kunskaper/ ”. 

Han redogör inte vad han menar med fullt grundläggande eller ganska djupa 

kunskaper.  

Dessutom nämner han kunskap i olika sammanhang. När eleverna får prova på 

utifrån helt egna idéer ”prova på slöjd” och utan särskild handledning så att de 

sannolikt stöter på motgångar använder han uttrycket ”kunskap om 

misslyckande”. Sedan pratar han om ”gratis kunskap”. Det är när eleverna får titta 

på när läraren sågar exempelvis med bandsåg. De som är intresserade kommer 

bära med sig denna kunskap för att använda den senare i livet menar han. Vidare 

vill han ge kunskap för att lyckas. Därmed menar han att läraren ger eleverna 

kunskaper i form av fakta om metoder, material och verktyg (visa, berätta, 

demonstrera) för att barnen skall lyckas med sina produkter. De skall få redskap 

för att kunna lyckas. 

Sett till hela intervjun tolkar jag hans uppfattning av kunskap som fakta, 

förståelse, färdighet, förtrogenhet. Begreppen kunskap om misslyckande, gratis 

kunskap syftar till att kunskap kan förvärvas på olika sätt som exempelvis 

erfarenhetskunskap, genom att prova på egen hand och lära sig utifrån det som 

blev fel och det som gick bra eller genom att observera och lyssna, lägga bilder på 
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minnet för att sedan kunna använda dem utan att det fanns en avsikt från början. 

Med att ge kunskap för att lyckas beskriver läraren att han förmedlar exempelvis 

faktakunskap för att elever ska kunna klara sina arbeten på ett bra sätt, att de ska 

lyckas och vara nöjda.   

Samtliga lärare säger att de ser om eleverna behärskar faktakunskap. Några menar 

att de ser detta under själva arbetet, när de ber eleven att hämta ett särskilt verktyg 

eller i samtalet med eleven. Tre lärare menar att de dessutom kan se det i 

produkten. Lärarna har olika sätt för att ta reda på om eleverna har viss 

faktakunskap.  Tre lärare berättar om att eleverna ska skriva om sina projekt. Hos 

lärare F skriver eleverna direkt i slutet av lektionen och då ser han om de kan. 

Lärare B berättar att han dels ser det genom att eleverna hämtar rätt verktyg och 

även i utvärderingen som de ska skriva. Lärare A jobbar med 

dagboksanteckningar där eleverna skall skriva vad de jobbade med under 

lektionen. Han hinner inte arbeta med dessa mera och tycker att han har brister 

där. Lärare B berättar i samband med frågan om hur han lägger upp lektionen att 

han i slutet av lektionen har sorterat upp olika papper på olika verktyg som han 

håller upp och eleverna ska svara. Liknande papper kan han dela ut till eleverna 

och då får de skriva vad verktygen heter.  

 

3.2.2. Hur ser slöjdlärarna på faktakunskapernas roll/ betydelse i 

slöjdundervisningen? 

Samtliga lärare anser att faktakunskap är viktigt och grundläggande. 

Faktakunskaper tar en viss plats i undervisningen och planeras in som särskilda 

tillfällen. Utöver det sker förmedlandet också mycket oplanerat utifrån de olika 

undervisningssituationerna och elevernas behov. Lärarna använder sig av olika 

medier för att förmedla faktakunskap, och faktakunskaper tycks visualiseras på 

många sätt i slöjden. Lärarna menar att de avgör vad som är viktig kunskap och 

anpassar kunskapsnivån efter elevernas ålder.  

Utifrån intervjuerna framgår att lärarna anser att faktakunskap är en del av 

slöjden. Lärarna fokuserar på olika saker när de förklarar varför faktakunskap är 

viktig. Lärare B tycker att det är viktigt med ett gemensamt slöjdspråk för att 

kunna instruera. Dessutom skall eleverna kunna uttrycka sig när de ska gå på en 

affär och köpa verktyg. Lärare F anser att det är viktigt med verktygskunskap 

särskilt i hemmet. Faktakunskaper är ganska viktigt menar slöjdlärare C. Lärare E 
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utrycker sig mycket allmänt. Han sa att det är ”grunden” och att ”fakta hämtar jag 

ju alltid in ”. Begreppet ”grunden” och ”fakta” förklaras inte av honom närmare.  

På frågan: Vad betyder faktakunskap för undervisningen? svarar informant C att 

det ingår och han menar vidare att han ibland gör korta avbrott för att förklara 

något igen om han ser att inte alla har förstått. Lärare D säger ”/ det är svårt att 

göra nånting/ om man inte har några faktakunskaper/ det är svårt att komma 

nånstans/ då kanske man kan bara ritar sin idé på ett papper/ men man kan inte 

genomföra den eller få den att fungera/ …/ men det är något grundläggande/ ”. 

Här kopplar lärare D till de andra kunskapsbegreppen, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet och menar att faktakunskaper är grundläggande. Alla lärare arbetar 

med genomgångar där de visar och berättar om exempelvis verktyg, material och 

metoder för alla elever. De beskriver att de gör avbrott i undervisningen och har 

kortare repetitioner eller genomgångar när de ser att behovet finns. Dessutom 

handleder de sina elever enskilt. 

 

3.3. Sammanfattning av resultat 

Nedan presenteras några av de resultat som framkom utifrån analyserna i avsnitt 

3. Resultat. Jag valde fyra resultat som jag anser besvarar mina forskningsfrågor 

och som jag vill sammanfatta. 

Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur relaterar dessa 

beskrivningar till kursplanens beskrivning av faktakunskaper? 

Kursplanen är tolkningsbar. Kunskapsformerna, därmed faktakunskap kan tolkas 

fram, men nämns inte explicit. De framställs i form av slöjdprocessen. 

Lärarna tolkar faktakunskap och beskriver faktakunskap som basala kunskaper, 

verktygslära, materiallära, arbetsmetoder och att kunna uttrycka sig i ord och bild. 

Hur ser slöjdlärarna på faktakunskapers roll/ betydelse i slöjdundervisningen? 

Faktakunskap kan betraktas som en viktig grund och som ett medel för att 

exempelvis kunna arbeta praktiskt, kunna uttrycka sig och lösa problem både i 

kursplanen och hos lärarna. 

Lärarna bestämmer vad som är viktig grundläggande kunskap och djupet på 

kunskaperna.   
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4. Diskussion 

Bearbetningen av det insamlade material har gett många resultat och har lett till 

många fler frågor som kan forskas kring. Inför intervjuerna förväntade jag mig att 

lärarna skulle uttrycka sig mera ”professionellt”. Därmed menar jag att de 

använder ett fackspråk och inte att de omskriver lika mycket som de till synes 

gjorde. Dessutom blev jag förvånad över att lärarna verkade vara ganska nöjd med 

elevernas faktakunskaper. Detta motsäger min åsikt om att elever har dåliga 

faktakunskaper. Det visar att vi har olika syn på elevers kunskapsnivå och detta 

kan beror på vilka uppfattningar vi har om kunskap och vad man relaterar till. 

Textanalysen gav en djupare förståelse med tanke på mitt utgångsläge samtidigt 

som den styrkte min tidigare förståelse av läroplanen som mycket tolkningsbar. 

Alternativet att diskutera kursplanen med någon annan skulle säkerligen har gett 

en ytterligare djupare förståelse. För mitt arbete som trä- och metallslöjdslärare 

kan jag ha direkt användning av mitt arbete. Jag kommer att läsa kursplanerna och 

kursplanens förarbete noggrannt och föra diskussioner med andra lärare för att få 

en så samstämmig bild som möjligt av skolslöjdens uppgift. Det är möjligt att 

variationen av förklaringar till vad ”faktakunskap” är, indikerar att 

kommunikationen kring kunskapsbegreppen kanske är bristfällig. Jag återkommer 

till detta under avsnitt: 4.4. Förslag till vidare forskning. Hasselskog & Johansson 

(2008) skriver att eleverna och föräldrarna uppfattar slöjdkunskaper och 

erfarenheter i skolslöjden som oviktigt. Dessutom anser föräldrar att de är dåligt 

insatta i skolslöjden (2008:17ff). Forskningslitteraturen kunde förklara mina 

resultat och min förförståelse av faktakunskap och ge nya perspektiv på hur 

komplex och viktig kunskapsfrågan är för att genomföra en bra och givande 

undervisning.  

 

4.1. Hur beskriver slöjdlärarna vad faktakunskaper är och hur 

relaterar dessa beskrivningar till kursplanens beskrivning av 

faktakunskaper? 

Som framgår i resultatdelen definierar lärarna begreppet faktakunskap med ord 

som exempelvis basala kunskaper, grunden, materialkunskap och 

verktygskunskap. I sina berättelser talar lärarna mycket om verktyg och material 
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och använder sig ofta av exemplifieringar som att hyvla, att spika och liknande. 

Begreppet basala saker/ kunskaper skulle jag vilja likställa med begreppet 

baskunskap. Kajsa Borg skriver om vad lärarna har för förståelse av vad som 

anses vara ”nödvändiga baskunskaper”. Hon räknar upp verktygs-, 

materialkunskap och metoder (2001:73). Detta görs synligt i mina intervjuresultat. 

Enligt den begreppsförklaring jag presenterade inledningsvis är baskunskap inte 

bara faktakunskap utan inbegriper också praktisk handling. Såväl Hasselskog 

(2010) och Borg (2001) tar upp begreppet och anser att baskunskap är fakta och 

handling. Borg skriver att eleverna ska ”kunna hantera verktyg och redskap” 

(Borg, 2001:73). Utifrån min förståelse skulle jag säga att baskunskap kan vara 

faktakunskap och även praktiskt handling eller utförande. Exempelvis, ska jag slå 

in en spik i en vägg, då måste jag först veta hur man gör, vad som behövs och 

sedan måste jag kunna utföra själva handlingen också. Lärare D likställde 

baskunskap med faktakunskap. Enligt SOU 92 definieras faktakunskap som 

information. Det betyder att det finns olika uppfattningar om begreppets innebörd.     

Som undersökningen visar är användandet av facktermer som beskriver kunskap 

eller faktakunskap nästan obefintligt. När jag studerar exempelvis den Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 med fokus på faktakunskap konstaterar jag att 

jag inte hittar något som anknyter mera konkret till faktakunskap. Rapporten 

behandlar slöjdprocessen i sina olika delar som exempelvis: elevinflytande, 

planering och problemlösning (Skolverket, 2005). Den undersöker exempelvis hur 

elever och lärare ser på elevinflytande.  Om faktakunskaper inte undersöks i 

Nationella utvärderingen används den kanske inte heller av kursplanen och 

lärarna. Varför är det så? Nationella utvärderingen kan efter min förståelse 

utvärdera bara det som finns i kursplanen. Detta skulle då betyder att begreppet 

inte är med. Vilket i sin tur kan betyder att fokusen ligger på andra delar än 

faktakunskap. Att lärarna inte använder sig av begreppet kan bero på att 

kursplanen inte heller gör det. Som undersökningen visade är användandet av 

facktermer som beskriver kunskap eller faktakunskap nästan obefintligt. Exemplet 

om baskunskap visar att det finns olika förståelse av ett begrepp.                   

Utifrån ett sociokulturellt synsätt kan jag anta att slöjd är ett ämne som bjuder på 

mängder av sammanhang där kunskap i alla sina former uppstår och förmedlas på 

många olika sätt. Otydligheten i hanteringen av faktakunskap så som jag uppfattar 

det, kunde kanske förklaras med att det är svårt att skilja mellan de olika 

kunskapsformerna eftersom fenomenet är så komplext. Den sociokulturella teorin 

beskrivs av Säljös på följande vis: ”Det abstrakta och konkreta går hand i hand 

och lever inte separata liv som det kan uppfattas i formell utbildning” (2000:22). 
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Det kommer till uttryck att lärandet måste studeras i sitt sammanhang (2000). 

Kursplanen och kunskapsbegreppet som det visades tidigare i arbetet bygger på 

olika teorier, en av dessa är den sociokulturella teorin. I SOU 1992:94 går 

följande att läsa om kunskapsbegreppets indelning:  

”Samtidigt finns det en fara i att skilja formerna från varandra – en fara som består i 

att de kan uppfattas som om de förekommer i ”ren” form åtskilda i verksamheten. Alla 

fyra former finns inom alla kunskapsområden, men betoningen av de olika formerna 

kan se olika ut inom olika områden och mellan olika personer.”(SOU1992:94,67). 

Kan svaret på frågan Varför faktakunskap och de andra kunskapsformerna inte 

tydligt framgår utifrån kursplanen, vara att den inte ska kunna pekas ut och att den 

inte ska hanteras separat utan i sitt samband? Citatet visar på att de olika 

kunskapsformerna går in i varandra.      

Utifrån min textanalys av kursplanen menar jag att kursplanen är mycket 

tolkningsbar. Kursplanen ska också vara tolkningsbar och ska tolkas av varje 

lärare som det sägs i inledande delen av kursplanen (Skolverket, 2007). Kajsa 

Borg skriver att slöjdlärarna på grund av avsaknaden av läromedel lärt sig att 

använda sig av kursplanens tolkningsfrihet och att detta kan synas i 

undervisningen (2001). Hon kom fram till att slöjdlärare styrs mer av exempelvis 

traditioner än av en teoretisk bakgrund. Sedan skriver hon utifrån sin 

intervjuundersökning att slöjdlärare inte ansåg ”att slöjdämnets olika 

kursplanetexter haft någon större betydelse för deras egen undervisning. Ju färre 

onödiga och obegripliga ord desto bättre” (Borg, 2001:127). Dessutom tyckte 

lärarna att de under åren har hittat en strategi att utnyttja tolkningsmöjligheterna 

på ett bra sätt. Hon påpekar att det trots allt är för tidigt att säga att slöjden inte har 

någon teoretiskt bakgrund (2001). Tyvärr har jag inte frågat mina lärare om 

kursplanen och kan inte jämföra, men jag anser att det kan vara en möjlig 

förklaring och skulle vara intressant att undersöka närmare.  

Det finns överensstämmelse med vad lärarna säger är faktakunskap 

(materialkunskap, verktygskunskap och kunna uttrycka sig) och det som kan 

tolkas som sådan i kursplanen. Jag anser att verktygskunskap och materialkunskap 

är mer framträdande hos lärarna, alltså det de fokuserar på i sina uttalanden. 

Hasselskog & Johansson menar att deras ”utvärdering visar att fokus i dagens 

slöjdundervisning ligger på slöjdtekniker, redskap och material” (Borg, 2008:20). 

Det kan tolkas som att de anser att det är de viktigaste delarna inom faktakunskap.     
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Kajsa Borg fastställer att kursplanetexterna ”är tolkningsbara, men ganska torftiga 

i sitt sätt att beskriva ämnet i slöjdämnets egen terminologi” (Borg, 2001:126). 

Vidare skriver hon att lärarna inte känner igen sin verksamhet i texten. Om 

avsnittet Mål att sträva mot säger hon att den är skriven så att den kunde passa in 

även i andra skolämnen. Tyngden i kursplanen utgörs av begrepp som kan 

beskriva ”den kognitiva utvecklingen” (Borg, 2001:126) och inte den praktiska 

delen. Hon anser att det typiska med slöjden döljs (Borg, 2001). Om jag tolkar 

Borgs beskrivning av kursplanen kan det visa på brister i kursplanen och kan 

delvis förklara lärarnas sätt att uttrycka sig.  

 

4.2. Hur ser slöjdlärarna på faktakunskapers roll/ betydelse i 

slöjdundervisningen? 

Lärarna anser att faktakunskap är viktig. Lärarna uttryckte sig med ord som 

exempelvis grunden. Hasselskog & Johansson skriver ”Slöjdkunskaper är ett 

område som enligt både lärare och elever fokuseras i stor utsträckning i 

undervisningen” (Borg & Lindström, 2008:19). Att kunna rita, presentera sin idé 

och kunna utvärdera förekommer i lärarnas uttalanden. När jag ser tillbaka på 

intervjuerna är det tydligt att dessa delar inte får lika mycket utrymme och det 

trots att de också är knutna till faktakunskap. Lärare A hinner inte riktigt med 

utvärderingar och lägger hellre fokus på det praktiska arbetet. Hasselskog & 

Johansson ger bekräftelse ”Utvärderingen visar att fokus i dagens 

slöjdundervisning ligger på slöjdtekniker, redskap och material” (Borg & 

Lindström, 2008:20). Alla dessa delar, alltså från idé (rita, planera) till produkt 

(utvärdera och bedöma), beskrivs som en del i slöjdprocessen i kursplanen. 

Kursplanen ger inga riktmärken på hur mycket utrymme dessa delar ska få. I 

förarbetet till kursplanen går det att läsa ”Det måste finnas en balans mellan dessa 

eftersom de kompletterar varandra och utgör varandras förutsättningar” 

(Utbildningsdepartement, 1992:80ff). Det anses vara viktigt att eleverna samlar in 

egna kunskaper som just kan göras genom att utvärdera och formulera 

(Utbildningsdepartement, 1992:94). Hasselskog & Johansson skriver också att 

slöjdprocessen innebär att alla delar från idé till utvärdering ska vara med (2008). 

Hasselskog skriver i sin avhandling att lärarnas syn och agerande är viktigt 

oberoende om den är medveten eller omedveten (Hasselskog 2010:84). Han 

refererar till Kajsa Borg som bekräftar detta. Sedan hänvisas till en studie om 

teknikämnet av Bjurulf där det framgår att det ”uppstår en form av outtalad 

läroplan att teoretiska kunskaper är mer värda än praktiska, och som konsekvens 
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av värderingen uppfattar eleverna att skriftliga uppgifter är viktigare än praktiska” 

(Hasselskog, 2010:84).  

Lärare anser att det är viktigt med faktakunskap och som det visas ovan ligger 

fokus på material, verktyg och redskap. Därför undrar jag varför föräldrar och 

elever inte ser någon nytta med slöjden enligt Hasselskog & Johansson (Borg & 

Lindström, 2008). De menar att slöjdkvaliteterna inte görs tillräckligt 

tydliga.”Elevernas inflytande och eget ansvar i slöjdverksamheten tycks dock inte 

värderas positivt”(2008:18). Kan föräldrarnas och elevernas syn orsakas av det 

som jag upplever som otydlighet från kursplanens och lärarnas sida?  

Hasselskog (2010) kan kanske hjälpa mig förstå detta. Som det visades i avsnittet 

ovan menar han att det är viktigt med lärarnas syn på kunskap och lärande. Han 

redogör att ämnets ”svaga identitet bidrar till uppfattningen att det saknas uttalade 

förväntningar på lärare, och på vad lärare och elever skall arbeta med i 

slöjdundervisningen” (Hasselskog, 2010:42). Han menar att det finns faktorer 

som gör att ”varje enskild lärares påverkan på undervisningens utformning och 

inriktning kan antas vara särskilt stor i slöjdämnet.” (Hasselskog, 2010:42). Dessa 

faktorer kan vara av olika natur som exempelvis: ”sparsam förekomst av 

läromedel, slöjdlärare utgör små lärarkategorier på varje skola och har därför 

begränsad kontakt med ämneskollegor” (Hasselskog, 2010:42). Detta visar att det 

har betydelse vad vi lärare tycker, hur vi tolkar och att vi är medvetna om det, 

vilket också syns i min diskussion.         

 

4.3. Slutsatser 

Det jag har kommit fram till genom att sätta resultaten i samband med 

forskningslitteratur kan sammanfattas på följande sätt. Trots att lärarna ser 

faktakunskap som grunden syns det i undersökningen att de fokuserar på olika 

delar som exempelvis att arbeta praktiskt, materialkunskap och verktygskunskap. 

Detta finner stöd i tidigare forskning. I förarbetet till kursplanen skrivs att dessa 

delar skall balanseras och i kursplanen att den måste tolkas på en lokal nivå. 

Kursplanen lämnar tolkningsutrymme som lärare har lärt sig att utnyttja enligt 

Borg. Kursplanens tolkningsutrymme kunde möjligtvis grundas på kunskapssynen 

att lärandet sker i ett sociokulturellt sammanhang och därmed inte kan eller ska 

betraktas enskilt. Kunskaperna beskrivs i kursplanen genom slöjdprocessen från 

idé till produkt där kunskaperna inkluderas. Där är de en del i det stora 

sammanhanget. Det jag har lärt mig kan sammanfattas med att faktakunskap är 
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viktigt. Den utvecklas och uppstår utifrån en mängd olika sammanhang samtidigt 

som det är lika viktigt att kunna knyta den till ett konkret sammanhang.  

 

4.4. Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har det kommit upp många nya frågor och tankar som kunde 

vara intressant att forska kring. Här presenteras några av dem. 

Utifrån intervjuanalysen uppstod en fundering kring lärarnas uttalanden. Borg 

(2001) och även Hasselskog (2010) hänvisade till att slöjdlärarna dels utgår från 

sina egna intressen och dels nonchalerar kursplanen. Det skulle vara intressant att 

undersöka Vad lärare säger och Vad och hur de konkret gör i undervisningen 

Fokus kan ligga på många olika delar som exempelvis faktakunskap och 

betygsättning. Exempelvis kan lugnet i undervisningen uppfattas på olika sätt 

beroende på vad läraren relaterar till. Det kan vara stökigt för en utomstående 

även om läraren anser att det varit en lugn lektion. Han kanske gör det eftersom 

han relatera till lektioner som har varit värre. Detta gäller även för 

kunskapsproblematiken. En lärare kan tycka att eleverna var duktiga idag. En 

utomstående tycker att eleverna inte har hunnit med mycket under lektionstiden. 

Läraren kanske har den åsikten eftersom eleverna i vanliga fall gör ännu mindre. 

Därför kunde det vara spännande att undersöka hur lärarnas verklighet ser ut och 

hur detta speglar sig i synen på kunskap och bedömning i slöjden.  

Jag har varit inne på hur man uppfattar begreppet faktakunskap. Utifrån det 

funderade jag kring lärarnas användande av begrepp. Finns det ett fackspråk och i 

så fall vad betecknar det? Om kursplanen som styrdokument inte ger 

förutsättningar till ett fackspråk varifrån ska lärarna få medel till en tydligare 

kommunikation? Detta är en fundering jag fick eftersom de informella samtalen 

kretsade kring bristande kontakt med andra slöjdlärare och avsaknaden av 

fortbildningar. Detta stöds av Hasselskog (2010). Däremot hittade jag ingen 

litteratur som anknyter till ett fackspråk i slöjdämnet. 

Hösten 2011 infördes den nya läroplanen Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (LGR11). När jag läser läroplanen med 

min förkunskap om den gamla så upptäcker jag direkt att LGR11 är mera konkret 

än Lpo 94. Det går att se att grundtankarna från Lpo94 finns kvar men 

utformningen är tydligare och slöjdprocessen har tonats ner. I kapitel två finns ett 

avsnitt som redogör för allmänna kunskapsmål som exempelvis att kunskaper som 
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förvärvas i skolan skall förbereda för vidare studier (Skolverket, 2011). Själva 

kursplanen har fått en annan uppbyggnad: syfte, centrala innehåll i årskurs 1-3, 4-

6, 7-9 och kunskapskrav som syftar till betygsättning. Ämnets syfte är indelat i 

olika förmågor som eleverna ska utveckla genom slöjd. Dessa fyra områden 

beskriver tillverkandet av föremål där material, redskap, verktyg och 

hantverkstekniker ingår, genomförandet utifrån sitt syfte med arbetet och 

kvalitets- och miljöaspekter, utvärderandet av arbetet och resultat där det skall 

användas ämnesspecifika begrepp och estetiska och kulturella uttrycksformer. 

Utifrån dessa områden är det centrala innehållet för olika årskurser uppbyggt. Här 

ges det konkreta exempel som ”enkla former av några hantverkstekniker, till 

exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning” (Skolverket, 2011:214). Det 

verkar vara så att läroplanen föreskriver mer vad som skall läras ut, alltså att den 

sätter större krav samtidigt som det finns tolkningsmöjligheter. Det skulle vara 

intressant att jämföra LGR11 med Lpo94 med fokus på exempelvis faktakunskap 

och hur lärare arbetar med den. Det kommer säkert dröja innan det syns 

förändringar i arbetet och därmed elevers kunnande och deras ämneskunskaper. 

Men jag ser framemot den nya nationella utvärderingen.  

Kajsa Borg (2001) genomförde en studie där hon intervjuade gamla slöjdelever. 

Denna studie genomfördes 1999 och då var de äldsta elever kring 50 år, alltså 

hade de en läroplan som grund som hade en helt annan syn på kunskap. Det skulle 

vara spännande att göra om undersökningen och se hur dagens gamla elevers 

kunskapsnivå ser ut, och jämföra detta med respektive textanalys av kursplanerna. 

 

4.5. Slutord 

Nu när detta arbete skall avslutas kan jag säga att faktakunskaper fortfarande är 

viktiga för mig. Men att betrakta faktakunskap utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv har gett mig en större förståelse och perspektiv på faktakunskap och 

kunskapsbegreppet. Att anse att faktakunskap är viktigt är bra men det behövs 

förståelse om hur ens syn påverkar exempelvis ens agerande som slöjdlärare. Jag 

har kommit fram till att mitt examensarbete är ytterst relevant för mitt arbete som 

lärare och till och med som mamma, för lärandet sker inte bara i skolan. 

Jag vill avsluta med ett citat som jag anser på ett bra sätt sammanfattar min 

intention till detta arbete: 
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”En professionell lärare är medveten om sin egen kunskapssyn, hur tradition, 

bakgrund och egna erfarenheter påverkar. Egna reflektioner ger förutsättningar att 

förhålla sig till gällande styrdokument och att kunna medvetandegöra slöjdens 

kunskapskvaliteter och synliggöra slöjdämnet såväl inom som utanför skolan.” 

(Hasselskog & Johansson, 2008:26) 

Min ambition är att någon dag kunna kalla mig för professionell lärare. Och jag 

tror att jag genom detta arbete har kommit en bit på vägen. 
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Bilaga 1 - Intervjuutskick 

 

 

Umeå universitet    2012-04-16 

Estetiska institutionen 

Examenskurs VT2012 

Dorit Wiedenhöft 

 

 

Hej, 

Jag heter Dorit Wiedenhöft och läser vid Umeå universitet. Inom ramen av 

examenskursen planera jag att genomföra en undersökning. Temat är slöjdens 

kunskaper.   

Jag är tacksam om ni kunde tänka er att ställa upp på en intervju. I så fall kontakta 

jag er via telefon inom de närmaste dagarna. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 Dorit Wiedenhöft 

 

 

V. Bjursträsk 50, 97591 Luleå 

Mobil: 070 8848041 

e-post: 02luna@gmx.net 

 

mailto:02luna@gmx.net


 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Lärarens arbete 

Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?  

Hur lägger du upp dina lektioner?  

Vad lär du ut i undervisningen? 

Kan du ge ett exempel? 

Varför gör du så?  

   

Faktakunskaper 

Vad betyder faktakunskaper för dig?  

Kan du ge några exempel? 

Vad är inte faktakunskaper?  

Kan du ge några exempel? 

 

Faktakunskaper i undervisningen 

Vad betyder faktakunskaper för undervisningen enligt dig? 

Kan du ge exempel på en undervisningssituation där du förmedlar  

faktakunskaper?   

Hur gör du då? 

Varför gör du så? 

Hur tror du andra slöjdlärare tänker?  

 

Faktakunskaper – elever 

Hur skulle du beskriva faktakunskapernas roll för eleverna?  

Hur tänker du då?  

Varför tror du det?  

Hur vet du att eleverna har vissa faktakunskaper? 

Hur gör du för att ta reda på det?  

Kan du ge exempel!  

Berätta hur du gör när du bedöma eleverna? 

Kan du ge exempel på…?  

 


