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Abstract 
 
Arbetets huvudsakliga del har varit att undersöka om slöjdens praktiska problemlösning 
används i kunskapssamhällets yrken. Vi har sedan gjort en direkt koppling till slöjdens 
problemlösning. För att ge läsaren en inblick i begreppen har vi ägnat mycket plats till 
definitionen av slöjd, problemlösning och kunskapssamhället. Metoden vi har använt är en 
kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Resultatet i vår studie visade att 
problemlösning var vanligt förekommande i våra informanters yrken men ingen kunde se ett 
samband mellan slöjdens problemlösning och yrkeslivets problemlösning. Vi valde att spara 
frågorna om slöjd till sist för att informanterna först skulle svara på problemlösning i 
allmänhet. Problemlösning i slöjd är en central och viktig kunskap och inskriven i läroplanen 
för skolan. Om problemlösning används i kunskapssamhällets yrken i så stor utsträckning 
som vår studie visar, har slöjdens kunskaper kanske mer betydelse i skolan än vad många 
anser idag och behöver göras mer synlig. Kunskap är ofta indelad i ett teoretiskt och ett 
praktiskt synsätt. Det samhället betraktar som mer värdefull kunskap är kopplad till teoretisk 
kunskap. Slöjden ses ofta som enbart praktisk och anses inte användbar i kunskapssamhället 
och har därför också lägre status. 
 
Ämnesord: slöjd, problemlösning, kunskapssamhället, praktisk kunskap  
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Förord 
Vi är två studenter vid lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad som valt att skriva vår 

uppsats om problemlösning i slöjd i relation till kunskapssamhället. I ett samhälle med stora 

förändringar, vill vi ta reda på om slöjden i skolan kan bidra med kunskaper som eleverna har 

användning av i sitt kommande yrkesval. Vi går sjunde terminen på lärarprogrammet med 

inriktning mot de lägre åldrarna. Vår specialisering i lärarprogrammet är Textilslöjd samt 

Språk och skapande, ett tematiskt arbetssätt för att stärka elevers olika sätt att lära.  

 

Ett varmt tack riktar vi både till våra informanter inom fem olika yrken i kunskapssamhället, 

som ställde upp på var sin intervju, och till vår handledare Eva Borgfeldt som gett oss stöd i 

vårt skrivande, samt goda råd.   
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1   Inledning och bakgrund 
En tydlig uppdelning vad gäller teoretisk och praktisk kunskap finns underförstått i skolans 

kultur och i hela samhället. De teoretiska ämnena har högre status, ibland också med bättre 

avlönade yrken som följd. Endast några få individer blir kända för sitt konstnärliga uttryck. 

Slöjden är ett ämne som vi upplever inte värderas lika högt som de teoretiska ämnena av 

varken elever, lärare eller föräldrar. Vi vill veta om den problemlösning som tränas i slöjden 

används i några av kunskapssamhällets yrken för att om möjligt stärka slöjdämnets ställning i 

skolans korridorer. Med kunskapssamhället menas i detta arbete den tid vi lever i, där det 

väller över oss information, utvecklingen går snabbt och människan måste vara flexibel. 

Dessa tankar har väckt vår nyfikenhet om slöjdens kunskaper trots allt spelar en större roll än 

vad man i allmänhet tror. Kan de praktiska ämnena ha någon betydelse för ungdomars 

framtida yrkesutövning? Kanske kan skolan hjälpa eleverna genom att inte se ämnena som 

praktiska eller teoretiska, utan som i slöjden – praktiska och teoretiska. Vi använder ordet 

slöjd i detta arbete eftersom problemlösning finns i både textil-, trä- och metallslöjd. Slöjd 

definierar vi på två sätt, hemslöjd och skolslöjd, men i vår undersökning och teoridel syftar vi 

genomgående på skolslöjd. Slöjdens problemlösning ingår i slöjdprocessen är en kombination 

av att själv planera och komma fram till lösningar. Detta skapar förståelse för ett viktigt 

förlopp som används i olika sammanhang i och utanför skolan 

 

I platsannonserna om nya arbeten är kraven högt ställda på de arbetssökande. Mycket handlar 

om att vara flexibel och att kunna lösa problem. De tankarna förde oss till frågan om vad 

slöjden kan bidra med i dagens samhälle, i det vi kallar kunskapssamhället, ett samhälle där 

utvecklingen går snabbt och man bör vara flexibel. Finns det ett naturligt problemlösande i 

slöjden som är användbart och kan omsättas, men som inte görs synligt och värderas idag? 

Vad kan egentligen slöjden bidra med, för att eleverna ska få en bra grund att stå på? 

 

Enligt Skolverkets utvärdering (Den nationella utvärderingen av grundskolan – slöjd, 

huvudrapport nr 24, 1993) tycker elever att slöjdämnet är det roligaste, men däremot inte 

speciellt viktigt.  I skolslöjden lär sig eleverna att se samband, orsak och verkan när de ställs 

inför problemlösning. Att utifrån en idé, planera, prova, lösa och värdera, den så kallade 

slöjdprocessen, utvecklas ett eget sätt att lära som vi tror är till nytta även utanför slöjdsalen. 

Precis som lärarförbundet menar att slöjden är ett viktigt skolämne, tycker vi att alla behöver 

en handlingsberedskap i sitt dagliga liv, vilket man kan utveckla genom arbetet i slöjden 
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(Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden, 2004). Idag lever vi i ett kunskapssamhälle som 

utvecklas i allt snabbare takt. I detta samhälle skall skolan rusta eleverna för framtiden och 

göra dem till goda samhällsmedborgare.  

 

Vi har valt att intervjua fem personer med olika yrken i kunskapssamhället. Med vår 

undersökning vill vi ta reda på om personer i våra utvalda yrken använder slöjdens 

problemlösning i arbetslivet. Resultatet av undersökningen hoppas vi blir intressant för oss i 

vår lärarroll, men också för andra som arbetar i skolan. Hur ska ämnet förändras för att passa 

eleverna i framtiden? Om förnyelse behövs, hur ska den se ut? Kanske behövs det mer 

information till eleverna om vad de egentligen lär sig i slöjden, förutom det som handen gör. 

Kanske bör de gamla teknikerna och arbetssätten i textilslöjden förnyas och utvecklas för att 

passa i vår tid. Som vi ser det handlar det inte bara om hur vi ska arbeta just nu utan om en 

långsiktig förändring i takt med samhällsutvecklingen. I läroplanen (Lpo 94) poängteras 

vikten av att föra traditioner vidare. Förfluten tid, nutid och framtid behövs för att kunna få ett 

sammanhang i tillvaron, men samtidigt ska vi kanske öka medvetenheten om användandet av 

problemlösning för att vara rustade för kunskapssamhällets förväntningar.   

 

2   Syfte 
Syftet är att undersöka om problemlösning från skolans slöjdundervisning används i några av 

kunskapssamhällets yrken. Om problemlösning används i några av kunskapssamhällets yrken, 

kanske den kan jämföras med de problemlösningar som lärs ut i slöjden, när man planerar sitt 

arbete från idé till färdig produkt. Vi vill undersöka om kunskapsvinsterna i slöjd motsvarar 

samhällets förväntningar i kompetens och följaktligen veta om slöjdens kunskaper när det 

gäller problemlösning, är synliga i våra utvalda yrken i kunskapssamhället. Med detta 

examensarbete vill vi utmana ett traditionellt ämne till förnyat arbetssätt och nya tankar. 

 

3   Problemställning 
De frågeställningar vi tänker utgå ifrån är: 

• Hur används praktisk problemlösning i kunskapssamhället? 

• På vilket sätt kan problemlösning i slöjden vara användbar i yrkeslivet?   

• Hur kan vi använda slöjdens kunskaper i en ny tid? 
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4   Forskningsbakgrund 
I vår litteraturgenomgång presenteras först forskning om ämnet slöjd. Vi fortsätter med 

slöjdhistoria som en bakgrund och förståelse i den historiska utvecklingen. Därefter följer 

definition av slöjd och problemlösning samt vår definition av kunskapssamhället. Sedan 

kommer ett omfattande avsnitt om kunskap, handens kunskap, kunskap i skolan samt 

problemlösning och problemprecisering.  

 

4.1  Slöjdens historia 
Slöjden är sedan länge förankrad i den svenska skolan då den infördes som läroämne i och 

med 1882 års folkskolestadga (Den nationella utvärderingen av grundskolan – slöjd, 

huvudrapport nr 24, 1993). Redan före 1860 fanns slöjden med i skolan men av en mer 

filantropisk och ekonomisk orsak. Hantverkarna visade urgamla tekniker för barnen, som 

sedan tillverkade och sålde alster till familjens försörjning (Hartman m.fl. 1995). 

Föregångarna fanns i hushållssällskapen som under 1870-talet riktade mycket av sin 

verksamhet mot främjande åtgärder av slöjden i skolan. Husslöjd eller hemslöjd, det vill säga 

slöjd som bedrevs i hemmen, var till för både moralen, familjen och fliten. Inte minst 

betonades den pedagogiska betydelsen då husslöjden var ett praktiskt komplement till skolans 

”alltför teoretiska undervisning” (Danielsson 1991 s. 30). För högre utbildning i textilslöjd 

startade Hulda Lundins slöjdseminarium 1876. Motsvarigheten i träslöjd började några år 

tidigare med Nääs slöjdseminarium och Otto Salomon i spetsen. Slöjden hade stor betydelse 

som kulturarv och utvecklande verksamhet för människor (a.a. 1991).  

 

Runt sekelskiftet och en bit framåt låg betoningen i slöjdundervisningen på att kropp och själ 

förädlades. Slöjden skulle vara en del i personlighetsbildning och fostran. Det hette då flick- 

och gosslöjd. Kvinnors och mäns sociala sammanhang var helt olika redan på 1800-talet, och 

därför blev undervisningen olika för flickor jämfört med pojkar en lång tid framåt (Aulin-

Gråhamn 2004). På 1920-talet var målet händighetsaktivering med inriktning på elementära 

hantverkstekniker. Några decennier senare skulle det teoretiska och praktiska i skolan få lika 

värde. Skönhet och funktion fick stå i centrum (Hartman m.fl. 1995). Benämningen goss- och 

flickslöjd byttes 1957 ut till textilslöjd och trä- och metallslöjd. Båda slöjdarterna blir ett 

ämne med beteckningen slöjd 1969. Det är också det året som alla elever i låg- och 

mellanstadiet får lika många timmar fördelade på de båda slöjdarterna, samt fritt val mellan 

dem i högstadiet. Den manuella delen tonas samtidigt ner till förmån för en allsidig 
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utveckling, konsumentfostran samt det estetiska tänkandet (Den nationella utvärderingen av 

grundskolan – slöjd, huvudrapport nr 24, 1993). Runt 1980 och ett tiotal år framåt 

dominerade valfrihet och individuell utveckling (Hartman m.fl. 1995). 

 

I de skolreformer vi haft under 1900-talet är grundtanken om kunskap en förening mellan 

handling och reflektion. Denna pragmatism bygger på John Deweys (1859-1952) idéer om att 

skilja mellan teori och praktik, mellan manuellt och intellektuellt arbete. Han var mycket 

inflytelserik i pedagogiska sammanhang och menade också att barn lär sig utanför skolan, och 

det är den kultur som eleverna upplever på nära håll, som skolan måste använda sig av i sin 

undervisning. Vidare pekar han på att om verksamheten ska ha betydelse för eleven måste 

mål, metod och förståelse medvetet finnas med (Gustavsson i Gustavsson [red] 2004). 

Gustavsson menar vidare att hela det västerländska skolsystemet är byggt på att sära på 

teoretiska och praktiska ämnen. Grundtanken om en tudelning av själ och kropp är Platons 

(427-347 f.Kr.) idéer. Riktig kunskap får vi från själslig och intellektuell verksamhet, de som 

arbetar med händerna ansågs av Platon som lägre stående. Aristoteles var hantverkets filosof 

och Platons personlige lärjunge. Han delade in kunskap i tre olika delar; vetandet, kunnandet 

och klokheten. På grekiska heter de episteme, techne och fronesis. Han såg ingen skillnad 

mellan konst och hantverk, utan menade att vi lär med handen, sedan minns handen. I dag 

tolkar allt fler forskare kunskap utifrån Aristoteles mer vidgade syn, vilket innebär att det inte 

finns en typ av kunskap, utan kunskap i olika former av verksamheter (Gustavsson i 

Gustavsson [red] 2004). 

 

4.2  Aktuell forskning om slöjd 
Den forskning som gjorts är i huvudsak ur historiskt perspektiv men också om frågor kring 

slöjdprocessen och dess positiva konsekvenser för inlärning, samt om ämnesöverskridande 

arbete. Slöjd är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige, men intresset har ökat för dess 

betydelse, både i och utanför skolan. Ämnet saknar vetenskaplig tradition och är sällan 

inbjudet i det offentliga samtalet. Det finns en stor omedvetenhet om vad slöjdarbete innebär. 

Därför har vi valt att titta närmare på om praktisk problemlösning i slöjden används och fyller 

en funktion i arbetslivet (Björkdahl Ordell, 2006). 

  

I rapporten Slöjdcirkus – att iscensätta ett estetiskt lärande av Susanne Björkdahl Ordell 

(2006), utvärderas ett projekt som ägde rum somrarna 2004 och 2005. På sexton olika platser 
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runt om i landet kom sammanlagt cirka 13 000 besökare, både barn och vuxna, för att 

erbjudas olika uttrycksformer som t ex slöjd, dans, musik och berättande. Projektledaren 

Kristin Boström beskriver ett pedagogiskt förhållningssätt där barnen får utforska och 

upptäcka. Med frågeställningen om barnet som den lekande och skapande människan var 

syftet med utvärderingen att analysera samt dokumentera den pedagogiska processen. I 

rapporten beskriver Björkdahl Ordell barns olika sätt att lära, genom att till exempel uppleva, 

göra och få veta. Skolbarn lär sig bäst genom att vara aktiva. Att prova på olika saker 

tillsammans med andra barn och vuxna, utvecklar skicklighet och kompetens. När barnen 

hanterar farliga verktyg som nålar, saxar och knivar lär de sig inte bara hur de ska användas, 

utan även om den egna förmågan att använda dem och hur olika material beter sig under 

arbetet (Björkdahl Ordell, 2006). 

 

Vid Göteborgs universitet har Marléne Johansson forskat inom ämnet Slöjdpraktik i skolan. 

Hon analyserar aktiviteter i slöjden ur ett socialt perspektiv, om vad och hur elever och lärare 

verkligen gör i slöjdverksamhet (Johansson, 2002). Ytterligare forskning gjord av Kajsa Borg 

vid universitetet i Linköping visar att hanteringen av olika verktyg, redskap och material i 

slöjden ökar förståelsen av att använda maskiner i allmänhet. Den som har en viss teknisk 

kunskap förstår också hur denna kunskap kan överföras till andra sammanhang (Borg, 2001). 

Där utöver finns det annan forskning som behandlar kunskap runt slöjdämnet ur teoretisk och 

praktisk synvinkel (Asplund 2005; Johansson, Wahlström, 2005).  

 

En annan studie gjord av Ingrid Pramling (1992) vid Göteborgs universitet, handlar om hur 

barn uppfattar sin egen inlärning. Att utgå från hur barn tänker är bra både pedagogiskt och 

psykologiskt. Relationen mellan barn och vuxna är viktig för att skapa förutsättningar för ett 

bra lärande. Motivationen att fundera vidare får barnet om det utgår från sitt eget sätt att 

tänka. Att bli bekräftad för sina idéer gör barnets värld positiv, vilket har stor betydelse för 

inlärning. Den viktigaste uppgiften i förskola och skola borde vara att lära barn lära, menar 

Pramling. Detta lär man inte genom att lyssna till fakta vid föreläsningar, inte heller genom fri 

lek. ”Att lära barn lära är en fråga om att lära barn uppfatta vissa aspekter av verkligheten 

genom att tänka.” (Pramling 1992 s.106). Resultat från studien visar att när barn tvingas tänka 

och reflektera, ökar deras uppfattning om hur de skaffar sig kunskap och vad de lär sig.    
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4.3  Definition av slöjd och problemlösning 
Det finns två typer av slöjd; den ena är skolslöjden och den andra är hemslöjden. Skolslöjden 

skall enligt kursplanen öva upp elevernas skapandeförmåga och utveckla självständighet, 

ansvarstagande och förmåga att lösa problem. Genom slöjden ska barnen få tilltro till sin egen 

förmåga och kunskaper att klara sig i det dagliga livet. De ska också lära sig miljö- och 

säkerhetsfrågor samt hur val av material och arbetsmetod påverkar funktionen och 

hållbarheten. Kännetecknande för ämnet är slöjdprocessen, en naturlig samverkan mellan 

tanke, handling och process som innebär ett problembaserat lärande från egen idé till färdig 

produkt. Skolslöjden förmedlar, precis som hemslöjden, delar av kulturarvet. Det innebär 

lokala hantverkstraditioner men också andra kulturers traditioner (Kursplaner och 

betygskriterier i grundskolan 2000). Hemslöjden är en del av vårt kulturarv. Den kom till när 

människorna tillverkade sina egna bruksföremål som de behövde. Men det finns ungdomar 

även idag som slöjdar i hemslöjdens regi på fritiden. Kunskapen har förts vidare genom att 

iaktta och härma någon annan, på samma sätt som det lilla barnet lär. I hemslöjden är det 

främst naturmaterial man arbetar med, till exempel ull, lin och olika träslag (Boström, 

Hellman m.fl. 1998). 

 

Anders Engquist är legitimerad psykoterapeut och författare till många böcker om personlig 

utveckling och kommunikation. Han menar att en skapande människa producerar, men det 

säger inget om personens förmåga att tänka i nya banor, inte heller hur hon utvecklar sitt sätt 

att tänka och skaffa sig ny kunskap. Kreativa lösningar kräver att man reflekterar över vad 

man kan och inte kan. I sin bok citerar Engquist Nils-Erik Sahlin, som är filosof och menar att 

kreativitet är detsamma som skaparkraft, skaparförmåga, idérikedom, uppfinningsförmåga, 

fantasi, påhittighet och inspiration. Enligt Sahlin är kreativitet också en speciell form av 

problemlösning, där man reflekterar över sitt eget vetande och hittar nya arbetssätt som inte 

tidigare provats, till skillnad från traditionell problemlösning där man använder sig av kända 

och beprövade metoder. Slumrande kreativitet kan enligt Engquist väckas med rätt frågor. Då 

kan ny kunskap läggas till det man redan vet och kreativa lösningar bli verkliga (Engquist 

2004). 

 

Sahlin (Engquist 2004) påpekar att fysiska förutsättningar inte gör kreativa miljöer; den är 

bara kreativ om det finns människor där med kreativa tankar och idéer. I miljöer som gynnar 

kreativitet byts det idéer och erfarenheter. Det är viktigt att människor känner sig trygga och 
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vågar dela med sig av nya tankar och att tokiga idéer är tillåtna. Där finns en gemenskap 

mellan olika grupper oavsett kompetenser. I kreativa miljöer formuleras mål, men vägen dit är 

fri för att prova nya vägar med metoder ingen använt tidigare.  

 

Susanne Björkdahl Ordell (Kärrby 2000) har arbetat med problemlösning i textila material, i 

förskolan. Hon vill framhålla metoden att själv fundera ut lösningar framför den 

reproducerade, då man löser problem på ett visst sätt. När barnen får testa och pröva sina egna 

idéer utvecklas deras begreppsuppfattning. Det handlar om att som lärare kunna ställa de rätta 

frågorna och inspirera till eget tänkande (Björkdahl Ordell i Kärrby 2000). Dagligen ställs vi 

inför frågor som kräver problemlösning oberoende av yrke. Slöjden är ett viktigt skolämne, 

och alla behöver en handlingsberedskap i sitt dagliga liv, vilken man kan utveckla genom 

arbetet i slöjden. (Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden, 2004) 

 

4.4  Definition av kunskapssamhället 
Vi lever mitt i det som kallas kunskapssamhället. Utvecklingen går snabbt, och det väller över 

oss information från alla håll. Vi lär oss att det är bäst att hänga med och att människan måste 

vara flexibel. För att kunna vara flexibel menar Säljö (2005) att genetisk programmering inte 

är avgörande i en vuxens beteende, utan är en följd av sociokulturella erfarenheter. Överallt i 

världen höjs röster för mer och bättre kunskap till människan. Kunskapen ska öppna dörrar för 

den framtid som ska skänka oss lycka, ekonomiskt oberoende och världens bästa skola. Den 

bästa av kunskap tycks också vara kopplad till bättre datorer och effektivare bredband. Det i 

sin tur öppnar för bättre arbete och högre lön. Men är inte mycket av kunskapssamhällets 

kunskap en färskvara? Jo, menar Sven-Erik Liedman (2001), när till exempel ekonomiska 

analytiker kommit fram till något nytt, visas nya tecken på andra slutsatser – kunskapen är 

inte hållbarare än yoghurten. Det som var hett stoff för fem år sen är för länge sedan passé i 

kunskapssamhällets främsta kunskapsled. Liedman påpekar samtidigt också att för att skaffa 

sig kunskap krävs aktivitet och engagemang, i ett socialt sammanhang.  
 

Kunskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt, något som en människa ena 

dagen tar till sig och nästa kastar ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela hennes sätt att 

leva och förstå världen (Liedman 2001, s.6). 
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Både inom människors verklighet och i naturen finns kunskap som har lång livslängd. Om all 

kunskap är färskvara har man glömt de så kallade rotkunskaperna och drar ett likhetstecken 

mellan snabb information och kunskap. Rotkunskaper eller grundkunskaper, är till exempel de 

fyra räknesätten, att lära sig läsa, att sy och brodera, att lära sig noter, cykla och hoppa 

hopprep. De kunskaperna lär man sig och kan utveckla, men de förändras inte i grunden. 

Informationskunskap, den snabbt föränderliga, är det som möter oss i tidningarna, på Internet, 

i bruksanvisningen på en ny produkt eller på en dataskärm i form av börsens noteringar. Det 

är flyktig information som kan ändras dagen efter eller om några år. Men det är också de 

”flyktiga kunskaperna” som uppgraderats i värde samt kopplas till kunskapssamhället på ett 

speciellt och centralt sätt och som de flesta anser att barn, ungdomar, men även vuxna, bör 

skynda sig att erövra (Liedman, 2001).  

 

När grundkunskaperna erövras i textilslöjd är de grundläggande och kan utvecklas och 

upprepas. De intas i en process som kallas slöjdprocessen som är mycket kännetecknande just 

för slöjden. Enligt Skolverkets rapport NU-03, anser lärarna att eleverna både kan och bör 

försöka lösa uppkomna problem i samråd med klasskamrater eller på egen hand. Rapporten 

påpekar ett positivt samband mellan elevers engagemang, diskussioner och egen 

problemlösning. Det framhålls att slöjdämnets kvalitéer måste synliggöras för alla; elever, 

föräldrar och lärare  (NU 03 – Slöjd, rapport nr 253, 2003).  

 

 

Sammanfattningen av definitionen kunskapssamhället är följande. Utvecklingen går snabbt 

och det väller över oss ny information från många håll. För att hänga med måste människan 

vara flexibel anser Roger Säljö (2005) Den nya kunskapen ska öppna dörrar för en bättre 

framtid och mycket av kunskapssamhällets kunskap är en färskvara menar Sven-Erik 

Liedman (2001). Både inom människors verklighet och i naturen finns kunskap med lång 

livslängd men synen på den snabba informationen och kunskap som färskvara är 

kännetecknande för kunskapssamhället. Grundkunskaperna i slöjd intas i slöjdprocessen där 

eleverna lär sig att lösa nya problem i samråd eller på egen hand. Det slöjden lär ut bör göras 

synligt för alla enligt Skolverket (NU 03 – Slöjd, rapport nr 253, 2003). 
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4.5  Kunskap 
Vår definition av kunskapssamhället innebär ett samhälle där utvecklingen går snabbt, 

informationen är stor och den bästa kunskapen är en färskvara förknippad med tecknisk 

utveckling. Vi vill nu titta närmare på det allmänna begreppet av kunskap. I det svenska ordet 

”kunskap” är betydelsen: vetande, insikt, kännedom (Svenska akademiens ordlista 1998). 

Ändelsen ”-skap”, har enligt språkhistoriker med skapande att göra. Kunskap är inget enkelt 

och klart begrepp att förklara. I de fyra ”f:en”: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 

har läroplanen (Lpo 94:1) beskrivit kunskapsformerna och lärandet till en balans mellan 

beståndsdelar som är viktiga vid all inlärning, även i slöjden, och där skolan måste ge en 

helhetssyn. Denna nya problematisering av kunskap görs när hela skolsystemet 

decentraliseras, enligt Gustavsson (2002).  

 

Många ser fortfarande teoretisk och praktisk kunskap som två helt olika saker. Detta gör att 

människor från olika utbildningar och verksamheter betraktar varandra misstänksamt, i stället 

för att erkänna och respektera den kunskap som finns i varandras verksamheter. Gustavsson 

(2004) menar att ett demokratiskt kunskapssamhälle bygger på ett ömsesidigt erkännande av 

olika typer av kunskap. Under senare år, när flera estetiska utbildningar har integrerats på 

högskolor och universitet, har kraven på vetenskaplighet och forskningsanknytning ökat. 

Detta har gjort frågan aktuell om förhållandet mellan vetenskap och forskning kontra praktisk 

”beprövad erfarenhet”. Forskare menar att det är  ”…kombinationen av praktik och teori som 

har behövts för att ge språk och begrepp för den kunskap som används i det praktiska” 

(Gustavsson i Gustavsson [red] 2004, s. 7). 

 

Den hårda kampen om uppmärksamheten är vår tids konkurrens och kännetecken, inte den 

stora informationsmängden som väller över oss, menar fysikern Michael H. Goldhaber. 

Internetföretaget blir värt miljarder, så länge den har förväntansfulla användare riktad mot sig. 

Uppmärksamheten styr pengarna och inte tvärtom. Goldhaber påpekar också att kunskap och 

uppmärksamhet står nära varandra. Det som är helt nytt kräver en odelad uppmärksamhet för 

att sjunka in som ny kunskap. Det vi redan har erfarenhet av, landar mjukt utan större 

ansträngning (Liedman 2001). 

 

Kunskapen är dock inte bara klargörande och upplysande. Den kan också föra med sig 

fördomar, lögner och förhärskande föreställningar. Det som ligger i linje med samtidens 
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tankemodell och självklarheter är lätt att ta till sig, men det som går stick i stäv med det som 

är sanning i dag kan falla i glömska och sorteras bort. Den informationstekniska framfarten är 

starkt förknippad med datachipsets utveckling. Synen på utbildning utvecklades samtidigt 

med chipset. Att informationsteknik framhålls som ledande i samhällsutvecklingen granskas 

kritiskt genom humanisten Emin Tengström i Myten om informationssamhället. Han menar 

att informationsflödet inte med automatik gör medborgarna mer upplysta. Ideologier och 

religion har minskat i värde som meningsbärare, och det har lett till att information, kunskap 

och underhållning är svåra att skilja på (Gustavsson 2002). 

 

Liedman (2001) poängterar att minnet är individuellt, men också kollektivt. De senaste 

århundradenas utveckling hade varit omöjlig om vi inte haft tillgång till det skrivna ordet och 

datorn. Boken och datorn ersätter människans svårigheter att vilja, men inte kunna minnas 

allt. Men datorn lever inte ett liv så att den kan påverka vad den vill minnas.  

 
Den glömmer inte bort sådant som den finner obehagligt. Den tappar inte bort namn som sedan 

dyker upp igen när den tänker på annat. Den måste inte hela tiden arbeta med ett material för att 

verkligen behärska det. Den styrs inte av sin uppmärksamhet och sitt intresse. Den har ingen 

fantasi och inget omdöme. Kort sagt, datorn är inte en människa. (Liedman 2001 s. 36)   

 

I en jämförelse mellan datorn och människan resonerar Gustavsson om handens arbete, som 

sätter sig i en minnesbank i hjärnan. Man måste gripa för att begripa. Han menar att kroppen 

minns det händerna gör utifrån den bild hjärnan har av hur något ska bli. Vilken 

tillfredsställelse när koordinationen mellan öga, hand och tanke samspelar! (Sjöman i 

Gustavsson [red] 2004) 

 

4.6  Handens kunskap 
Det var med handens hjälp som de första verktygen både skapades och användes. Handen är 

fortfarande viktig, både vid teoretiskt och praktiskt arbete. Ofta är också handen 

direktkontakten mellan människor och mellan människa och dator. Liedman påpekar att i vårt 

”apparatrika” samhälle glömmer vi ibland våra redskap av kött och blod. Vi använder dem 

bättre eller sämre, men de utför många uppgifter som vi tar för givet att de ska göra (Liedman 

2001). Det är också bara handen som vet hur du skriver ditt namn, menar Bodil Jönsson 

(Aase, Cellini, m.fl. 2002). Försök beskriva din handstil verbalt! Handen kan göra det, 

namnteckningen, och med en sådan precision att det noga går att kontrollera äktheten. 
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Hastigheten i skrivandet och pennans tryck är personligt och unikt. Kunskap värderas olika i 

olika kulturer, menar Jönsson när hon beskriver vad ”Handen vet”. I Platons Grekland var 

hantverkarna inte mycket värda. I de ”platonska kulturen” stod vetenskapen, filosoferna och 

matematikerna högt över hantverkarna. De allra lägsta var konstnärerna som arbetade med 

jordiska ting, en ofullkomlig bild av något verkligt. I vår kultur värderas än idag, de abstrakta 

kunskaperna högre än de konkreta och exempelbaserade. Men den bilden är inte helt entydig: 

hantverk gjorda av kirurger och civilingenjörer är mer aktningsvärda, och design har fått en 

helt annan status idag (Aase, Cellini, m.fl. 2002). 

 

 Många av dagens forskare anser att hantverksarbete stimulerar intellektet och utvecklar fler 

sidor och färdigheter hos utövaren. Teoretiska kunskaper tillämpas, vilka lärs in i ett 

sammanhang på ett naturligt sätt. Det kan enligt Lena Sjöman, verksam vid båtbyggarlinjen 

Stensunds folkhögskola, vara så att man lättare lär sig sådant som anses som rent teoretiska 

kunskaper genom att träna sina förmågor i hantverk. Hon påpekar att teoretiska kunskaper 

också måste praktiseras, upprepas och tränas för att erövras, och hon ser egentligen ingen 

skillnad mellan att lära sig hantverk eller något annat (Sjöman i Gustavsson [red] 2004). 

 

Genom hantverket lär man sig sådant man har nytta av i livet som helhet. Att finna sin egen vilja 

och handlingskraft, finna tilltro till sin egen förmåga, att driva sig själv framåt mot ett mål, att ta 

ansvar för det man gör, att lösa problem. (Sjöman i Gustavsson 2004, s. 37) 

 

Liedman (2001) resonerar utifrån de tekniska verktygen som människans förlängda arm, när 

den inte räcker till. Men det tekniska kräver så stor kunskap att inte ens mjukvaruspecialisten 

kan allt. Med en mer komplicerad teknik krävs det fler roller kring tekniken; den som är 

hemsidesexpert kan inte behärska schackprogrammen, ibland expert, ibland hjälplös.  

Mångfalden av färdigheter måste sättas samman – alla är beroende av varandra, som i en stor 

orkester. Tekniken är bara ett medel för inlärning och kunskap (Liedman 2001). 
  

4.7  Kunskap i skolan 
Enligt läroplanen skall skolan tillsammans med hemmen främja elevernas utveckling och 

lärande. I det aktiva lärandet är lek och skapande arbete väsentliga delar. Eleverna ska få 

utveckla olika uttrycksformer och inspireras till eget skapande. Skolan har som uppdrag att i 

en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och snabba förändringar, lära eleverna 
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för framtiden. En viktig uppgift är att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 

problem. Begreppet lärande och kunskapsutveckling kräver en aktiv diskussion om vad som 

är viktig kunskap i dag och i framtiden. (Lpo 94)  

 

I slöjdens kursplan (Kursplaner och betygskriterier i grundskolan, 2000) är förmåga att lösa 

problem ett av de viktiga målen. I förening av manuellt och intellektuellt arbete tränas den 

kommunikativa förmågan. Slöjdens kreativa miljö är en bra utgångspunkt för problemlösande 

under en skapande process, samt för ett fritt och konstruktivt tänkande. En kombination av att 

självständigt planera sitt arbete och att tillsammans med andra komma fram till lösningar, 

skapar förståelse för en viktig produktionskedja, ett förlopp som är rådande i yrkeslivet idag.  

I skolslöjden kallas detta för slöjdprocessen, en samverkan mellan tanke och handling som är 

naturlig men leder till problemlösning, experimenterande och medvetna val. Slöjdämnet 

bidrar med begreppsbildning och begreppsutveckling som kommer till nytta även i andra 

skolämnen (Kursplaner och betygskriterier i grundskolan, 2000).  

 

Det samhälle som skolan ska utbilda dagens unga att verka i, drivs framåt av initiativförmåga 

och kreativitet. För att följa med i utvecklingen måste skolan därför lära ut dessa egenskaper. 

Att vara lärare i dag handlar om att utveckla yrket och ta tillvara de olika kompetenser som 

finns, i samarbete med kollegor och föräldrar. Att kunna hantera förändringar och ständigt 

förbättra villkoren för lärande genom metoder som problemlösning och forskande, hör också 

till en lärares uppgifter (Hargreaves 2004).   

 
Lärare levererar inte lärande, de utvecklar det. Den som enbart fokuserar på förmedling av 

metoder och standardmässiga kunskaper – och inte också gör lärare delaktiga i tidens stora 

samhälleliga och moraliska frågor – främjar en inskränkt syn på undervisning och lärares 

professionalism som inte har någon plats i ett utvecklat kunskapssamhälle (Hargreaves 2004, s. 

250). 

 

Olle Tivenius är pedagog och forskare inom musik. Han menar att kunskap är speciell för var 

och en, den kräver eget engagemang. Kunskap är därför inte exakt som det står i boken utan 

beroende av vad människan har med sig i bagaget sedan tidigare. När ny information läggs till 

den gamla kunskapen man redan har, blir kunskapen personlig (Tivenius i Gustavsson [red] 

2004). Stephan Svenning som sedan många år arbetar med utbildningar och kurser inom 
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lärarutbildningen, menar att litteraturen är viktig eftersom den tillför det man inte själv kan 

skaffa sig, men teori och praktik hör ihop. Det man läser måste knytas an till de egna 

erfarenheterna. Han påpekar vikten av eget skapande, vilket kan öka elevers vilja att lära. På 

så sätt blir undervisningen mer levande och insatt i ett större sammanhang, eller som 

Svenning uttrycker det: ”Om undervisningen hade som mål att frigöra elevernas skapande 

förmåga skulle också människornas livskraft stärkas” (Svenning i Gustavsson [red] 2004 s. 

155). 

 

Människor som utövar någon form av estetiskt arbete, brukar framhålla skapandet när man 

talar om rytm, balans och sammanhang. Men på grund av svårigheterna att förklara denna 

helhet i samhället, kommer betydelsen av skapandet sällan fram i de utredningar som talar om 

helhetssyn. Om det inte vore så, menar Agnes Nobel, skulle kanske både litteraturen, konsten 

och lärarna i de estetiska ämnena ha en högre status i skolan. Vissa som forskar om hjärnans 

fysiologi menar, att hjärnans vänstra halva tränas ensidigt på bekostnad av högra hjärnhalvans 

funktion, när det gäller skapande av en helhet. Med ett utbildningssystem som lägger större 

vikt på estetiska aspekter skulle människor i allmänhet få ökad breddad förståelse på längre 

sikt (Nobel, 1984).       

 
Detta leder oss tillbaka in på vår frågeställning om slöjdens problemlösning i kunskaps-

samhället. Kan slöjdens problemlösning vara användbar i några av kunskapssamhällets yrken, 

och i så fall på vilket sätt? Finns det ett samband mellan slöjdens problemlösning och de 

yrken vi undersökt i kunskapssamhället och är det något vi måste synliggöra? Kan problem-

lösning i slöjden vara en viktig kunskap att ta med sig i livet, oavsett yrkesval?   

 

5   Metod och material 
Efter teorigenomgång följer i detta kapitel en redovisning av vår undersökning. Vi börjar med 

metodbeskrivning och fortsätter med urval, genomförande och etiska överväganden. Därefter 

följer empirisk redovisning som förklarar vår redovisning av resultaten.  

 

Frågorna vi ställde till våra informanter började med en presentation av dem och deras 

arbetsuppgifter. Vi fortsatte med frågor om teoretisk och praktisk kunskap samt om 

samarbetet på arbetsplatsen. Därefter följde våra huvudfrågor om problemlösning och slöjd, 
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samt eventuella följdfrågor. Slöjdens frågor valde vi med avsikt att visa sist för att få fram 

svaren om problemlösning utan direkt koppling till slöjden. Frågorna var följande: 

1. Berätta lite om dina arbetsuppgifter och vilken titel du har 

2. Många delar på teoretisk och praktisk kunskap, hur ser du på det? 

3. Arbetar du självständigt eller tillsammans med andra? 

– I vilket sammanhang och hur? 

4. När du i din yrkesroll ställs inför ett problem, hur går du tillväga för att lösa dem? 

5. Hur mycket arbetar du med problemlösning i ditt arbete? 

– berätta hur/var/när? 

6. Kan du se ett samband mellan problemlösning i slöjden och i             

      yrkeslivet, varför/varför inte? 

7. På en skala: hur värdefull anser du att slöjdens problemlösningskunskaper varit för 

dig? 

 

Våra intervjuer fungerar som ett underlag för vår undersökning. Vi är medvetna om att detta 

är ett litet intervjuunderlag vilket finns i våra tankar när vi drar slutsatser. Enligt Säljö (2005) 

är också människors sociokulturella perspektiv olika, beroende på vad man har med sig i sitt 

sociala språk. Detta språk skiftar från person till person då alla har olika erfarenheter och 

upplevelser. Därför ska man vara sparsam med att dra definitiva slutsatser av intervjuer i en 

undersökning och inte ”…betrakta dessa som ett metodiskt tillförlitligt instrument för att 

studera ´begreppsförståelse´” (Säljö 2005 s. 71). 

 
 
5.1  Metodbeskrivning 
Datainsamlingen i vårt examensarbete har en form av semistrukturerade intervjuer. 

Användningen av intervjuer baseras på värdet av att ha kontakt med nyckelpersoner på fältet, 

som kan ge värdefull information. Metoden innebär att intervjuaren ställer färdiga frågor, men 

är flexibel och kan låta den intervjuade utveckla sina idéer, samt tala utförligt om det ämne 

som tas upp. Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 

synpunkter. Vi har däremot i förväg bestämt ordningen på frågorna eftersom vi anser att vissa 

avslöjanden inte bör göras förrän i slutet, vilket har relevans för vårt arbete. Denscombe 

(2000) poängterar att fördelen med personliga intervjuer är att de uppfattningar och 

synpunkter som kommer fram under intervjun härstammar från en källa, informantens. Det 

gör det ganska enkelt för intervjuaren att lokalisera speciella idéer till vissa bestämda 
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människor. Informanterna har också möjlighet att utveckla idéer, tala om sina synpunkter och 

förklara vad de anser. Nackdelen med intervjumetoden och det relativt öppna formatet är att 

svaren kan bli utsvävande och inte alltid preciserade. Det som säjs återspeglar inte alltid 

sanningen av vad människor föredrar, gör eller tänker att de gör. I synnerhet kan de 

intervjuades uttalanden vara påverkade av forskarens identitet. Detta styrker vårt handlande 

när vi inte avslöjar alla våra frågor från början, utan sparar slöjdfrågorna till sist (Denscombe 

2000). 

 

5.2  Urval 
Vår undersökning belyser problemlösning i olika yrken som vi förknippar med 

kunskapssamhället. Vi valde därför ut fyra för oss relevanta yrkesutövare inom data, reklam 

och media samt en studerande i dataspelbranschen, som vi anser är nya yrken i det samhälle vi 

beskriver. Den som vi i fortsättningen kallar AD-assistenten är kvinna, 48 år och har jobbat 

med reklam i mer än 20 år. Hon assisterar Art Director, som ansvarar för de kreativa 

lösningarna, med att skissa och färdigställa design.  IT-utbildaren är kvinna, 46 år och har 

arbetat med detta yrke i mindre än 10 år. I hennes arbetsuppgifter ingår att utbilda personal i 

landstingets datorprogram, vilket innebär: officepaketet, datajournal, ekonomiprogram och 

patientuppgifter som samkörs med skattemyndigheten. Hon sitter som support ca en dag per 

vecka och hjälper till med problem som uppstått. PC-teknikern är också kvinna och 42 år. 

Hon är relativt nyutbildad i yrket och servar 400 datorer i kommunens skolor med att 

installera program och se till att de fungerar. Filmaren är man och 38 år. Han har haft sitt 

mediaföretag i cirka 10 år och arbetar som producent, redigerare och fotograf. Till egna 

dokumentärer ingår allt från att utveckla en idé, skriva synopsis till att sälja in och finansiera 

den. Dataspelstudenten är man, 23 år och fortfarande under utbildning. Han går tredje och 

sista året på Blekinge Tekniska Högskola, digitala spel med inriktning design. Han 

symboliserar ett av de nya yrken där den tekniska kunskapen är en färskvara. I utbildningen 

ingår bland annat spelteori, speldesignteori och animerings-3D.  

 

I detta arbete har vi inget genusperspektiv men har ändå försökt fördela intervjuerna på både 

män och kvinnor, det vill säga tre kvinnor och två män. Personernas åldersfördelning är 

kanske inte så jämnt fördelade, men vi har först valt dem utifrån deras yrken, framför 

åldrarna. Intervjutiden var begränsad till mellan 30-45 minuter men redogörelsen för varje 

fråga varierade mycket efter intresse för frågan och personlighet.    
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5.3  Genomförande 
Vi träffade informanterna där det underlättade för dem både tidsmässigt och ur 

bekvämlighetssynpunkt. Alla miljöerna var relativt lugna där vi satt i enskilda rum ensamma 

med informanten. Vi turades om att intervjua och när den ena av oss intervjuade gjorde den 

andra anteckningar. Två intervjuer genomfördes i hemmet och tre på respektive arbetsplats. 

Före intervjun gjorde vi en kort presentation av oss själva och vårt examensarbete vid 

högskolan i Kristianstad. Däremot talade vi inte något om vår inriktning mot textilslöjd utan 

beskrev vårt arbete som problemlösning i kunskapssamhället. Det är möjligt att någon 

informant kände till vår inriktning, men det var inget som framkom före eller under intervjun. 

Med informantens medgivande bandades intervjun och det som sagts kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt vetenskapsrådets anvisningar. Vid transkribering av intervjuerna från 

ljudinspelningen försökte vi skriva ner allt som var relevant för frågorna och med samma 

uttryck och ordföljd som informanterna använde sig av. Däremot kan vissa skriftliga regler 

göra att texten måste justeras för att bli lättläst.  

 

5.4  Etiska överväganden 
För forskaren är det viktigt att redovisa så sanningsenligt som möjligt. För att lyckas med 

detta hade vi ett fördomsfritt, öppet och objektivt förhållningssätt. Alla människor är 

påverkade av sin bakgrund, sina uppfattningar och åsikter. Vi har försökt att förhålla oss så 

objektiva som möjligt till all information. Efter att vi lyssnat på ljudinspelningarna har vi 

transkriberat texten noga samt valt ut relevanta delar i förhållande till våra frågor i vår 

redovisning.  

 

Enligt Vetenskapsrådets etiska rekommendationer har vi lovat våra respondenter anonymitet 

genom att benämna dem med respektive yrkestitel. Detta är relevant för vår undersökning och 

gör det lättare för läsaren att följa med i resonemanget. Före varje intervju har informanterna 

godkänt bandupptagning som har använts i vår sammanställning. Efter examensarbetets 

godkännande kommer banden med ljudinspelningen att förstöras för att säkra informanternas 

anonymitet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

2002). 
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5.5  Empirisk redovisning 
I vår empiriska redovisning har vi inte redovisat frågorna i den ordning som de står i 

frågeformuläret (se bilaga). För att göra det lättare för läsaren börjar vi med fråga tre och 

fortsätter med fråga två, detta för att redovisa en allmän fråga för att sedan fördjupa oss i 

frågorna om kunskap och problemlösning. Vi grupperar frågorna fyra och fem samt sex och 

sju för att fråga fyra och fem handlar om problemlösning i arbetet och fråga sex och sju 

handlar om problemlösning i slöjden.  

1. Berätta lite om dina arbetsuppgifter och vilken titel du har 

2. Många delar på teoretisk och praktisk kunskap, hur ser du på det? 

3. Arbetar du självständigt eller tillsammans med andra? 

– I vilket sammanhang och hur? 

4. När du i din yrkesroll ställs inför ett problem, hur går du tillväga för att lösa dem? 

5. Hur mycket arbetar du med problemlösning i ditt arbete? 

– berätta hur/var/när? 

6. Kan du se ett samband mellan problemlösning i slöjden och i             

      yrkeslivet, varför/varför inte? 

7. På en skala: hur värdefull anser du att slöjdens problemlösningskunskaper varit för 

dig? 

 

Svaren har sedan jämförts med varje informant i varje fråga. Det innebär att om svaren från 

informanterna är likartade har dessa grupperats i redovisningen. Där svaren skiljer sig åt 

redovisas de var för sig. Efter varje svarsredovisning följer en analysdel med våra 

kommentarer och tolkningar. I en analys jämförs det tänkta resultatet med det faktiska 

resultatet, det vill säga vår teori kopplas till de problem vi undersöker och jämförs med 

resultaten i analysen. De eventuella förklaringarna är viktiga inslag i en analys. (Bjurwill 

2001)  

 

6   Redovisning av resultat samt analys 
Här nedan följer en redovisning av resultaten från våra intervjuer samt en analys till varje 

redovisad fråga. Några av frågorna är grupperade parvis, för att vi ska kunna delge en enklare 

redovisning. Vi startar med resultaten från fråga 3, sedan följer i nämnd ordning; fråga 2, 4 

och 5 samt 6 och 7. 
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I analysen av resultaten jämförs det tänkta resultatet med det faktiska resultatet. Då kopplas 

vår litteraturgenomgång till de problem vi undersöker och analyseras därefter. De eventuella 

förklaringarna är viktiga inslag i en analys. Tolkningen av resultaten kan också relateras till 

andra orsaker och då utvecklas nya möjliga förklaringar och teoretiska tolkningsmodeller 

(Bjurwill 2001).  

 

6.1 Självständigt eller tillsammans – intervjufråga nr 3 

• Arbetar du självständigt eller tillsammans med andra – i vilket sammanhang och 

hur? 

 

Samtliga informanter arbetade både självständigt och tillsammans med andra, beroende på hur 

stor uppgiften var. Ju större produktion, marknadsföring, datainstallation, desto större 

samarbete. De som arbetade mest självständigt var IT-utbildaren och Dataspelstudenten. När 

IT-utbildaren arbetade ensam var hon utbildare. Hon arbetade på flera ställen och vissa dagar 

åkte hon till en annan stad. Det var när kursmaterialet skulle omarbetas till lättförståelig text 

som hon arbetade i grupp. Dataspelstudenten föredrog att arbeta ensam. I större spelproduk-

tioner krävs det ett större team, och då skulle han vara tvungen att ha 20 personer som kunde 

hjälpa till. Han tyckte bättre om att arbeta själv och få genomföra sin egen idé utan att behöva 

kompromissa med andra om idéerna. PC-teknikern försökte lösa mycket själv, men behövde 

hon stöttning så hjälpte kollegerna varandra. AD-assistenten var den som arbetade mest i 

grupp. De arbetade i en projektgrupp (Projektledare, Art Director, Copy Writer), och i den 

fanns en viss turordning i arbetsuppgifterna. 

 
Kunden kontaktar vår projektledare och bollar idéer med vilken marknadsföring som behövs. 

Sedan kommer det till ateljén och vi jobbar ihop. (AD-assistenten) 

 

Hon arbetade också självständigt men de kommunicerade mellan arbetsrummen under 

projektarbetets gång. När Filmaren gjorde egna produktioner arbetade han självständigt, vilket 

han trivdes med, men vid frilansjobb på Sveriges Television görs produktionen i ett team på 

mellan 2 och 5 personer. 

 

I vår tolkning av fråga 3 (se bilaga) var det logiskt att samarbetet ökade när produktionen blev 

större och krävde mer resurser. Filmaren var väl medveten om och tillfreds med de olika 

arbetssätten.  AD-assistenten tillhörde en projektgrupp där idéer bollades fram och tillbaka, 
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men hennes egen del i arbetet sköttes självständigt, med en viss kommunikation under tiden. 

IT-utbildaren hade två uppgifter i sitt arbete. Den ena var att utbilda dataanvändare och den 

andra att vara support för dem. Som utbildare arbetade hon självständigt men tog hjälp av 

kollegor när hon stötte på problem samt bearbetade text till kursmaterial. Vid stora 

dataspelsproduktioner krävdes att många personer med olika kunskaper samarbetade. 

Dataspelstudenten föredrog dock att arbeta ensam för att kunna driva sin egen idé fullt ut. Då 

blir visserligen spelet inte lika avancerat och han får backa på det tekniska området men 

slipper konfronteras med andras viljor när det gäller idéer.   

 

6.2 Teoretisk och praktisk kunskap – intervjufråga nr 2 

• Många delar på teoretisk och praktisk kunskap, hur ser du på det? 

 

Informanterna ansåg att skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap fanns, men de 

delade upp dem på olika sätt. Dataspelstudenten och PC-teknikerns arbete innebar en teoretisk 

kunskap som inte alltid fungerade i det praktiska. Då fick de finna egna lösningar och pröva 

sig fram. Dataspelstudenten tyckte att han lärde sig teorin praktiskt, genom att prova sig fram 

och genom att se allt på ett praktiskt vis. Han sa att han började i det teoretiska hörnet och 

gick mot det praktiska. PC-teknikern menade att det var viktigt att vara uppdaterad genom 

utbildningar och att dela med sig kollegor emellan. Filmaren kunde inte bara arbeta praktiskt 

utan var tvungen att tänka journalistiskt (teoretiskt) och kombinera dessa till en helhet. Det 

fanns mycket praktiskt arbete med teknik men han kunde se ett samband mellan teoretisk och 

praktisk kunskap. AD-assistenten tyckte att praktiskt arbete hade med kommunikation och 

kreativitet att göra. Hon såg det som att teori och praktik kompletterar varandra, de behövs 

bådadera. För att kunna jobba i branschen fanns det ändå vissa grundläggande teoretiska 

kunskaper som måste uppfyllas för att veta hur marknadsföring fungerar, att kunna vara 

kreatör men också att veta vad kunden förväntar sig.  Hon ansåg att teori är något man lär sig, 

eller som IT-utbildaren säger; ”något man lär ut”. IT-utbildaren menade att när hon utbildar så 

gör hon det teoretiskt även om studenterna sedan använder datorn och gör det praktiskt. 

 

I vår undersökning framgår det att våra informanter delade på teoretisk och praktisk kunskap. 

Av tradition kopplas teori till det man läser, resonerar kring och tar in. Praktisk kunskap 

förknippas med det man skapar med händerna och tillverkar, vilket också kräver någon form 

av material. När vi frågade informanterna om praktisk kunskap associerade flera av dem till 

den teknik de arbetade med dagligen. Denna teknik var till exempel dator och filmkamera. 
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Dataspelstudenten och PC-teknikern fick ofta pröva sig fram till olika lösningar eftersom de 

teoretiska kunskaperna inte alltid räckte till i det praktiska. Filmaren måste hantera kamerans 

teknik men samtidigt vara insatt i journalistens teoretiska tanke. Han måste förstå vad arbetet 

handlar om annars kan han inte ta de rätta bilderna med rätt innebörd. Samtidigt tyckte alla 

informanter att teoretisk och praktisk kunskap hörde ihop, behövdes och kompletterade 

varandra. Dataspelstudenten uttryckte det så här: 

 
Teorin är ju en teori av nån´ting praktiskt. (Datspelstudenten)  

 

6.3 Problemlösning - intervjufrågor nr 4 & 5 

• När du i din yrkesroll ställs inför ett problem, hur går du tillväga för att lösa det? 

• Hur mycket arbetar du med problemlösning i ditt arbete? – berätta hur/var/när? 

 

När det gällde problemlösning visade det sig att fyra av fem informanter arbetade med detta 

dagligen, det vill säga PC-teknikern, AD-assistenten, Dataspelstudenten och Filmaren. IT-

utbildaren, som har flera roller i sitt arbete, använde sig av problemlösning men inte i samma 

utsträckning. Detta berodde på hennes olika arbetsuppgifter. Hon sa också att ibland kunde ett 

problem ta flera veckor att lösa. För Filmaren handlade arbetet mycket om tid och pengar, att 

vara snabb och effektiv. AD-assistentens problem kunde handla om trycktekniska saker, 

datorprogram eller hur bilder förbereds till webben. Hur informanterna gick tillväga för att 

lösa problem varierade mellan dem. Dataspelstudentens problemlösning handlade om att göra 

en produkt för en dator som ännu inte finns och där det inte fanns någon att fråga om 

framtidens lösningar. Han förklarade att när han kommit på en genialisk idé till ett problem är 

det ändå 300 andra ”buggar” kvar som måste lösas. När 250 av dem är lösta är spelet bra. PC-

teknikern ansåg att datorer var personliga, de kan uppföra sig helt olika beroende på i vilken 

ordning programmen är installerade. Även om hon arbetat kortare tid har hon kunskaper att 

dela med sig av till de mer erfarna. Alla utom AD-assistenten försökte först lösa problemen 

själv innan de konsulterade någon annan, till exempel närmaste kollega med bättre 

kompetens, datasupport eller medstudent. AD-assistenten frågade närmaste kollega först. Som 

andra steg ringde AD-assistenten någon utanför huset, PC-teknikern kontaktade en 

datasupport, IT-utbildaren sökte på nätet eller ringde en kollega, Filmaren konsulterade en 

kollega med bättre kompetens, medan Dataspelstudenten inte uppgav ett andra steg.  

 
Egentligen är allting en problemlösning, så fort jag ska göra en enda sak. (Filmaren) 
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PC-teknikern tyckte det var viktigt att dela med sig av erfarenheter oavsett om man arbetat 

längre eller kortare tid. AD-assistenten poängterade att större problem löste de tillsammans 

med hela arbetsgruppen. Det positiva i hennes arbete var att hitta både praktiska och 

teoretiska problemlösningar. För Filmaren var det viktigt att lösa problem snabbt och 

effektivt, inse att man inte är bäst på allt. Det fanns inga färdiga mallar utan utveckling skedde 

under tiden som arbetet pågick och var under bearbetning. Lärarna i dataspelutbildningen 

kunde grunderna teoretiskt, men eleverna fick själva lösa uppgifterna praktiskt.  

 
Han (läraren) lyssnar på vad vi har å säja men kan inte komma med något supersvar, lösa 

problemen får vi göra själva. Det funkar nog mycket så inom spelbranschen… 

(Dataspelstudenten) 

 

Problemlösning förekom i alla yrken vi undersökt. Informanterna antydde att det fanns, mer 

eller mindre i allt de arbetade med. Det skiljde sig däremot hur de gick tillväga med 

problemen. Med hjälp av sin egen vetskap försökte de först hitta en lösning, genom att förena 

både praktisk och teoretisk kunskap. Om detta misslyckades kontaktades kollegor med bättre 

kompetens som kunde lösa problemen snabbare och effektivare. Dataspelstudenten uppgav 

inte att han gick vidare med sina olösta problem. Vi kunde ändå utläsa i hans redogörelse att 

lärarna i hans utbildning blev tillfrågade, men oftast inte kunde svara. Detta berodde på att 

lärarna inte var uppdaterade på det tekniska området. Framtidens spel måste konstrueras och 

programmeras för datorer som ännu inte finns. De hade ett något annorlunda utgångsläge. Det 

mesta av deras produkter tar många år att producera, och datorerna som de arbetar med har 

inte den kapacitet som spelet kräver om fem år när det är klart. I utbildningen fick de arbeta 

med miniversioner som de kunde bli färdiga med, men verkligheten de kommer ut till ser ut 

som han först beskriver. Där gäller det verkligen att arbeta med problemlösning som en 

positiv utmaning. Lärarna var insatta i det teoretiska men visste lika lite som studenterna om 

utvecklingen i att praktiskt genomföra spelkonstruktionen. Som ensamföretagare i reklam- 

och mediebranschen handlade problemlösning mycket om tid och pengar. En snabb lösning 

var viktig vid ”deadlines” för att kunna tillgodose kunders krav. Filmaren ville inte lägga 

onödig tid på det som krånglade om det fanns andra som kunde det bättre och snabbare. Han 

ville också slippa göra de tråkiga jobben.  

 



 26

6.4 Problemlösning i slöjden och i yrkeslivet – intervjufrågor nr 6 & 7 

• Kan du se ett samband mellan problemlösning i slöjden och i yrkeslivet? 

Varför/varför inte? 

• På en skala: hur värdefull anser du att slöjdens problemlösningskunskaper varit 

för dig? Motivera! 

 

Ingen av informanterna hade någonsin tänkt tanken att slöjdens problemlösning kunde ha ett 

samband med kunskapssamhällets yrken. När de tänkte efter visade det sig ändå att de tyckte 

att det kunde finnas ett samband. Alla hade haft båda slöjdarterna, men ingen kunde minnas 

att någon lärare påpekat att problemlösning fanns i slöjdens arbete överhuvudtaget. IT-

utbildaren hade inte kopplat ihop slöjd och problemlösning. Lärt sig saker i slöjden hade hon 

men ”inga problem”.  AD-assistenten var den enda som ansåg att hon fått lära sig 

problemlösning i slöjden, när hon tänkte efter. Både Filmaren och Dataspelstudenten hade lärt 

sig mer om slöjd hemma än i skolan, och Filmaren menade att skulle han ha svarat ja på 

frågan om det fanns ett samband mellan slöjdens problemlösning och yrkeslivet, skulle det 

inneburit att slöjden format honom som person, och det kunde han inte se att den gjort. PC-

teknikern menade att det hon gjorde i skolslöjden inte alltid blev som det var tänkt. Hon 

förklarar att livet kan liknas vid detta – det blir inte heller alltid som man tänkt sig.  

 

Det var först här vi visade informanterna fråga 6 och 7, som handlar om slöjdens 

problemlösning. Vi valde med avsikt att inte nämna slöjden i början av våra intervjuer för att 

inte slöjden skulle avspegla sig i svaren på frågorna om problemlösning i yrkeslivet.  

Sambandet mellan yrke och slöjdens problemlösning var en helt ny koppling för 

informanterna. Kan det här bero på att det inte gjorts synligt för eleverna under deras skoltid, 

eller finns det inte någon koppling till yrkets problemlösning? Några av informanterna blev 

tysta, och vid närmare eftertanke hos informanterna visade det sig att vi väckt en tanke som de 

inte haft tidigare. Tystnaden tolkar vi som att vår fråga väckt helt nya tankar. Att svara snabbt 

på en sådan fråga kan vara svårt och deras kommentarer var därför skiftande: 

 
Har aldrig tänkt på sambandet, men jag tror det är det, men vet inte hur mycket… Jag har inte 

tänkt på skoltiden på det sättet. (AD-assistenten) 

 

På min tid pratades det inte om problemlösning i slöjden. (PC-teknikern) 
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Jag har ju aldrig kopplat ihop slöjd förut när jag tänkt på problemlösning? Lärt mig saker har 

jag, men inga problem… (IT-utbildaren) 

 

Den praktiska skapargrejen som jag har fått av pappa, den är väldigt värdefull. Den har jag 

använt i slöjden också. (Dataspelstudenten) 

 

Jag har inte sådana minnen av slöjden att det skulle vara en `wow`-upplevelse. (Filmaren) 

 

Allra sist på vårt frågeformulär fick informanterna sätta en markering för hur värdefull eller 

värdelös slöjdens problemlösningskunskaper varit. Trots att de först inte kunde se något 

samband mellan slöjdens och yrkeslivets problemlösning värderades slöjdens kunskaper högt. 

Detta kan bero på att tanken på ett samband var helt ny, men vid närmare eftertanke kunde de 

se en koppling mellan dessa faktorer. Det kan också bero på att slöjden som ämne varit ett av 

de roligaste där de fått med sig värdefull kunskap, precis som rapporten NU-03 (NU 03 – 

Slöjd, rapport nr 253, 2003) visar att ämnet är det roligaste men inte det viktigaste. I 

diagrammet (figur 1) betecknas AD-assistenten med A, värde: 3,2. Filmaren betecknas med 

B, värde: 2,0. IT-utbildaren betecknas med C, värde: 2,7. Dataspelstudenten betecknas med D, 

värde: 4,95 och PC-teknikern betecknas med E, värde: 3,5. Deras markering skulle placeras 

mellan 1-5 (se fråga 7, bilaga 1) och värderas från lägsta värdelös (1) till högsta värdefull (5).   
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          Figur 1 
          Detta diagram visar resultatet av fråga 7: Hur värdefull anser du att slöjdens problemlösningskunskaper        
          varit för dig? 
  

 

7   Diskussion 
För att få en struktur på vår diskussion har vi valt tre underrubriker som kan kopplas till 

forskningsbakgrund och metod: hantverk, kunskapssamhället och teknisk utveckling samt 

Värdefull 

Värdelös 
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problemlösning – kreativa lösningar. Vi uppfattar slöjden som ett viktigt ämne. I 

kunskapssamhällets skola värderas ämnet inte lika högt som de teoretiska ämnena av varken 

elever, lärare eller föräldrar. Men kanske spelar slöjdens kunskaper en större roll än vad man i 

allmänhet tror. En tydlig uppdelning vad gäller teoretisk och praktisk kunskap finns 

underförstått i skolans kultur och i hela samhället. Gustavsson (2004) menar också att hela 

vårt skolsystem är byggt på att sära på teoretiska och praktiska ämnen. Vi tolkar det som att 

Platons idéer om en tudelning av själ och kropp fortfarande lever kvar i skolan och samhället. 

Aristoteles hade en mer vidgad syn på kunskap, vilket innebär att det inte finns en typ av 

kunskap utan kunskap i olika former av verksamheter. Detta borde synas mer i dagens skola. I 

vår undersökning framkommer att kopplingen mellan slöjdens kunskaper och de olika yrkenas 

problemlösning inte fanns hos de intervjuade. Vi väckte en ny tanke hos informanterna med 

våra frågor om sambandet mellan slöjd och yrkesliv. Detta ser vi som att det trots allt kan 

finnas en outtalad kunskap, en kunskap de inte är medvetna om var de lärt sig. I skolslöjden 

lär sig eleverna att se orsak och samband när de ställs inför problemlösning. Kännetecknande 

för ämnet slöjd är enligt kursplanen (Kursplaner och betygskriterier i grundskolan, 2000) 

slöjdprocessen som är en naturlig samverkan mellan tanke och handling. Det är en process 

som innebär ett problembaserat lärande från egen idé till färdig produkt. Enligt Skolverkets 

utvärdering (Den nationella utvärderingen av grundskolan – slöjd, huvudrapport nr 24, 1993) 

utvecklar eleverna utifrån slöjdprocessen ett eget sätt att lära. Om vi kunde se praktisk och 

teoretisk kunskap som en helhet är vår tolkning att om detta synliggörs bättre får eleverna 

nytta av slöjdens problemlösning även utanför slöjdsalen.  

 

Sedan lång tid tillbaka har man utvecklat sitt kunnande genom att lära av varandra. Ofta har 

denna träning skett under ledning av någon mer erfaren, men i dagens samhälle är vi 

socialiserade till att tro att vi endast kan läsa oss till kunskap. Mycket tyder på att man drar 

likheter mellan information och faktakunskaper. Historiskt har slöjden haft stor betydelse som 

kulturarv och utvecklande verksamhet för människor. För många familjer som förr i tiden 

tillverkade sina egna bruksföremål var slöjden en viktig sysselsättning och inkomstkälla 

(Danielsson 1991 och Boström m.fl. 1998). Grundtanken i de skolreformer vi haft under 

1900-talet bygger enligt Gustavsson (2004) på Dewey´s idéer om att skilja på teori och 

praktik – intellektuellt och manuellt arbete. Mycket av hans tankar lever kvar i vårt 

skolsystem än i dag vilket innebär att de praktiska ämnena i skolan har lägre status än de 

teoretiska. Många ser fortfarande teoretisk och praktisk kunskap som två helt olika saker. Vi 

anser att dessa båda kunskapsformer hör ihop, kompletterar varandra och behövs för att ge 
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eleverna en helhet. I slöjden finns mycket praktiskt arbete men vi menar att genom detta får 

eleverna också teoretiska kunskaper som är värdefulla men ibland osynliga, till exempel 

problemlösning. Lärare i olika ämnen betraktar varandra misstänksamt, i stället för att 

respektera den kunskap som finns i varandras verksamheter. Precis som Gustavsson (2004) 

menar att ett demokratiskt kunskapssamhälle bygger på ett ömsesidigt erkännande av olika 

kunskap, tycker vi att kombinationen av praktik och teori är en förutsättning för ett aktivt 

lärande.  

 

I vår undersökning framgår det att våra informanter delar på teoretisk och praktisk kunskap. 

Samtidigt tycker informanterna att teoretisk och praktisk kunskap hör ihop och kompletterar 

varandra. Detta kan tyckas motsägelsefullt men alla informanternas praktiska arbetsuppgifter 

kräver en teoretisk grundkunskap. Det visar sig också att de teoretiska kunskaperna inte alltid 

räcker till för att lösa arbetsuppgifterna. Ett experimenterande förhållningssätt verkar vara 

nödvändigt i de yrken vi undersökt i kunskapssamhället. Av tradition kopplas teori till det 

man läser, resonerar kring och tar in, medan praktisk kunskap förknippas med det man skapar 

med händerna. I kursplanen för slöjd (Kursplaner och betygskriterier i grundskolan, 2000) 

beskrivs ämnets karaktär och uppbyggnad som en naturlig process där man experimenterar, 

löser problem och gör medvetna val. Varför är då slöjdens problemlösning så sparsamt 

synliggjord? Vi menar att om problemlösning är en så stor del i kunskapssamhällets arbeten 

som vår undersökning visar, måste detta synliggöras för eleverna redan i skolan. Samtidigt 

poängterar Gustavsson (2004) att litteraturen inte är oviktig. Genom litteraturen får vi 

erfarenheter som inte kan inskaffas på egen hand. Poängen är att det man läser måste 

kombineras med egna erfarenheter. Med detta menas att teori och praktik hör ihop och att 

handens arbete behöver uppvärderas (Gustavsson [red] 2004).  

 

7.1  Hantverk 
Många av dagens forskare anser att hantverksarbete stimulerar intellektet och utvecklar fler 

sidor och färdigheter hos utövaren. Våra erfarenheter under vår praktik i lärarutbildningen, 

visar att praktiskt arbete gör att teoretiska kunskaper lärs in i ett sammanhang på ett naturligt 

sätt. Det kan vara så att man lättare lär sig sådant som anses som rent teoretiska kunskaper 

genom att träna sina förmågor i hantverk. Sjöman i Gustavsson [red] (2004) kan inte se någon 

skillnad mellan att lära sig hantverk eller något annat. Teoretiska kunskaper måste också 

praktiseras, tränas och upprepas för att erövras, menar hon. 
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Ingen av våra informanter kunde relatera till, eller såg ett samband mellan slöjdens 

problemlösning och problemlösningen i sitt arbete. Det var en ny tanke för dem, att slöjden 

innehåller problemlösning, och steget var långt att koppla den till respektive arbete. Alla 

informanterna arbetade både självständigt och i olika gruppkonstellationer. Det är logiskt att 

samarbetet ökar när produktionen är större och kräver mer resurser. Liedman (2000) menar att 

verktygen är människans förlängda arm. Men det tekniska kräver så stor kunskap att en 

person inte kan allt, utan kollegor får ta hjälp av varandra. Med en mer komplicerad teknik 

krävs det fler roller och alla är experter på sitt område. Mångfalden av färdigheter måste sättas 

samman – alla är beroende av varandra, som i en stor orkester.  

 

Kunskapsfrågorna hör till de eviga och måste hela tiden på nytt analyseras i förhållande till 

samhällsutvecklingen. I dag väller informationen över oss snabbare än någonsin, men den 

tekniska utvecklingen gör det möjligt för oss att snabbt samla och sprida allt större kvantiteter 

av information. Många fascineras av de möjligheter som öppnar sig, medan andra står 

undrande inför det som sker med sådan snabbhet (Liedman 2001). För att följa med i 

samhällsutvecklingen måste skolan lära ut egenskaper som initiativförmåga och kreativitet. 

Att vara lärare i dag handlar om att utveckla yrket och ta tillvara de olika kompetenser som 

finns i arbetslaget i samarbete med kollegor och föräldrar. En lärare kan inte leverera lärande 

till eleverna, utan utveckla det genom metoder som till exempel problemlösning och 

forskande (Hargreaves 2004). 

  

7.2  Kunskapssamhället och teknisk utveckling 
Vi lever i det som kallas kunskapssamhället där utvecklingen går snabbt och informationen 

kommer från många håll. Det är bäst att hänga med och framförallt att vara flexibel. Mer och 

bättre kunskap ska ta människan till ekonomiskt oberoende och effektivare bredband. Den 

snabba kunskap som sköljer över oss varje dag kallar Liedman (2001) en kunskap som inte är 

hållbarare än yoghurten, en flyktig kunskap. Det är den ena delen av kunskapen i vårt 

samhälle. Detta behöver inte betyda att den sortens kunskap inte behövs. I det snabba 

informationsflödet behövs ett visst mått av föränderlig kunskap, men den får inte ses som den 

enda rätta kunskapen. Den andra delen består av ett slags grundkunskaper som vi lär oss, kan 

utveckla men som inte förändras i grunden, till exempel de fyra räknesätten, att cykla, 

brodera, hoppa hopprep. Men det är den flyktiga kunskapen som kännetecknar 

kunskapssamhället och som det höjs röster för att erövra. Vi menar att en kombination av 
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flyktig kunskap och grundkunskap är det ultimata och att den finns i slöjden. I Liedmans bok 

menar Goldhaber att kunskap och uppmärksamhet står nära varandra. Det som är nytt kräver 

en odelad uppmärksamhet för att sjunka in som ny kunskap, men det vi har erfarenhet av 

landar mjukt utan större ansträngning (Liedman 2001).  

 

De praktiska kunskaperna behöver en renässans. De är värda att uppgraderas, anser vi. 

Mycket tränas omedvetet under slöjdprocessen, till exempel problemlösning. Dataspel-

studenten i vår undersökning menade att många av dataspelen konstrueras för en dator som 

ännu inte finns. För att kunna lösa många av de problem han stöter på i konstruktion, grafik 

och programmering behövs ett experimenterande förhållningssätt. Lärarna i deras utbildning 

var insatta i det teoretiska men visste lika lite som studenterna hur det praktiskt skulle lösas. 

Kursplanen i slöjd (Skolverket 2000) beskriver ett naturligt framåtskridande i att experi-

mentera. Vi tolkar detta som ett vanligt sätt att arbeta på, både i slöjden och i kunskapssam-

hällets yrken. 

 

Synen på utbildning förändrades samtidigt med datachipset tillkomst. Att informationsteknik 

med automatik gör medborgarna mer upplysta granskas dock kritiskt av humanisten 

Tengström (Gustavsson 2002). När religion, och ideologier minskade i värde som menings-

bärare ledde det till att underhållning, information och kunskap blandades och idag är de svåra 

att hålla isär, menar han. Liedman å sin sida menar att vi inte hade varit där vi är idag om inte 

datorn och det skrivna ordet funnits med sedan lång tid tillbaka. Vi anser att den utvecklingen 

varken kan eller bör stoppas. Men det innebär inte att vi ska minska betydelsen av praktiskt 

arbete i skolan, som inte har med en dator att göra. Det finns vinster i det praktiska som 

påverkar annan undervisning positivt. När koordinationen mellan öga, hand och tanke 

samspelar sätter det sig som en minnesbank i hjärnans hårddisk, som Gustavsson (2004) 

också påpekar.   

 

7.3  Problemlösning – kreativa lösningar 
Kreativitet är en speciell form av problemlösning. Där reflekterar man och hittar nya 

arbetssätt som inte tidigare prövats, till skillnad från traditionell problemlösning där man 

använder sig av kända och beprövade metoder. Engquist (2004) menar att en skapande 

människas producerande inte säger något om personens förmåga att tänka i nya banor. Detta 

har vi sett i slöjden när eleverna tillverkat ett flertal alster utan att reflektera över vad de har 
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gjort, fastän de skaffat sig ny och viktig kunskap. Kreativa lösningar kräver att man 

reflekterar över vad man gjort, kan och inte kan. Här kan vi som lärare hjälpa till genom att 

ställa rätt frågor och göra eleverna uppmärksamma på vad de egentligen lärt sig. Då kan ny 

kunskap läggas till gammal, och kreativa lösningar blir verkliga. 

 

Problemlösning förekommer mer eller mindre i alla yrken vi undersökt. Hur informanterna 

arbetar med dem varierar dock, och alla försöker hitta sin egen lösning på problemet genom 

att förena praktisk och teoretisk kunskap. AD-assistenten påpekar att det mest positiva i 

hennes arbete är just att hitta både praktiska och teoretiska problemlösningar. En förutsättning 

för detta är som Sahlin påpekar (Sahlin i Engquist 2004) att dessa miljöer kräver kreativa 

människor med kreativa tankar. Vi vill vara med och skapa en miljö där tokiga idéer och nya 

tankar är tillåtna. Det gör att människor känner sig trygga och vågar dela med sig till varandra 

i gemenskap med olika grupper, oavsett kompetens. Med ett sådant mål blir det fritt att prova 

nya vägar och utvecklas i sitt lärande. Björkdahl Ordell (Björkdahl Ordell i Kärrby 2000) 

framhåller att egna lösningar av problem är att föredra framför en given problemlösningsmall. 

Barnens begreppsuppfattning utvecklas när de får pröva sina egna idéer. I enlighet med Lpo 

94 anser vi att när barnen inspireras till eget tänkande och problemlösande främjas elevernas 

utveckling och lärande. Här behövs en aktiv diskussion om vad som är viktig kunskap.  

 

Kollegor är betydelsefulla för alla utom för Dataspelstudenten, som vill lösa det mesta själv. 

Samarbetet med andra i olika arbetsgrupper betyder mycket i deras arbete, inte minst för de 

som har kunder som väntar och där tiden mäts i pengar. Detta är något som finns med i 

slöjdens kursplan (Kursplaner och betygskriterier i grundskolan, 2000) och som vi skall träna 

i slöjden, en kombination av att själv planera sitt arbete, att tillsammans med andra komma 

fram till lösningar och få en förståelse för ett förlopp, som är rådande i yrkeslivet i dag. I 

skolslöjden kallas detta för slöjdprocessen, en naturlig samverkan mellan tanke och handling 

som leder till problemlösning. Vår undersökning visar att informanterna först inte kunde se ett 

samband mellan slöjdens problemlösning och yrkeslivets, men att de efter en stunds 

eftertanke ändå markerade på diagrammet att slöjdens problemlösning var betydelsefull. Detta 

tolkar vi som att det finns en outtalad kunskap som informanterna inte kände till. Vi måste 

öka medvetenheten om användandet av problemlösning i slöjden för att vara rustad för 

kunskapssamhällets förväntningar i yrkeslivet. Skolan kan hjälpa eleverna se att praktiska och 

teoretiska kunskaper hör ihop. Än idag menar Jönsson (Aase, Cellini, m.fl. 2002) att abstrakta 

kunskaper värderas högre än de konkreta. Svårigheten med att förklara handens kunskap i en 
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helhetssyn gör att betydelsen av skapandet inte kommer fram i utredningar, framhåller Nobel 

(1984). Om det inte vore så skulle lärarna i de estetiska ämnena ha en högre status i skolan. 

 

Slöjd är ett relativt nytt forskningsområde i Sverige, men intresset har ökat för ämnets 

betydelse, både i och utanför skolan. I forskningsrapporten Slöjdcirkus (Björkdahl Ordell, 

2006) beskrivs ett pedagogiskt förhållningssätt där barnen utforskar och upptäcker vad de lär 

sig. Vad elever och lärare verkligen gör i slöjdverksamhet sett ur ett socialt perspektiv har 

Johansson (2002) analyserat närmare. Resultatet från Pramlings (1992) studie visar att när 

barn tvingas tänka och reflektera ökar deras uppfattning om hur de skaffar sig kunskap. Det 

vore intressant med ytterligare forskning om hur de som arbetar med slöjd ute i verksamheten 

kan synliggöra kunskap hos barn och hur det påverkar deras inlärning.  

 
7.4  Avslutande diskussion 
Genom hela vårt arbete betonas vikten av praktisk kunskap som tränas i hantverksarbete. 

Resultatet i undersökningen visar tydligt att praktisk problemlösning används i respektive 

yrke även om de arbetar med olika arbetsuppgifter och teknik. Det skilde sig däremot hur de 

gick tillväga med problemen. Med hjälp av sin egen vetskap försökte de hitta en lösning 

genom att förena både praktisk och teoretisk kunskap. Med stöd av skolans styrdokument 

(Lpo 94, Kursplaner och betygskriterier i grundskolan 2000) och litteratur i ämnet kan vi 

påvisa att mycket av det som kan tränas i slöjden är värdefull kunskap och måste göras mer 

synlig. Många av dagens forskare anser att hantverksarbete stimulerar intellektet och 

utvecklar fler sidor och färdigheter hos utövaren (Sjöman i Gustavsson (red), 2004). Liedman 

(2001) menar att kunskap inte är något ytligt utan införlivat med hela människans sätt att vara. 

Vi måste öka medvetenheten om användandet av problemlösning för att vara rustad för 

kunskapssamhällets förväntningar i yrkeslivet.  

 
Sammanfattning 
I detta examensarbete har vi undersökt om slöjdens problemlösning används och kan ha 

betydelse för arbetet i något av de yrken som vi valt i kunskapssamhället. I semistrukturerade 

intervjuer av fem personer med yrken inom data, film och reklam har vi ställt frågor om 

problemlösning och i så fall hur man arbetar med det. Dessa utvalda yrken tycker vi 

representerar den moderna tid vi lever i, vårt så kallade kunskapssamhälle med snabb 

utveckling inom data och teknik. Problemställningens utgångspunkt är om problemlösning i 

slöjden är användbar i yrkeslivet och på vilket sätt den i så fall används i de olika yrkena, 
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samt hur slöjdens kunskaper kan användas i en ny tid. Vi har analyserat om kunskapsvinsterna 

i slöjd motsvarar samhällets förväntningar i kompetens.  

 

Genom hela arbetet betonas vikten av praktisk kunskap som tränas i hantverksarbete. 

Resultatet av undersökningen visar också tydligt att det i alla arbeten förekommer 

problemlösning som de intervjuade arbetar med på olika sätt. Ingen av informanterna kunde 

se ett samband mellan slöjdens problemlösning och yrkeslivets problemlösning, men vi 

förstod att en tanke väckts om att ett möjligt samband. Med stöd av skolans styrdokument och 

litteratur i ämnet kan vi påvisa att mycket av det som kan tränas i slöjden är värdefull kunskap 

som måste göras mer synlig. Vi ser praktisk och teoretisk kunskap som en helhet där båda 

dessa faktorer kompletterar varandra. I intervjuerna framkommer också att den tanke vi väckt 

kan ha en gemensam nämnare med yrkeslivets och slöjdens problemlösning. Vi tycker därför 

det är viktigt att synliggöra detta mer för eleverna i skolan, men också för kollegor och annan 

personal. På så sätt kan vi höja statusen på de praktiska ämnena i allmänhet och slöjden i 

synnerhet.       
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                                                                                                                   Bilaga 1 
Intervjufrågor                                                                                             

 

1. Berätta lite om dina arbetsuppgifter och vilken titel du har 

 

2. Många delar på teoretisk och praktisk kunskap, hur ser du på det? 

 

     3.  Arbetar du självständigt eller tillsammans med andra? 

         - I vilket sammanhang och hur? 

 

4. När du i din yrkesroll ställs inför ett problem, hur går du tillväga för 

att lösa dem? 

 

5. Hur mycket arbetar du med problemlösning i ditt arbete? 

- berätta hur/var/när? 

 

6. Kan du se ett samband mellan problemlösning i slöjden och i             

     yrkeslivet? 

    - Varför/varför inte? 

 

7. På en skala: hur värdefull anser du att slöjdens     

          problemlösningskunskaper varit för dig? 

 

Värdelös                                                                                Värdefull 

1                                    2                                     3                                  4                                5 


