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1 Inledning 

Jag vill undersöka studenters syn och upplevelse av teori och praktik på utbildningen Slöjd, 

hantverk och formgivning (SHF). Intresset kring synen och upplevelsen har funnits sedan 

hösten 2013 då jag hade praktik. Praktiken hade jag på ett snickeri/finsnickeri där jag började 

tänka och reflektera kring relationen mellan teori och praktik i verkliga arbetslivet. Detta 

intresse vidareutvecklades till nyfikenhet kring hur tidigare studenter ser på och reflekterar 

runt utbildningen efter sina studier. I sin tur resulterade detta i reflektion kring egna 

svårigheter att samköra teori med praktik. Då det efter diskussioner med kurskamrater och 

bekanta verkar vara ett vanligt problem att lägga mer tid på det praktiska än det teoretiska på 

utbildningen, kan detta visa på varför det är dålig genomströmning på programmet. Då 

diskussionen kring att klara av eller aktivt välja bort teorin har förts i samtliga årskullar, har 

intresset ytterligare spätts på. Forskaren och adjunkt Sie Von Gegerfelt Kronberg för ett 

resonemang som kan kopplas till detta då: 

(…) studenter uttrycker att de söker till slöjdutbildningar med motiveringen att de är praktiskt 
kunniga men inte teoretiskt lagda. (…) Motiveringen har varit att vid slöjdstudier behöver man inte 
läsa och skriva så mycket utan där kan man i huvudsak arbeta praktiskt.1 

Då jag med bakgrund mot detta resonemang har för avsikt att undersöka hur tidigare 

studerande ser på sina studier och utbildningen idag, är jag nyfiken på det eventuella 

samband Kronberg har gett uttryck för. Detta skulle kunna ge kommande studenter en mer 

rättvisande bild över hur studierna på programmet ser ut, och kan även ge en större förståelse 

för hela utbildningen. Kanske kan detta bidra till att studenter i framtiden inte bara ser 

utbildningen som en tillgång för sitt intresse för praktiskt arbete.  

1.1 Bakgrund 

Utbildningen Slöjd, hantverk och formgivning är enligt programledningen unik i landet, då: 

Programmet har sin teoretiska bas i en humanistisk tradition. Det gestaltande arbetet har också en 
anknytning till den beprövade erfarenhetens tradition. Materialkunskapen och teknikområdena som 
behandlas är den del av en naturvetenskaplig kunskapstradition. Produkt- och uppsatsarbete kräver 
tillämpning av vetenskapliga metoder.2  

Programledningen menar att genom att ta del av utbildningen ges den studerande en unik 

utbildning som har sin grund i humanistisk tradition, så väl som i naturvetenskaplig tradition 

                                                

1 Gegerfelt Kronberg, Sie von. Vilja, självtillit och ansvar. 2012. s.20  
2 Självvärdering. Sjöberg. M. & Sjögren. J. 2013. s.4 
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och ”den beprövade erfarenhetens tradition”.3 Utbildningen är en treårig kandidatutbildning 

där studenten efter examen får en Filosofie kandidatexamen, 180hp med formgivning och 

gestaltning som huvudämne. Utbildningen ger en inriktning inom tre huvudområden vilka är, 

trä, textil och metall, och redan i ettan delas studenterna upp i dessa grupper, där studenten 

själv får välja utefter sitt intresse. Dock har studenten möjlighet att delta i de övriga 

områdena om denne finner materialmöten intressanta, eller om den studerande vill ha ett brett 

tekniskt kunnande. Då utbildningen är upplagd så att den studerande ges grunder inom sina 

intresseområden, vare sig det gäller trä, textil eller metall, för att sedan söka vidare inom 

tekniker eller materiallära via litteratur samt praktik, behöver studenten vara mycket 

självgående i sitt lärande under studietiden. Studenten får även bred kunskap inom bland 

annat hantverk, kulturhistoria, entreprenörskap och marknadsföring och detta leder enligt 

SHFs hemsida till att studenten efter sina studier har kunskap för:  

Såväl skapande hantverksproduktion i egen regi som för kreativt arbete inom olika delar av 
kulturområdet. Du kan driva egen verksamhet inom slöjd, hantverk och formgivning eller arbeta i 
olika företag och organisationer med till exempel utställning, scenisk produktion, museiverksamhet, 
utbildning eller turism. Utbildningen ger även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.4 

Den studerande har ett stort ansvar att vidareutveckla sina kunskaper inom tekniker och/eller 

material under studiernas gång då bredden i utbildningen ger studenten möjligheterna till 

samtliga områden som nämns i citatet. Då lärare alltid finns att tillgå om problem uppstår 

eller om studenten behöver handledning av olika slag kan man, även om det krävs att man är 

självgående, få hjälp till den kunskap man strävar efter. Under samtliga kurser tilldelas 

studenten en handledare som vägleder och hjälper studenten att nå sina mål och att klara 

kurskriterierna på utsatt tid. Under alla år utbildningen funnits har ett flertal studenter sökt 

vidare och kommit in på till exempel Högskolan för design och konsthantverk (HDK) och 

Konstfack. Flera studenter har även startat egna företag eller fått anställning på befintliga 

arbetsplatser som Svensk Form, kollektivet Salt m.m. 5  Det står i självvärderingen av 

programmet att: ”Utbildningen strävar efter att förbereda de studerande inför olika 

professioner inom en kulturell och kommersiell marknad.”6  

 

 

                                                

3 Självvärdering. Sjöberg. M. & Sjögren. J. 2013. s.4 
4 http://www.liu.se/utbildning/program/slojd/beskrivning?l=sv.  
5 Information från kursledningen samt kontakt med tidigare studerande 
6 Självvärdering. 2013. s.2 
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I självvärderingen beskrivs formgivning som en beteckning på ”den aktivitet som leder från 

idé till produkt i samband med tillverkning…”7 Gestaltning beskrivs som ”motsvarande 

arbete där gestalten främst syftar till en uttrycksfull form. Även inom detta begrepp spelar de 

konkreta materialen en central roll…”.8 Formgivning och gestaltning beskrivs som ett 

kunskapsområde där ”utmärkande drag är skapande arbete i fysiska material.”9  

Tanken är att medvetenheten hos de studerande angående det personliga formspråket skall 

synliggöras via produktutveckling, samt att den studerande skall ges förmåga att genom 

erfarenhet och analys kunna ge uttryck för det personliga formspråket genom 

skapandeprocessen.10 Utöver detta ges förmågan att analysera och uttrycka medvetenhet i 

skapandeprocessen och via reflektion kunna ge en produkt eller också kallat artefakt ett större 

värde än vackert och fult.11 Hur individen ser på ett föremål eller en artefakt är individuellt, 

men ju större kunskap den studerande har inom områden som formgivning, gestaltning, sin 

reflekterande- och skapandeprocess, desto mer kan denne reflektera om och analysera i ett 

föremål. Denna kunskap krävs för att man som producent skall kunna förstå vad ett föremål 

uttrycker och förmedlar, vare sig du är avsändare eller mottagare. Detta för att förstå olika 

avsikter och tolkningar av föremålet.12 Hur studenten vidare kan få bredare förståelse inom 

olika områden är som jag uttryckt tidigare, att använda litteratur och tillgå tidigare beprövade 

metoder inom olika tekniker och därefter analysera och reflektera över det slutliga resultatet. 

Vetenskapligheten i både skrivande, läsande och producerande ger studenten den djupare 

förståelsen och kunskapen för att kunna analysera, reflektera och kritisera sitt och andras 

skapande. Utan en godkänd kandidatexamen blir trovärdigheten som student ifrågasatt, och 

med detta även utbildningen i sig. Hur många genomgår studierna med en godkänd 

kandidatexamen kommer jag beskriva i det följande. 

1.2 Genomströmning på programmet via Ladok  

Ladok är en informationsbank där man finner hur många personer som påbörjat samt avklarat 

sina studier. Ladok ger en bild över genomströmning på Linköping universitets (LiU) 

utbildningar, som jag tagit del av för denna studie. För att ta del av information via Ladok har 

                                                

7 Självvärdering, 2013, s.2 
8 Självvärdering. 2013, s.3 
9 Självvärdering. 2013, s.3 
10 Samtal med lärarkollegiet samt studieanvisningar 
11 Självvärdering. 2013. s.3 
12 Självvärdering. 2013. s.4 
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jag kontaktat Ladok gruppen på studieadministrativa enheten vid Linköpings universitet.13 

Utifrån dokument från Ladok har jag skapat en tabell (tabell 1.1), där kan man se hur 

årskullarna sett ut från år 2007 till och med förra året. För att förtydliga så visar kolumnen till 

vänster de år varje kull startar, och stigande termin/årtal åt höger. Som exempel tar vi start07 

där 17 studenter påbörjat studierna för att i kolumn VT10 endast vara 13 stycken kvar då de 

slutat. För att utläsa tabellen vidare hoppar man två steg åt höger för varje ny årskull. 

Tabell:1.1

  

Totalt sedan starten år 2007 har 216 studenter påbörjat denna utbildning, varav 67 studenter 

fram till våren 2012 fullföljt samtliga tre år. Av dessa 67 studenter har endast 39 studenter, 

lite drygt 18 % av de som studerat tagit ut sin examen. Då Ladok endast har dokumentation 

förd sedan 2007 kan endas dessa data föras in i studien.14 Statistiken av utbildningen genom 

Ladok ger en bild av att få går igenom hela utbildningen. Detta har lett till ytterligare 

nyfikenhet över studenternas syn på programmet. 

2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Studien avser att undersöka tidigare studenters syn på utbildningen Slöjd, hantverk och 

formgivning med fokus på hur de ser på relationerna mellan teori och praktik i utbildningen. 

Genom en intervjustudie ville jag undersöka vad tidigare studenter på utbildningen har för 

erfarenhet av de praktiska samt teoretiska momenten i de olika kurserna och till utbildningen 

som helhet. Avsikten är att belysa och öka förståelsen för hur teori och praktik fungerar 

tillsammans och hur de påverkar studierna. Detta eftersom dessa två huvudmoment 

säkerligen skapar både svårigheter och fungera som drivkraft för studenterna på programmet.  

                                                

13  Nicklas Bergström, Studieadministrativa enheten Linköpings universitet (mailkontakt) 
14  Nicklas Bergström, Studieadministrativa enheten Linköpings universitet (mailkontakt) 

HT07	  VT08	  HT08	   VT09	  HT09	  VT10	  HT10	  VT11	  HT11	  VT12	  HT12	  VT13	  HT13	  VT14	  
Start07	   17	   17	   14	   12	   14	   13	  
Start08	   24	   18	   15	   13	   12	   12	  
Start09	   30	   25	   16	   14	   12	   13	  
Start10	   45	   41	   35	   32	   29	   29	  
Start11	   42	   39	   36	   30	   25	   24	  
Start12	   27	   27	   23	   21	  
Start13	   31	   27	  
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2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tidigare studenter på programmet Slöjd, 

hantverk och formgivning ser på utbildningen och dess moment.  

2.2 Frågeställningar 

Hur ser tidigare studenter på sina studier? 

Hur ser de tidigare studenterna på utbildningens blandning av teori och praktik? 

Vad har studenterna för syn på utbildningen i sin helhet? 

3 Teori och tidigare forskning 

Detta stycke innehåller forskning som behandlar relationen mellan teori och praktik. 

3.1 Vad står teori och praktik för i ett skapande sammanhang? 

Sie von Gegerfelt Kronberg skriver, i avhandlingen Vilja, självtillit och ansvar om fenomenet 

kunskap, och konsthantverkares förståelse för begreppen praktiskt och teoretiskt. Om man ser 

till hur Kronberg förklarar ordet teori och praktik i sin avhandling, kan man få en bild av hur 

process och tankesätt kan se ut. Hon ser den praktiska kunskapstraditionen som en process 

genom deltagande och samtal, och att teoretisk kunskapstradition leder oss närmre tanken och 

observation. Man skulle kunna säga att dessa två är helt skilda kunskapsområden och 

Kronberg menar på att teori och praktik utgör varandras motpoler.15 Vidare skriver hon att 

teoretisk kunskap ses som finare än praktisk kunskap och att det är så tanken i dagens 

samhälle ser ut. Bengt Molander är docent i teoretisk filosofi, verksam vid Göteborgs 

universitet. I boken Vetenskap som praktik lyfter Molander fram vetenskapens praktiska sidor 

och dess relevans. Molanders Kunskap i handling däremot utvecklar begreppet och tanken 

kring ”tyst kunskap”, kunskap som ej kan beskrivas eller uttryckas med ord. Molander är 

även mån om praktikens relevans i yrkeslivet och han menar att ”den praktiska förmågan 

ansetts mindre värd än den intellektuella, teoretiska”16 och att tanken är ”djupt rotad i 

västerländsk vetenskap och filosofi.”17 Enligt Kronberg menar vissa forskare att man i 

praktiken tillämpar teorin, och att man genom teorin förverkligar praktiken. Men det finns 

ytterligare synsätt på hur teori och praktik kan betraktas och hur dessa bör brukas. Om man i 

                                                

15 Kronberg. S. Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. Vilja, självtillit och ansvar 2006. s. 61 
16 Molander. Bengt. Kunskap i handling. 1996. s.9 
17 Molander. B. 1996. s.9  
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stället tar praktiken som det giltiga kan man genom observationer i en process tillämpa 

teorier om hur, vad och varför18. Det tredje sättet Kronberg menar att man kan tillämpa teori 

och praktik är att ”(…) låta de båda begreppen teori och praktik vara jämbördiga (…) utan att 

i förväg kunna säga hur teorin förhåller sig till praktiken. Det avgörs i den enskilda 

situationen.”19   

Donald Schön var filosof och organisationsteoretiker, han var även Ford Professor of Urban 

Studies and Education på MIT. Schön menar att, är man praktiskt lagd erövras kunskapen 

genom att göra, distansera och reflektera.20 Även Molander påvisar att praktikern reflekterar 

och att ”skapandet sker i interaktion med situationen i fråga”.21 Det är ett lärande som utgår 

utifrån erfarenheter som delvis inte går att läsa sig till. Vidare kan detta leda till att man 

börjar föra ”ett teoretiskt resonemang och efterforskning, knutet direkt till det egna praktiska 

kunnandet”22 för att därefter se kunskapen man tagit del av i ett större sammanhang. Är man 

däremot mer teoretiskt lagd menar Molander att den praktiska kunskapen ges ur ett 

studerande och analyserande perspektiv.23 Genom att ta del av redan beprövade metoder och 

tekniker, kan man värva den kunskap man behöver för att utföra sitt arbete oavsett om det 

gäller praktiskt eller teoretiskt sådant. Detta då man genom egna försök med redan beprövade 

metoder utför arbetet på ett mer analytiskt och kritiskt sätt. Då man både i teorin och 

praktiken använder sig av någon form av analys eller reflektion blir resultatet att studenten, 

snickaren, teknikern eller designern reflekterar över det man gjort, oavsett om man är 

praktiskt eller teoretiskt lagd. Detta menar Molander är att ”(…) ta ett steg tillbaka, för att se 

och tänka över sig själv och vad man gör (…).”24 

Vi kan dessutom föra detta resonemang vidare i ett större perspektiv där olika processer inom 

både form, design och skapande av olika slag kan ses som vare sig teoretiskt eller praktiskt 

grundade ha någon form av relevans för de olika områdena. Barbro Sjöberg som är lektor i 

textil på Åbo Akademi och har varit med i ett forskningsprojekt där syftet var att utveckla 

metoder för undervisning inom designteori och designpraktik inom slöjdlärarutbildning. Ser 

man till hur Sjöberg i sin avhandling skriver om design och slojd education på högre nivå, 

menar hon att ett holistiskt tänkande är typiskt för skapandeprocesser: 

                                                

18 Kronberg. S. 2006. s.61. & Gustavsson. Bernt. Vad är kunskap? 2002. s.78 
19 Kronberg. S. 2006. s.61 
20 Schön. Donald. The Reflective Practitioner. 2013. s.33-34 & s.50-51  
21 Molander. B. 1996. s.136 
22 Kronberg. S 2006. s.63 
23 Molander. B 1996. s.63-68.  
24 Molander. B. 1996. s.143 
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Holistic thinking is typical for design situations where the process starts from problem situations in 
the world. According to Sandelin (1990), a designer can imagine a design process in a holistic way 
and create an ideal gestalt of the process and the proposed end product. In activities that include 
coordination between hand and mind, the ideal gestalt is gradually realised in an on-going process in 
the form of a process gestalt. (…) Through direct sense impressions, the person receives figurative 
information of, among other things, the materials and the tools used in the process; the person 
imagines a vision of the developing ideal gestalt in his or her inner world during the whole process.25 

Här menar Sjöberg att personen ges tillfällen att ta tillvara på det denne lärt för att i 

skapandeprocessen föreställa sig den färdiga artefakten och reflektera över sitt skapande. 

Om man drar en parallell mellan Sjöbergs fiktiva person till studenter på SHF gäller här både 

teoretiskt och praktiskt skapande. Då teorin blir allt mer tydlig i det praktiska arbetet och det 

praktiska likaså i det teoretiska kan alltsammans under personens tankegång och process 

behandla vetenskap och teori för att skapa relevans för det individen i fråga gör. Genom att 

personen eller studenten kan få lära sig att behandla områden som kunskap och 

skapandeprocess, kan bland annat en viss kunskap som kallas tyst kunskap utvecklas. Denna 

tysta kunskap förklaras av Molander som något ”som inte kan beskrivas eller uttryckas i 

ord”. 26 Han menar att förutsättningen för kunskap innefattar handlingsvanor och 

trosföreställningar man själv litar på och att den tysta kunskapen lärs in utan att personen 

reflekterar över handlingsvanor eller trosföreställningar. Vidare menar Molander att kunskap 

handlar om inlärning där det man lärt blir en del av kroppen.27 Hur tyst kunskap kan föras in i 

denna studie och vad den har för relevans för frågeställningen kan besvaras med att, det 

personen Sjöberg skriver om lär sig om rätt och fel, fint och fult inom en viss teknik eller 

formgivning, tillexempel senare i viss problemlösning visar sig användbar. Där outforskad 

teknik skall användas, kan tidigare erfarenheter man eventuellt stött på eller sett en annan 

person lösa även klargöra egna problem via att vi ser vad som är fel, och vad som behöver 

göras för att lösa problemet. Detta är vad som kan kallas mästare-lärlingssystem, där 

Molander menar på att, avancerad och komplex kunskap mer eller mindre ordlöst överförs 

från den kunnige till den okunnige.28  

Begreppet slöjdutbildning, slojd education, används i de nordiska länderna som ett 

samlingsnamn för olika hantverksutbildningar och områden. Slöjd kan ses som ett 

helhetsbegrepp, för pedagogisk verksamhet för skapande med trä, textil och metall, men även 

annan skapandeverksamhet. Slöjdverksamheten innebär en övergripande arbetssituation, där 

                                                

25 Sjöberg. Barbro. Design Theory and Design Practice within  Sloyd Education. 2009. s.74 
26 Molander. B. 1996. s.42 
27 Molander. B 1996. s.43-44  
28 Molander. B. 1996. s.33-35 
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studenten förväntas känna till skapandeprocessen och dessutom att kunna utföra processen 

från idé till slutprodukten artefakten.29 Studenten bör även känna till skapandeprocessen och 

ha förmåga att själv förstå formgivningen i sig menar Sjöberg.30 För att studenten skall kunna 

göra detta krävs kunskap, och för att få kunskap krävs studier på ett teoretiskt plan eller med 

praktiserat skapande, vilket kan vara tillexempel lärling-mästare. Frågor är vitala i båda 

avseendena, där bakgrunden till våra frågor finns i tidigare vetenskaplig verksamhet, och när 

vi ställs inför ett problem ställs frågan tillhörande problemet, för att sedan tolkas och lösas.  

Molander tar upp teorier om hur teoretisk och praktisk kunskap skiljer sig åt i förfarande, 

vilket leder till ställningstaganden och själva handlingen för att lösa problem eller se till vem 

man gör sitt arbete för. Bernt Gustavsson som är forskare inom områden rörande utbildning, 

lärande och pedagogik förklarar att man genom att tolka, och förstå problematiken har en 

bakgrund i långvariga traditioner och tidigare erfarenhet.31  

Går vi vidare med Sjöbergs deltagande i forskning där högre utbildning, higher education tas 

upp kan artikeln Motives, commitment and student identity in higher education- experiences 

of non-traditional students in Sweden tillägga intressant fakta till denna studie. Högre 

utbildning, motivation och engagemang studeras i denna artikel där Camilla Thunborg, 

Agnieszka Bron och Eva Edström intervjuat 48 icke-traditionella studenter från tre 

institutioner kring området högre utbildning. De har tagit del av studenters tankar kring att 

studera, hoppa av och/eller fortsätta sina studier. Då denna studie identifierar åtta olika typer 

av studenter och deras engagemang för högre utbildning kan min studie dra nytta av hur 

andra studenter och utbildningar tänker och ser ut. Vidare diskuteras motiv, att studenter i 

Sverige i större grad hoppar av utbildning på högre nivå jämfört med övriga Europa och att 

det till skillnad från förr finns en större bredd och mer skild bakgrund hos de som studerar på 

högre nivå idag. Livssituation och motiv för att gå en högre utbildning ger en förståelse till 

hur mina informanter ser på utbildningen och kan då kopplas samman med åtminstone tre 

andra institutioner i Sverige via denna artikel.32  

I detta stycke har vi inte bara berört områden som kunskap, handling och utbildning där 

forskare inom området gett sin teori kring vad detta har för betydelse för lärandet utan vi har 

även tagit del av en artikel där studenters syn på högre utbildning studerats. Vidare i denna 

                                                

29 Sjöberg. B. 2009. s.72 
30 Sjöberg. B. 2009. s.72  
31 Gustavsson. B. 2002. s.83 
32 Thunborg. Camilla. Bron. Agnieszka. Edström. Eva. Motives, commitment and student integrity in higher 
education- experiences of non-traditional students in Sweden. 2013. 
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uppsats förs detta in i resonemang och tolkning av analys och diskussion där intervjuer med 

tidigare studenter gett en personlig syn på utbildning, studietid och lärande. 

4 Metod 

Metoden för denna studie har utgått från kvalitativa semistrukturella intervjuer, med ett urval 

ur tidigare studentgrupper på SHF. Intervjumaterialet har sedan analyserats tematiskt för att 

få fram hur delmoment i utbildningen påverkar och bildar en helhet.  

4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt kvalitativa metoder då problematiken i min frågeställning innefattar beskrivning, 

förklaring och tolkning av hur informanterna ser på utbildningen. Den kvalitativa metoden 

hette tidigare fältstudier,33 vilket passar bra in då jag uppsökt informanter i deras hem 

alternativt studieort, samt att fältstudien gav mig möjligheten att komma in i informantens 

vardag. Jag har på ett annat sätt än om jag valt kvantitativa metoder kunnat fördjupa mig i de 

innehållsrika svar jag fick av relativt enkla och breda frågeområden.34 Det jag ville få fram 

med undersökningen kunde göras med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, där urvalet av 

informanter samt de frågor jag ställde till informanterna under intervjun, gjorde det möjligt 

att få förståelse för informanternas syn. Anne Ryen skriver om kvalitativ forskning som en 

metod att studera saker i sin naturliga miljö, ”Forskare som använder kvalitativa metoder 

studerar saker i sin naturliga miljö och försöker göra fenomen begripliga eller tolka dem 

utifrån den mening som människor ger dem”. 35  Den kvalitativa metoden har inga 

standardiseringar, och Ryen menar att det är du som forskare som väljer vilken metod du vill 

använda dig av.36 Jag valde kvalitativa metoder och en semistrukturerad intervjuform, vilket 

innebar att jag endast behövde involvera ett mindre antal informanter. Det gav mig möjlighet 

till personlig kontakt och enskilt samtal där djupare tankar och reflektioner fick komma fram. 

Hade jag istället valt en kvantitativ studie skulle syftet istället varit att få stort antal svar, utan 

kontakt på ett personligt plan.  

4.2 Semistrukturella intervjuer 

Intervjuerna syftar till att ge en bild av hur informanterna upplever och tänker kring sin 

                                                

33 Starrin. B & Svensson. P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 1994. s.17 
34 Trost. J. Kvalitativa intervjuer. 2010. s.25 
35 Ryen, Anne. Kvalitativ Intervju. 2004. s.14 
36 Ryen, A. 2004. s.14 
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utbildning. Samtalet i intervjun var det viktiga och följdfrågor ställdes utifrån informantens 

svar av huvudfrågorna. För mig blev det då även lättare att urskilja och definiera olika teman 

eller mönster vid intervjutillfällena. Helene Thomsson skriver i sin bok Reflexiva intervjuer 

att:  

Det som en intervjudeltagande med säkerhet hävdar i början av en intervju kan då /det/ möter tankar 
och uttalanden från personer som har andra erfarenheter förändras under en intervjus gång.37  

Detta beskriver gruppintervjun, vilket hade kunnat vara intressant ur ett reflekterande synsätt 

mellan informanterna, men då jag ville undvika att informanterna kunde påverka varandras 

uttalanden, valde jag därför enskild intervju i stället för gruppintervju. Den enskilda intervjun 

utfördes i informantens egen trygga miljö, vilket gav den egna synen på frågorna utan yttre 

påverkan. Thomsson beskriver vikten av att få en trivsam stämning under intervjun och att 

platsen man genomför denna på är av stor betydelse. Hon skriver även att en intervju som ger 

både mig som intervjuare och informanten ett positivt utbyte även ger en bättre intervju.38 

Vid besök i informantens egen miljö leder detta till att informanten känner sig trygg då det 

kan ses som neutral mark menar Thomsson.39 Informanten ges då även möjlighet att i lugn 

och ro få prata och svara på intervjufrågorna utifrån sina egna tankar och erfarenheter av 

utbildningen, och detta ger både mig och informanten någon form av utbyte. Jag kunde på 

detta sätt enskilt ställa frågor till informanterna och på så sätt få en mer personlig koppling 

och tolkning av frågeställningen, utan att andra störde. I två av fallen valde informanterna att 

sitta på café för intervjun, vilket för mig senare visade sig vara en nackdel då bakgrundsljud 

tillkom inspelningen under intervjun. Det blev ibland svårt att urskilja röstlägen och vissa ord 

vid transkriberingen. Detta är resultatet av att informanten sett den trygga miljön på ett café 

som en trevlig och fördelaktig plats att vara på för att få det utbyte Thomsson beskriver.40 

Då jag ställt frågor till informanterna där tolkningsmöjligheten av frågorna är öppna, gav 

detta mig och informanterna ett mer öppet samtal men inom givna ramar, och jag menar att 

öppna svarsalternativ och frågeområden leder till större informationsunderlag. Att tänka på är 

dock att frågorna kan tolkas olika. Informanten kan uttrycka sig mera fritt under en 

semistrukturell intervju än om jag valt att använda mig av strukturerad intervju. Den 

semistrukturella intervjun gav dock möjligheten att leda in informanten på intervjufrågorna 

                                                

37 Thomsson. Heléne. Reflexiva intervjuer. 2002. s.74 
38 Thomsson. H. 2002. s.82-87 
39 Thomsson. H. 2002. s.86  
40 Thomsson. H. 2002. s.82-87 
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och sedan ställa följdfrågor allt eftersom samtalet pågick.41 Jag har fått innehållsrika svar, och 

syftet var att låta informanten ge sin personliga syn på frågeområdet utan att bli styrd att 

svara det jag som intervjuare ville. Få begränsningar har behövts under intervjuerna och 

endast enstaka följdfrågor har ställts för att få ytterligare reflektioner och mer innehållsrika 

svar, då informanterna talade länge och gärna om detta ämne.42 

4.3 Metod för analys 

Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson skriver i sin bok om kvalitativ metod och 

vetenskapsteori att: 

Den kvalitativa analysen kräver således en föreställning om att interaktionen mellan två eller flera 
element eller företeelser kan ge upphov till någonting nytt. Dessutom kräver den att delarna 
analyseras i ljuset av dess plats i en – framväxande – helhet.43 

Med utgångspunkt i det Starrin och Svensson tagit upp angående kvalitativ analys har jag 

mer övergripande tolkat och sammanfattat svaren för att sedan presentera ur analysen givna 

fenomen eller företeelser som kommit fram av intervjuerna. Efter det har jag tematiserat det 

transkriberade materialet för att få in den slutgiltiga produkten av analysen i en kontext, ”(…) 

/dvs/ från del till helhet”.44 Starrin och Svensson skriver om ”beskaffenhet hos ett fenomen”45 

och när jag transkriberade intervjuerna analyserade, tolkade och tematiserade jag 

informanternas svar. Vilket genom ett analyserande tankesätt där del (enskilda informanten) 

till helhet (samtliga informanter i givna teman) gav en framväxande helhet i rätt kontext 

(tema). För detta har jag som Starrin och Svensson skriver, behövt ”pröva olika möjliga 

tolkningar”,46 och detta för att få fram passande tolkningar av informanternas berättelser. Då 

analysen består av tolkande delar, vilka är systematiskt genomgångna har Heléne Thomsson 

förklarat detta som en reflexiv analys. 47  Det inhämtade materialet ur intervjuerna har 

transkriberats och förts in i olika teman. De teman jag arbetat med gäller punkterna 5.1.1 Vad 

hade informanterna för syn på utbildningen innan de började och vad var det som gjorde att 

de valde SHF? 5.1.2 Hur ser informanterna på sin studiegång och sina val. Vad har de haft 

för tankar under utbildningen, och förändrades synen på utbildningen under tiden de gick? 

5.1.3 Vad har informanterna för syn på utbildningen i stort nu i efterhand och hur ser de ur ett 

                                                

41 Trost. J. 2010. s.39-42  
42 Trost. J. 2010. s.97 
43 Starrin & Svensson. P-G. 1994. s.26 
44 Starrin & Svensson. 1994. s. 28 
45 Starrin & Svensson. 1994. s.21 
46 Starrin & Svensson. 1994. s.83  
47 Thomsson. H. 2002. s.146-147 
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teoretiskt och praktiskt förhållningssätt på utbildningen? Utifrån detta har en reflexiv men 

tematisk analys genomförts, detta för att lättare kunna urskilja likheter och göra en rättvis 

indelning av informanternas svar.  

4.4 Urval 

Urvalet av studenter som intervjuats har tagits fram med hjälp av Ladok, där jag blev tilldelad 

dokument där jag kunde se namnen på alla som påbörjat och avslutat utbildningen. Den 

information jag fick ut om tidigare studerande har använts för att skapa kontakt, där jag först 

tog kontakt med ett trettiotal studenter uppdelat på varannan årskull som påbörjat 

utbildningen. Kontakten togs via sms för att få tag i deras nuvarande mailadresser som inte 

fanns i Ladok och därefter är de individer jag fått kontakt med sållade efter om de var 

intresserade att delta i studien och efter vad de gör i dag, dock helt oberoende av 

studieresultat. Anledningen till urval var mitt eget intresse för personlig kontakt och att få se 

vad informanten arbetar eller studerar med idag vilket Thomsson menar på är viktigt för ett 

gott utbyte.48 Jag hade för avsikt att få lika många tidigare studerande både med och utan 

uttagen kandidatexamen från utbildningen att delta i intervjuerna, men i slutändan har enbart 

fem individer valts ut oberoende av detta. Fyra av de från början totalt sex informanterna 

intervjuades omgående, dock drog det ut på tiden med de sista två då avhopp och avsaknad 

av svar på förfrågningar tyvärr kom att bli ett faktum. Efter avhoppen fick jag kontakta gamla 

vänner som tidigare studerat på SHF för att få intervjuerna avklarade så snart som möjligt. Då 

resandet för de andra intervjuerna påverkat ekonomin negativt, blev jag tvungen att överväga 

att eventuellt ha telefonintervju. Jag valde slutligen att inte göra telefon eller skype-intervju 

då jag tycker att den personliga kontakten känns för viktig. Man kan säga att jag efter kontakt 

med ett antal möjliga informanter valt ut de jag gjort efter attraktionsprincipen, vilket 

Thomsson menar dels handlar om attraktion för den vi vill intervjua men även att ”Urvalet 

handlar om kontaktbarhet och om en känsla av att den här kvinnan/mannen är en person som 

jag känner att jag vill prata med/intervjua.”49  

4.5 Metoddiskussion 

Då jag valt en kvalitativ metod för min studie och gjort intervjuer med fem olika individer 

som gått ut utbildningen, har jag genom tolkning av det inhämtade materialet fått det resultat 
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jag sökt. Hade jag valt en kvantitativ studie där jag använt mig av enkäter och även kunnat få 

ett större material att analysera hade resultatet säkert gett en annan bild av resultatet än det 

jag nu fått fram, men jag hade missat det jag tycker är av störst vikt i denna studie, det 

personliga utbytet.50 

I stort upplever jag att intervjuerna gick bra och att informanterna för studien gav relevanta 

svar. Av de fem intervjuerna jag gjort var det endast en intervju som var svår att genomföra 

och fick göras om en andra gång då informanten fick en tillfällig blockering, och kunde 

därför inte formulera givande svar eller reflektera över studietiden. Detta då informanten inte 

fått tillräcklig distans till utbildningen ännu. Vid två tillfällen av intervjuerna gjordes dessa i 

offentliga rum vilket medförde störande bakgrundsljud vid transkriberingen, vilket ledde till 

små bortfall av tonlägen och att dessa intervjuer tog väldigt mycket längre tid att transkribera 

än övriga. Under intervjutillfällena har jag i stort följt intervjufrågorna, men då jag vid några 

få tillfällen fick komplettera med en eller fler följdfrågor för att få ett större material att 

analysera, blev intervjuerna helt individuella. Att jag varit med och påverkat det slutliga 

resultatet kan man se som ett faktum då jag har ställt frågorna och initierat ämnet.  

4.6 Forskningsetik 

Då jag valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturell intervju har jag ett stort ansvar att 

vara etiskt korrekt och se till informantens integritet. Inför intervjuerna har jag informerat att 

det är helt upp till informanterna om de vill att jag publicerar allt eller delar av den 

information jag fått av dem. Informanten har dessutom själv fått välja att fortsätta delta eller 

helt bli utesluten på dennes begäran. För att undvika avhopp efter intervju erbjöd jag 

anonymitet. Till detta kommer att jag även fått tänka på att förmedla rätt information till 

informanten och informera om vad det är jag ska ha min intervju till och hur den kommer 

användas. För detta har jag tagit stöd av riktlinjer och forskningsetik hos Vetenskapliga 

rådet.51 Jag har alltså tagit del av och informerat informanterna om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven där det tydligt framgår hur och till vad jag får använda 

mitt insamlade material. Där framgår även att jag som forskare har ett stort ansvar att följa de 

regelverk som finns.52 
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4.7 Presentation av informanter 

Här kommer jag kort introducera mina informanter. Då jag valt att ge dem fiktiva namn på 

grund av integriteten kommer de fem informanterna kallas Marcus, Ronja, Emma, Mattias 

och Maria i studien. 

1. Marcus är idag student på HDK, han studerar sista året och är i full gång med sitt 

examensarbete när jag träffar honom för intervjun. Marcus är 24 år gammal och har valt att 

inrikta sig mot keramik-konst. Han avslutade sina studier på SHF år 2012.  

2. Ronja är student på Konstfack, där hon studerar smyckes-konst. Hon är 25 år gammal, har 

även en silversmidesbakgrund och gillar att arbeta konceptuellt med oädla material som hon 

tycker ger en större frihet för skapandet. Ronja gör sitt sista år och därmed ett examensarbete 

på master-programmet precis som Marcus. Även hon avslutade sina studier år 2012. 

3. Emma är idag marknadsansvarig på Svensk Form, hon är 33 år. Hon var med i uppstarten 

av utbildningen och valde att bygga ut sin utbildning med ett år, innan hon avslutade sina 

studier år 2008. 

4. Mattias är mångsysslare, och håller bland annat på med historiska marknader där han 

planerar vissa och deltar i andra. Intresset för historiska hantverk och skapande får honom att 

återkomma till hantverket när det väl finns tid över, hantverk han är intresserad av är bland 

annat att återskapa historiska verk i form av möbler. Mattias avslutade sina studier år 2008.  

5. Maria är idag i full fart med att göra färdigt sina uppsatser för att kunna ta ut sin 

kandidatexamen, hon är 25 år. Maria har fått jobb i ett kollektiv, där hon arbetar med textil, 

mest i form av mattor. Maria är den som gick ut senast, och detta gjorde hon år 2013.  

5 Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag analysera informanternas svar. Jag har gjort om 

intervjuerna från talspråk till skrivspråk då talspråket kan bli rörigt att läsa i längre stycken 

och för att få bort ord som, typ, öhm, och asså. Jag har valt att skriva om svaren så de blir mer 

lättlästa och lättare att förstå utan att förändra andemeningen i svaret.53 Efter de citerade 

delarna kommer jag utifrån min egen tolkning att föra ett resonemang om de teman som 

kommit fram av analysen. Jag har i analysen och tematiseringen slagit samman frågor för att 
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lättare kunna reflektera över hur de tidigare studenterna ser på utbildningen och dess relation 

mellan teoretiska och praktiska moment. 

5.1 Tre teman 

Frågeställningarna har gjorts om till tre huvudteman för att underlätta analys. De citerade 

blocken är enbart ett litet urval av informanternas svar, vilka jag tycker är mest relevanta för 

mina frågeställningar. De frågor som ställdes till informanterna kommer att utgöra basen för 

mina tre teman i analysen vilka är: 

Vad hade informanterna för syn på utbildningen innan de började och vad var det som gjorde 

att de valde SHF? 

Hur ser informanterna på sin studiegång och sina val? Vad har de haft för tankar under 

utbildningen? Förändrades synen på utbildningen under tiden de gick? 

Vad har informanterna för syn på utbildningen i stort nu i efterhand och hur ser de på 

utbildningens förhållande mellan teoretiska och praktiska moment? 

5.1.1. Informanternas syn på utbildningen innan de började och varför de valde SHF. 

Detta avsnitt behandlar informanternas tankar kring val av utbildning samt vad de hade för 

syn på utbildningen när de började. 

Marcus: 

När jag väl började var jag mest intresserad av att jobba med trä och metall. Jag vet inte riktigt vad 
jag hade för tanke, jag tror att jag bara ville testa och känna vad som passade och vad som var kul att 
hålla på med. Jag hade ju ingen tydlig plan, så jag gick nog in i utbildningen väldigt blåögd.  

Det var mycket av en slump att jag gjorde det (sökte utbildningen), jag började se mig om och 
började känna efter och se vad det är jag tycker om att göra, vad jag tycker om att arbeta med. Jag 
hade ju bara två ställen jag sökt till och då var det ena en Folkhögskola i Uppsala och så sökte jag till 
SHF i Linköping. Jag valde universitetet före folkhögskolan, men det var nog väldigt mycket 
slumpen. 

Ronja:  

Jag hade ju läst den information som fanns, och det kändes som att utbildningen passade rätt bra då 
den var väldigt bred och att den marknadsförde sig som väldigt praktisk. Jag hade en ganska öppen 
bild av vad det skulle bli, men jag tyckte det var väldigt tydligt med att det blir vad man gör det till 
under utbildningens gång. Jag tyckte om att den var väldigt bred, och det tycker jag fortfarande är 
väldigt positivt. Sen var det väl också andra mer privata anledningar, jag ville inte sitta med tolv 
andra på en folkhögskola i skogen någonstans liksom. Jag hade hört väldigt bra saker om Linköping 
som studentstad och jag tyckte det var skönt att komma bort från Stockholm. Jag tycker det är väldigt 
positivt att det är så väldigt brett men att man kan snöa in sig om man vill.  
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Emma: 

Det var ganska vagt, dels var programmet helt nytt så jag hade ju inte några tidigare studenter att 
prata med. Det var liksom lite slumpen som gjorde att jag sökte just detta program. (…) jag ville gå 
tillbaka till mina rötter och vad vill jag egentligen? Jag ville våga göra någonting som verkligen 
kändes rätt och då dök den här utbildningen upp. Det var en utbildning som handlade om form, färg 
och hantverk, och då jag läste programinformationen som fanns fick jag en positiv känsla. 

Mitt avgränsningsområde just då vid den stunden i livet var att jag tittade på Liu som förstahand. Jag 
sökte något inom skapande och jag tror att jag kanske tänkte att, det är en ny utbildning och jag har 
kanske chansen att komma in. Det kanske var en mindre tröskel, att jag förstod att i och med att det 
var en ny utbildning kanske söktrycket inte skulle vara som på de mer etablerade utbildningarna, så 
det var nog en bidragande faktor och att jag fick stanna i Linköping.  

Hur tänker du nu över valet av utbildning?  
Jag tror jag tänker att det var ganska lyckosamt. Det är väldigt slumpmässigt, utbildningen fanns inte 
tidigare och det hade inte gått att söka tidigare. Jag tyckte att det var en bra utbildning för mig just där 
och då. 

Mattias: 

Förväntningarna var nog rätt höga för de flesta. Det framställdes som att det var mycket på väg att 
hända i samhället, så många hade nog väldigt stora förväntningar. Jag ville prova på vad det var och 
vad det kunde ge, och det var förmodligen inte som jag trodde att det skulle vara. Jag hade väl inte 
räknat med teoribiten, och den pratades det inte så mycket om heller, utan det var mycket fokus på 
det praktiska hantverkandet. Informationen var inte så tydlig i början om teorin heller. 

Jag höll på en del med historiska hantverk på egen hand och jag ville kunna hålla på mera med sådant. 
Jag ville lära mig hur man skulle kunna försöka leva på det mer eller mindre, Det verkade vara en 
vettig utbildning att gå, och jag var intresserad av vad man kunde lära sig där och vad det kunde leda 
till. 

Maria:  

Innan jag började programmet hade jag inga speciella förväntningar. Jag ville studera något som jag 
skulle kunna tänka mig att arbeta med efter utbildningen, något roligt och intressant. SHF verkade 
intressant eftersom det var så annorlunda mot andra universitetsstudier, att det fanns ett så roligt ämne 
på universitetsnivå. 

Frågan i sig tolkas relativt olika av informanterna då de utgår från sin livssituation idag. Då 

två av informanterna som studerar nu jämför med hur upplägg och studier ser ut på de 

utbildningar de går i dag, med hur studierna på SHF såg ut reflekterar dessa ur ett studerande 

förhållningssätt. Emma som har en arbetssituation där hon träffar verksamma inom 

hantverksområdet relativt ofta, utgår från samtal och reflektion ur ett verksamt 

förhållningssätt. Mattias och Maria utgår däremot från sin lite mer diffusa bild och 

uppfattning av arbetslivet. 

Genomgående hos informanterna verkar det vara viljan att hitta rätt utbildning, vad som 

passade och en utbildning som såg ut att ha ett kul innehåll som fick dem att söka till SHF. 

De flesta gick in i utbildningen med öppna sinnen, och de talar om slumpen och att merparten 
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av dem valde universitet före folkhögskola. Alla fem utgick från vad de hade för känsla och 

vad de tyckte om att göra. De säger även att de ville prova på olika saker. Då det 

genomgående pratas om att utbildningen har en stor bredd och ger en god grund att stå på kan 

man kanske dra slutsatsen att utbildningen tilltalat dem, samt att några av informanterna även 

talar om Linköping som en trevlig studieort. Två av informanterna sökte utbildningen när den 

precis var nystartad, en av dem är Emma och hon hade en tanke om att det kanske skulle vara 

lättare att komma in på utbildningen då den var ny, och att söktrycket inte skulle vara lika 

stort som hos de mer etablerade utbildningarna så som Konstfack eller HDK. 

Majoriteten av informanterna ger uttryck för att det mer eller mindre var slumpen som gjorde 

att de valde utbildningen men att deras livssituation och tanken på vad de egentligen ville 

göra har stor inverkan på att de sökt. Flertalet valde universitetsnivå före folkhögskola trots 

att de varit inne på att de kanske skulle söka eller redan sökt folkhögskola. Genomgående 

finns en nyfikenhet till hantverket och viljan att hitta rätt. 

5.1.2. Hur informanterna ser på och tänkt om sin studietid samt hur deras syn på 

utbildningen förändrats. 

I detta avsnitt behandlas frågor kring tankar om studietiden, hur informanterna tänkt under 

studietiden och om deras syn på utbildningen har förändrats under studiernas gång.  

Marcus:  

Jag tror att många hade det väldigt jobbigt, och själv hade jag det väldigt jobbigt i perioder, det var 
lite oklara besked ibland och man förstod inte riktigt vad som förväntades av en. Man lärde sig så 
småningom att man kanske inte skulle tänka så mycket på vad det var som förväntades av en, utan 
man skulle liksom tänka själv och göra det man ville liksom. Man förstod inte riktigt den situationen 
man var i riktigt. 

Hade jag haft en keramiklärare hade det varit annorlunda på något sätt, då hade den personen sett vad 
det var jag inte kunde, men jag blev ju tvungen att först lära mig vad det var jag inte kan, och försöka 
förstå vad det är jag inte kan, och det blev ju liksom att det tog så mycket tid och energi att orka med 
det och försöka förstå vad det är som jag inte kan för att sen, hur lär jag mig det jag inte kan? Jag är 
väldigt stolt, så jag skulle nog inte vilja göra det annorlunda. 

Det var en så diffus situation, (…) jag känner inte att jag riktigt förstod vad det var jag höll på 
med(…). vi förstod inte riktigt vad lärarna ville med oss och vad de ville att vi skulle göra, och då sa 
Mats ”man kommer alltid vara förvirrad, men man är förvirrad på en högre nivå”, och jag tyckte det 
var så bra (…) det är såhär det kommer vara liksom. 

Jag tror att den första drastiska förändringen var på Formexmässan under andra året, då var det ju 
första riktiga kontakten med någon sorts yrkesliv. Hur andra människor tolkar det man gör i en 
försäljningssituation och då förändrades verkligen min syn på det jag gjorde och förstod mer att det 
här är någonting som är ett yrke också, inte bara det här lustfyllda och roliga som jag har och kom dit 
för. Det blev viktigare och viktigare det man höll på med, och mitt eget förhållande till keramiken 
blev ju också viktigare för varje år.  
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Ronja:  

Jag hade gått ut på våren och så började jag här på konstfack på hösten och då kändes det som att 
Linköping var för fem år sen. Det blev en väldig distans till det väldigt fort, men jag är nog ganska 
nöjd tycker jag. Det hade nog varit lättare om jag haft ett tydligt mål, för det var ju ganska rörigt. Jag 
kommer ihåg att sista året eller om det var i slutet av andra året kunde jag känna mig orolig över, vad 
jag skulle göra av den här utbildningen? Första året var ju väldigt rörigt och jag tror att folk var 
ganska missnöjda. 

Men synen på utbildningen, förändrades den något under tiden du gick?  
Jag hade nog tänkt mig att det administrativa skulle funka bättre, och att sådant inte skulle läggas på 
studenterna. Jag blev nog ganska bitter under utbildningens gång tyvärr. Sista året blev det som att 
jag skiter i alla andra, det är bara ta mitt och gå vidare, tyvärr. Jag var nog ganska besviken tyvärr, 
men det var ju jättemycket som varit bra också som jag ser nu när jag fått lite distans till allt onödigt 
skit som tog plats, och jag var jävligt slut när jag slutade. 

Emma: 

Att känna sig lite som en udda fågel, det var verkligen på gott och ont men jag tror inte det var något 
som jag tyckte var jobbigt i sig. Det jag var dålig på eller inte intresserad av, de nackdelarna vägdes 
upp av fördelar och det var nog ganska så typiskt för min studietid. Jag hittade några likasinnade som 
förstod det här att det kanske är känslomässigt jobbigt ibland, för det kanske hör ihop lite grann med 
skapandet. 

Skulle jag vara självkritisk så skulle jag nog kanske, jag borde kanske ha varit ännu mer aktiv, jag var 
lite för bekväm kanske. Jag tycker kanske att utbildningen gav mer än jag kanske utnyttjade. Jag hade 
som sagt var ingen klar bild av exakt vad jag ville göra när utbildningen var klar, jag tänkte nog att 
jag ska nog passa på att få med mig så mycket som möjligt, och jag ska testa olika just för att jag inte 
visste vilken roll jag ville ha när jag var klar. Redan då var jag väldigt driven, jag var ju kanske inte 
det under kurserna och så, men när det gällde utåt och få kontakter så var jag lite mer, på, själv. Jag 
ville hamna i ett sammanhang, och då var frågan vilket sammanhang, vad passar min profil? Jag 
tänkte att det här gör jag inte för karriären utan det här gör jag för mig själv. Jag kom ju på hur 
jobbigt det kan vara att skapa, jag hade ju liksom lite lagt det bakom mig. Skapandet var jobbigt men 
det hade det inte varit tidigare. Jag kan säkert dra en parallell till de som går in i väggen när de ska 
skriva uppsats och inser hur svårt det är, och för mig var det som att gå in i en vägg, att jag fick 
uppleva nästan som någon såhär ångestladdad del i skapandeprocessen. 

Jag hade en så diffus bild av utbildningen så jag kan liksom inte säga eller veta exakt vad jag 
förväntade mig, men däremot hur jag fungerar när det gäller skapandet så var det något jag upptäckte, 
det var jobbigare än jag trodde. 

Mattias: 

Det var kul, men vissa saker var ju jobbiga. I det stora hela var det en trevlig utbildning, det var 
mycket som var rörigt men det är väl ingen större katastrof. 

Kan du gå in lite mer på vad det var som strulade?  
Det hade ju ibland med uppgifterna att göra, och jag tror inte lärarna var särskilt förberedda heller på 
vad som krävdes, och man får väl räkna med att det i början inte är riktigt färdigt. (…) Vad man får in 
för elevmaterial, det kan ju påverka en del det med. Jag tror man kunde gjort bättre och vettigare 
grejer ibland, men i det stora hela, spelar det nog inte så stor roll i detaljerna heller. Det viktiga är väl 
att man egentligen gör någonting och provar på saker och att man reflekterar över sakerna, och att 
diskutera och reflektera över sina grejer kan ju vara rätt svårt eftersom man själv är part i målet, men 
det är ju hela processen man lär sig något av.  

Jag resonerar väl lite i vad jag kunde ha nytta av och vad jag hade för intresse, efteråt inser man väl 
att det är övning det handlar om, det är kanske viktigare att man gör något som man utvecklas av. 
Man är i en viss situation då och man ska få tiden att räcka till och man ska få godkänt, det tror jag 
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man har reflekterat över rätt så mycket.  

Maria:  

Jag har insett att för att få ut det mesta av programmet behöver man arbeta hårt kontinuerligt under 
hela programmets gång. Även om jag lärt mig mycket under mina tre år kan jag bara tänka att jag 
skulle kunnat komma så mycket längre om jag bara la manken till. Jag lät mig aldrig helt uppslukas i 
mitt arbete, utan jag gjorde mest vad som efterfrågades i kursmålen. Det var inte förrän efteråt jag 
tänkte på att jag borde arbetat mer för att utveckla mitt eget kunnande och skapande. Jag har en 
tendens att skjuta upp saker alltför mycket, och sedan stressa för att hinna innan deadline. Även fast 
jag vet att det inte är ett bra sätt så gör jag det, så det är en grej jag hade önskat att jag gjort 
annorlunda. Då hade jag sluppit många stressmoment och kunna göra en bättre produkt. I början 
valde jag textil inriktning, och det passade mig bra. Det är skönt att man ändå inte var låst till bara det 
textila, utan att man också fick prova på trä och metall. 

Genomgående för större delen av informanterna är att de haft svårigheter med eller känt 

ångest över sin studiesituation. Förvirring på grund av oklara besked och att det var rörigt 

över lag är återkommande. Emma tar upp att mötet mellan olika personligheter och 

kompetenser var nyttig, ”(…) man fick liksom spegla sina styrkor och svagheter hos andra”. 

Ett par av dem kanske har haft det lite kämpigare med det praktiska än andra studenter, så 

kan mötet Emma pratar om bli en god tillgång, då utbytet mellan studenternas olika 

kompetenser ger förståelse och kunskap genom att studenterna reflekterar över sitt skapande. 

Man lägger större vikt vid att man provat olika tekniker och material än att man kunde gjort 

och valt annorlunda, vikten är att man reflekterar över de saker man gjort och söker 

förbättring eller djupare förståelse i sin process. Huvudsaken är att man vågat testa och att 

man tagit lärdom för sin utveckling. 

Till de frågor detta tema innefattar finns inga större likheter informanterna emellan då 

informanterna utgår från sin egen situation under utbildningen. Då det både är positiva och 

negativa inställningar tolkar jag det hela som att frågorna och händelserna under utbildningen 

gett informanterna en individuell syn på detta. En negativ bit som dock återkommer är att det 

var en del problem med det administrativa och någon säger att vissa kanske fick mer hjälp 

och hade det lättare med kriterier än andra. En liten röd tråd informanterna emellan är också 

att man insåg att synen på sitt skapande fördjupades och att man började inse att det var 

viktigt att vara aktiv i sina val, och mot sitt skapandeintresse och det/de material man valt att 

arbeta med. 

5.1.3 Synen på utbildningen i efterhand samt synen på teoretiskt och praktiskt 

förhållningssätt i utbildningen. 

Detta avsnitt behandlar tankar och informanternas syn på utbildningen i efterhand samt hur 

de ställer sig till frågan kring förhållningssättet av teoretiska och praktiska moment i 
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utbildningen. 

Marcus: 

Jag har en väldigt positiv syn såhär i efterhand, och det grundar sig i att jag fick ett förhållningssätt 
som var väldigt direkt, (…). Det var en uppmuntrande utbildning, även när det var tufft och hårt blev 
var och en peppad att fortsätta och vilja mer. Attityden var jätteviktig(…) att man lärde sig tekniker 
och teori, men attityden att förhålla sig till det man håller på med, kunskapsområdena och hur man tar 
sig an problem blir kanske det viktigaste. Jag tror att detta är viktigt om man ska klara sig efter 
utbildningen. (…). Man löser problem på plats och det som är grundläggande, det är de sakerna jag 
tycker är väldigt positivt. 

Uppbyggnaden kring entreprenörskapsdelen tycker jag var väldigt bra (…). Det är verkligen en 
tillgång, att få jobba intensivt under en period och jobba med vad ett företag är och vad det innebär 
och hur man förhåller sig kring det och tänker kring det. 

Att få träffa verksamma konstnärer och hantverkare och tillverkare av olika slag på mässor och under 
praktikperioden är jätteviktigt, för min egen del lärde jag mig ju väldigt mycket under dessa 
perioderna(…) det är nånting med det här som är avslappnat på något sätt. (…) Man känner inte 
riktigt den här studiemiljön, utan mer att det är en yrkesmiljö och att praktiken, mässdeltagandet och 
entreprenörskapen som jag tagit med mig gör att jag vågar liksom. Jag känner mig trygg i vissa saker 
och att träffa människor som genomgått det här. Jag gillar att skriva, så för mig blev det spännande att 
hålla på med det, och det var väldigt svårt såhär i början och de flesta kände nog någon form av 
frustration över att de inte förstod(…). Det var väldigt jobbigt, men det var väldigt nyttigt också, och i 
slutändan så vet jag inte om jag varit så stolt över ett arbete som min C-uppsats. Men många kände 
nog mycket ångest tror jag, det var nog många som kände så. Det var ett högt tempo och det var 
liksom mycket driv, och orkade man inte med det så var det många som slutade. För mig blev det en 
väldigt viktig del och den gav mig nog också väldigt mycket styrka efteråt, det tog lång tid och det 
krävde så mycket arbete och så mycket tankekraft.  

Hur känner du för upplägget av de teoretiska kurserna, typ entreprenörskapen och 
designhistorian?  
(…) det var jättebra innehåll men att vi skulle haft det mer och tidigare, det tror jag att fler tyckte 
också, det var så mycket andra tankar som pågick, ”man hade fokus på andra saker än att lära sig 
designhistoria, även fast det var intressant så riktade fokus framåt. Vissa saker kändes så främmande 
och det var svårt att förstå. (…) det hade nog inte känts lika främmande om det varit under en längre 
period. 

Ronja: 

Jag tycker att det finns många fördelar, men det finns även en del nackdelar. Det blir vad man gör det 
till, och för mig som sysslat med många olika tekniker och material och inte snöat in mig på ett 
speciellt material eller teknik har det varit väldigt givande att utbildningen var så bred. Man fick lära 
sig grunderna i väldigt mycket, men man fick ju slita för att lära sig och det känner jag att jag har 
användning för, men det var verkligen eget ansvar. 

Hur menar du med fördelar och nackdelar?  
Fördelar för mig var att indelningen i grupperna trä, textil och metall skrotades ganska snabbt och 
man fick gå på alla lektioner. Jag vet ju att Slöjd, hantverk och formgivning är på ett universitet och 
det är ju en vetenskaplig utbildning, men den marknadsfördes som en nästan enbart praktisk, så jag 
tror att det var många som blev besvikna. Det var mycket administrativa problem som tog jävligt 
mycket tid och energi, och ibland kändes det som att vissa saker fanns på papper för att det krävs på 
ett universitet men det struntades i, det var liksom för syns skull. Jag tänker mig som så att jag 
respekterar de val jag gjorde då och att dom var rätt då och därför är dom rätt nu.  
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Hur känner du för upplägget av kurserna med designhistorian osv, och de delarna?  
Vi hade Anna då och det var väldigt värdefullt och jag tycker att hon valt ut väldigt bra litteratur, man 
läste ju nästan ingenting annars, det var relevant litteratur. Det är väl grundläggande i en sådan 
utbildning att ha grundläggande koll på tillexempel designhistoria, men så entreprenörskapen, den är 
också bra och man får ett hum om det språket som krävs när man startar ett företag, det är ett annat 
fokus. (…) det var skitskönt att ha folk som kom från andra fack (vid t.ex. Entreprenörskapen). 

Emma: 

Det var en bred utbildning inom form och hantverk som gav mig en bra plattform att stå på. Jag 
brukar nog också prata om utbildningen i positiva ordalag, för det är ju en del av min kompetens. Det 
är en bra utbildning då man verkligen fick testa, både kursmässigt och under praktikperioderna, så jag 
har nog en väldigt positiv syn på det. Lärarna och programledningen lyssnade väldigt mycket till oss 
studenter och det var mycket som strulade, men det var mycket som blev bättre under tiden. För mig 
gjorde det inte så mycket om allt inte var fast i ramar och det var nog för att jag inte riktigt visste vad 
jag ville. Det fanns en personlig värme hos lärarna och minnet av utbildningen är att det var 
engagerade lärare som tog hand om oss och ville oss väl. (…) Jag hade aldrig några bekymmer med 
det teoretiska men däremot kanske jag inte kunde lika mycket praktiskt om hantverket som de andra. 

Upplevde du att det för dig var några bekymmer att vara bristande på det praktiska?  
Det hade nog inte behövt vara det men det var nog det på ett personligt plan kanske, det var väl aldrig 
något direkt hinder för utbildningen heller. De hinder som fanns var hindren hos mig själv tror jag, 
(…)när det gäller hantverk (…) var det nog lite mindrevärdeskomplex, och att jag tyckte att jag 
märkte att om jag hade andra runt omkring mig som hade en högre förkunskap så kändes det som en 
större tröskel för mig. 

För mig personligen tror jag det var en ganska bra mix, en bra balans mellan båda delarna, dels för att 
jag har det i mig (…) även om det inte alltid faller sig naturligt att jobba med händerna (…) men att 
tvingas göra det tror jag var bra. (…) det är en bra bas (…) man har liksom lite inblick hur det kanske 
är att vara kreatören själv och medveten om de utmaningar man står inför och sen har man lite 
teoretisk bakgrund, eller liksom lite historisk kunskap. (…) Jag tror att det finns svårigheter med att 
(…) man ska prestera inom så många områden på något vis, man ska kunna skriva, presentera 
muntligt och man ska kunna prata inför folk och formulera sig skriftligt och akademiskt men sen 
också någon slags marknadsföringsmässigt så att folk förstår (…). Det går nog nästan inte vara bra på 
allt, och frågan är om en utbildning kan vara utformad på det sättet. (…) Jag har funderat på om det är 
vettigt att en utbildning står på så många olika ben och ställer de kraven på studenterna eller om det 
helt enkelt blir för tufft. (…) Jag tror det kan vara bra med en bred utbildning men det kanske handlar 
om att vara tydlig när man presenterar utbildningen (…) marknadsför, att man säger vad det är (…), 
att det är en akademisk utbildning. 

Mattias: 

Jag tycker att det är ett bra program, man lär sig en hel del olika saker, det är en bra bredd på det, sen 
måste man ju veta i förlängningen vad man vill göra och vad det ska leda till. Man får nog inte begära 
ut fel saker av utbildningen 

Hur tror du att utbildningen påverkat dig?  
Jag tror jag blivit mer uppmärksam på mycket inom branschen, och man har ju större möjligheter att 
reflektera över saker och ting. (…) I övrigt tror jag det är bra (…), och att det är nödvändigt (…). Det 
är ju en helhet och den måste man ju ha många bitar i, det är ju en rätt så stor komplex verklighet 
ändå, (…) man kan ju inte överdriva till bara teori heller för då blir det ju för tråkigt om man inte får 
arbeta med sina praktiska projekt heller(…). Rent allmänt så var det bra i det stora hela (…).  

Uppsatserna är nog det de flesta har svårast för, man har ju ändå inriktat sig mot olika hantverk och 
uppsatserna är ju det som kommer längst ifrån det praktiska, det är nästan det alla har svårast för och i 
och med att det nog är ganska få som är teoretiker har nog många svårt för. (…) Den största delen var 
ju väldigt främmande för teori överhuvudtaget. (…) Kraven var skyhöga i början (…) sen när det 
visade sig att nästan ingen klarade av uppgifterna så sänktes kraven, (…) till slut klarade nästan alla 
av dem. Det som var enskilt tråkigast det gällde nog även mig att det var uppsatserna, (…) för det 
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värsta är ju att man har tid man behöver lägga på annat också, men man måste nog kunna lägga upp 
tiden på båda grejerna ändå, (…) skrivandet var ju inte alls lika roligt som att göra det andra så då är 
det lätt att det blir det praktiska. Många gled nog iväg åt det hållet och därför blev nog inte 
uppsatserna färdiga heller. 

Maria:  

Programmet har en bra avanceringskurva där de första kursernas uppgifter fungerade som en 
inkörsport till det kreativa tänkandet man behöver. Ju mer tiden går desto mer kommer man in i det 
tankesättet. Det blir som en naturlig utveckling som man kanske inte tänker på under programmets 
gång, annat än när man pratar med utomstående som inte har samma tänk. Vi får som ett eget språk 
med fackuttryck. Man får kontakt med många olika människor på programmet, dels studenterna som 
alla har sina sätt att tolka uppgifterna vi får, lärarna och gästföreläsare som kommer från olika 
bakgrunder i det skapande området, där många också är aktiva hantverkare. Det finns alltså många att 
lära sig av och många slags synsätt man kan ta del av och utvecklas av. Tolkningsfriheten man har 
vid de olika uppgifterna är bra för att inte låsa en för mycket, utan man får fritt tänka hur man själv på 
bästa sätt vill lösa uppgiften. Det är alltid intressant att se på hur många sätt ens kurskamrater kan 
tolka en och samma uppgift. 

Alla informanter tar upp att de har en positiv syn på utbildningen, flera av informanterna ser på 
utbildningen som att utbildningen utvecklas och man ser det som att allt inte är skrivet i sten. 
Utbildningen har gett dem en bra grund att stå på samt att den gett en bredd inom olika områden 
informanterna tycker sig ha nytta av idag. Genomgående hos informanterna finns en tanke om att det 
stundvis var väldigt jobbigt. Jag tolkar det informanterna säger om detta och förstår att deras tolkning 
är att det var många som slutade på grund att det var för mycket att göra eller för att teorin tog så 
mycket tid och lust från skapandet. Ingen av informanterna ångrar att de gått utbildningen, dock fanns 
det en osäkerhet i vad man skulle med utbildningen till och vad den skulle leda till. I det stora hela 
tycker studenterna att den teoretiska biten är relevant och att det varit viktigt för kommande 
situationer. Informanterna pratar kring ett visst missnöje med att det teoretiska tar för mycket tid från 
det praktiska och detta verkar varit genomgående år efter år. Då många inte klarar av eller lägger 
större vikt till det praktiska hoppar folk av på grund av för stor press. Informanterna talar utifrån sin 
tolkning av det de hört och pratat om under sin tid på utbildningen, och då jag i min tur tolkar 
intervjun får jag fram att resultatet av mycket teori gjort att många slutat på grund av för stor press. 
Teorin ser informanterna dock som viktig för att få en förståelse till helheten, då den behandlar 
väsentliga delar till skapandet och reflekterandet över det man gör. 

Flera av informanterna pratar om att det kanske vore nyttigt att sprida ut den teoretiska biten i 
utbildningen över ett större tidsspann, samt att det kanske vore nyttigt att föra in mer under längre 
perioder. Ibland kan det tyckas som att teorin kommit in med fel timing då andra praktiska uppgifter 
kräver mycket tid och att fokus automatiskt läggs på det praktiska. Informanterna tror att det är nyttigt 
med teorin för att få en helhet med det praktiska, men då någon ger uttryck för att utbildningen 
marknadsförs som mest praktisk och att det inte läggs särskilt mycket vikt till teorin, faller den undan 
och det är lätt att praktiken tar överhand. Att ge vissa teoretiska moment mer tid över en längre period 
ses som en god idé men om det passar kursernas upplägg är mer osäkert. 

6 Diskussion av analys 

Då informanterna utgår från sin livssituation idag tolkas frågorna i sig relativt olika, och då 

två av informanterna idag studerar på master-nivå jämför de med hur upplägg och studierna 

ser ut där de studerar i dag. Emma som idag har en arbetssituation där hon träffar verksamma 

inom hantverket relativt ofta, utgår från dessa förhållanden. Hon är den jag samtalat med som 

har störst erfarenhet av arbetslivet och som under sina år efter studierna på SHF hunnit 

reflektera mest över sin studiesituation i relation till sin arbetssituation. Sedan har vi Mattias 
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som är mångsysslare och utgår från sin livssituation idag. Som jag skrivit i presentationen 

återkommer han till skapandet när möjlighet och tid ges och till skillnad mot övriga 

informanter har han ett förhållningssätt till utbildningen som kanske de andra inte har. 

Mattias pratar om sin verklighet som präglats av marknader, vilket får honom att reflektera 

och tänka tillbaka på utbildningen på ett annat sätt då hans livssituation informanterna 

emellan är unik. Maria som till skillnad mot övriga informanter arbetar just nu med att göra 

klart sina uppsatser och är på väg att flytta för att börja arbeta med sitt hantverk i ett kollektiv. 

Hon har inte riktigt hunnit möta en arbetssituation som de övriga och som jag skriver i 

avsnittet Metoddiskussion så verkar inte den djupare reflektion och återkoppling till 

utbildningen övriga har, riktigt satt igång för hennes del. Detta kanske kan ses som negativt 

men då hon själv under intervjun reflekterar över detta och hennes erfarenheter trotsallt ger 

vital information till studien, ger detta en intressant vinkel till studien men ur ett annat 

perspektiv än de övriga. Då jag i Bakgrunden delat med mig av hur utbildningen beskrivs på 

sin hemsida för vad studenterna efter studierna har för valmöjligheter i arbetslivet, har 

informanterna fått den verklighet utbildningen utlovar54. Med vad utbildningen utlovar syftar 

jag på att utbildningen ger den studerande kunskap för såväl skapande hantverksproduktion i 

egen regi och mot kulturområdet, samt att utbildningen ger behörighet för studier på 

avancerad nivå.55 De jag intervjuat har på ett eller annat sätt anammat vad utbildningen 

utlovat då två stycken studerar på avancerad nivå, en arbetar inom området och en är på väg 

in i en arbetssituation som rör området.  

Alla informanter tar upp att de har en positiv syn på utbildningen då utbildningen gett dem en 

bra grund att stå på samt gett en bredd inom olika områden som informanterna tycker sig ha 

nytta av idag. En informant tar upp att hon känner viss besvikelse över att en del 

administrativa problem tog mycket tid. Att de administrativa bekymren är återkommande i 

samtalen med informanter är ett bekymmer, både för studenter och för utbildningen. Vid 

samtal med informanterna nämner dock några av dem att de kanske ser bristerna eller 

problematiken kring det administrativa som att utbildningen utvecklas och att allt inte är 

skrivet i sten. Till detta hör också att informanterna nämner att lärare och ledning i 

utbildningen ger en personlig värme och att de nästan alltid lyssnar på vad studenterna vill 

åtgärda för att få en så bra utbildning som möjligt. Visserligen nämner någon att man för det 

mesta inte blev lyssnad på alls och att om man var kritisk mot upplägg av kurs eller 
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utbildningen kom man lätt lite på fel fot med den som höll i kursen. Frågan som dyker upp 

för min del när jag återkommande får höra om de administrativa bekymren och att det finns 

en tvetydighet till dessa är: Vad skulle man kunna göra för att tillfredsställa alla studenter 

som går utbildningen? Svaret är ganska simpelt men ändå komplext då alla individer tänker 

och tycker olika, men i det stora hela precis som Emma vid tillfälle för intervju säger, ”jag 

tror aldrig att man är helt nöjd med en utbildning heller”. Detta leder då till att man skulle bli 

tvungen att individanpassa utbildningen, men de ekonomiska möjligheterna finns inte att 

tillgå hur gärna man än skulle vilja. Vad institutioner och eller lärare/lektorer däremot skulle 

kunna göra vilket Kronberg, Sjöberg och Gustavsson lyfter fram i sina studier och texter om 

slöjdutbildning i allmänhet, är att delta och forska i hur man kan utveckla kunskap, process 

och utbildning inom praktiska områden men även annan utbildning. Jag ser detta som 

relevant och för att en utbildning skall kunna bli bättre behöver den ses över och ta del av vad 

tillexempel Kronberg, Sjöberg och Gustavsson fått fram som möjligheter till förbättring av 

utbildning och lärande i sina forskningsprojekt. Vad dessa forskare bland annat gjort är att 

bidra med kunskap genom analys kring fenomenet kunskap, och konsthantverkares förståelse 

för begreppen praktiskt och teoretiskt. 

Ingen av informanterna ångrar att de gått utbildningen, men de uppger att de tidigare kände 

osäkerhet över vad utbildningen skulle leda till. Detta kan vara en del av det de diskuterar vad 

gäller bristande information för vad utbildningen är och ger. Då informanterna även talar om 

att ”det blir vad man gör det till” kanske det är upp till studenten själv att ta reda på vad som 

krävs, utforma mål och ha en tanke om vad utbildningen för mig som student personligen har 

att erbjuda och som är av vikt för min fortsatta framtid inom ”en kulturell och kommersiell 

marknad”.56 Vidare är viljan att hitta rätt utbildning och vad som passade och var kul vid 

tillfället som gjorde att de sökte, detta är genomgående hos informanterna. Vissa stod i valet 

om de skulle söka till Universitet eller Folkhögskola, och då verkar det som att 

universitetsstudier har vägt tyngst i valet. Valet av utbildning gjordes utefter vad informanten 

i fråga för stunden kände var rätt och skulle tycka vara kul att hålla på med. När jag under 

intervjuerna frågar om informanternas val av utbildning tror majoriteten av dem att det mer 

eller mindre var slumpen som gjorde att de valde utbildningen, samt att deras livssituation 

och tanken på vad de egentligen ville göra haft stor inverkan på att de sökt. Thunborg, Bron 

och Edström visar på exempel till varför en person väljer att börja studera (HE), de får fram 
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sju motiv vilka är: att vara intresserad i ett specifikt ämne, förändra sitt liv, få ett bättre liv 

och social status, få intellektuell stimulans, ha något att göra, göra skillnad för andra samt 

prova på och se hur det är som ett resultat57. Några av dem sökte för att de trodde det skulle 

vara lättare att komma in på denna utbildning än tillexempel Konstfack eller liknande mer 

etablerad utbildning då söktrycket kanske inte var lika högt. Då de flesta gick in i 

utbildningen med relativt öppna sinnen tror jag att merparten av de som söker gör det av 

olika skäl, det är inte självklart, men ett skäl kan vara som för informanterna att de sökte vad 

som för dem för tillfället kändes rätt. Andra studenter kanske söker utbildningen i 

förhoppning att kunna förhålla sig praktiskt på en utbildning inom universitet och som 

beskrivs som praktisk, men som i själva verket innehåller en god mängd olika teoretiska bitar. 

Att utbildningen utger sig för att vara till största delen praktisk kanske ligger till grund för att 

många söker, men då studenten efter hand inser att utbildningen innehåller mycket teori ser 

jag att informanternas svar visar på att de fått oklara besked och kanske lite vilseledande 

information om utbildningen. En anledning till att de sökande kanske känner och tänker som 

de gör över utbildningar i stort, skulle kunna vara att den sökande inte är insatt i vad en 

universitetsutbildning innebär. Informationen från tidigare skola om studier på högre nivå 

och dess innebörd kanske är bristande, vilket leder till att åsikten om för mycket teori beror 

på brister i tidigare studievägledning och därmed kan ge den sökande vilseledande grund och 

förståelse. Jag tror att det är av stor vikt precis som Emma säger under intervjun ” att vara 

tydlig när man presenterar utbildningen (…) och marknadsför, att man säger vad det är (…), 

att det är en akademisk utbildning”. Precis som informanterna också nämner valde man 

universitet före folkhögskola just för att man kände att en mer avancerad nivå kunde ge mer i 

slutändan samt att man inte ville sitta i skogen med tolv andra studenter på en folkhögskola. 

Detta i sin tur leder, tror jag till, att om förståelsen för vad en universitetsutbildning är, bör 

den sökande under tidigare utbildning som gymnasium tillexempel ges förståelse och 

vägledning i vad en akademisk och/eller folkhögskoleutbildning är och innebär. 

Genomgående för större delen av informanterna är att de haft svårigheter och känt ångest 

över sin studiesituation. Förvirring på grund av oklara besked och att det var rörigt över lag är 

återkommande. Emma tar tillexempel upp att mötet mellan olika personligheter och 

kompetenser var nyttig, ”(…) man fick liksom spegla sina styrkor och svagheter hos andra”. 

Andra aspekter till förvirring och ångest skulle kunna vara att individen/studenten på ett 
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personligt plan ifrågasätter sig själv i huruvida man valt rätt utbildning, om jag som individ 

verkligen klarar av studierna och om det verkligen är det individen studerar till som denne 

vill göra resten av livet. Då den individuella situationen var/är mångsidig och bjöd/bjuder på 

en god bredd av bekymmer och diskussion, men även lösningar på egna problem i processen 

kan variationen på individnivå spela in i studentens utveckling under utbildningen. Här skulle 

vi kunna återkoppla till vad vi kallar tyst kunskap och mästare-lärlingssystemet, där vi 

reflekterar och lär genom att se vad andra gör och säger. Då den individuella kunskap och 

kännedom vi har över ett kommande problem, kan man via dessa två områden lösa problemet 

genom att individen lyssnat, tagit till sig och reflekterat över vad till exempel lämpliga 

tekniker och/eller litteratur innebär. Tidigare erfarenheter man eventuellt stött på eller sett 

annan person lösa klargör det egna problemet genom att vi ser vad som är fel, och vad som 

behöver göras för att lösa problemet. ”Ordlöst har en avancerad och komplex kunskap 

överförts från den kunnige till den okunnige” menar Molander.58 Här finns paralleller till hur 

Emma speglat sina styrkor och svagheter hos andra kurskamrater och detta tankesätt kan då 

användas för att lösa eventuella problem med en text eller ett praktiskt problem man har. 

Detta i sin tur speglar individens tanke över svårigheter att klara av en given uppgift under 

utbildningen, vilket kan leda till ångest eller förvirring. Om individen som jag skrivit om 

tidigare däremot har rätt förutsättningar och förståelse för vad en uppgift (utbildning) innebär 

och är kanske tröskeln Emma pratar om i intervjun inte behöver vara så stor och jobbig. Allt 

detta har med kunskap kring lärande och inlärning, sitt/individens lärande att göra.59 

Ser vi tillbaka på det teoretiska under utbildningen och som är återkommande hos fler av 

informanterna, så är det att de tyckt att den teoretiska biten i utbildningen varit nödvändig, 

och de har även tyckt att dessa moment varit relevanta. Teorin ser informanterna dessutom 

som viktig för att få en förståelse för helheten, då den behandlar väsentliga delar till 

skapandet och reflekterandet över det man gör i praktiken. Ronja och Marcus som idag 

studerar på master-nivå drar en parallell mellan hur det var under studietiden på SHF till hur 

de haft det under sina studier på Konstfack och HDK. Marcus tillexempel menar att hans 

förhållningssätt till skapandet och tanken om att det man gör ska gå att sälja inte finns bland 

hans kurskamrater på HDK. Han har inte heller stött på några studenter som i sina tidigare 

studier läst kurser om entreprenörskap och marknadsföring än. Ronja däremot drar en 

parallell mellan SHF och Konstfack och diskuterar handledning. Just handledning är något 
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hon saknar i sina studier idag då hon kände sig bortskämd med handledning under sin tid på 

SHF. Idag säger hon att hon får ungefär två handledningstillfällen i genomsnitt per termin. 

Tyvärr är ett återkommande inslag ett missnöje med att det teoretiska tar för mycket tid från 

det praktiska arbetet. Detta verkar vara något som studenterna år efter år samtalar om. Få 

klarar av teorin och lägger större vikt på det praktiska vilket leder till att folk hoppar av på 

grund av för stor press. Thunborg, Bron och Edström har under sina intervjuer stött på 

studenter som precis som mina informanter hävdar, att studenter hoppar av på grund av för 

stor press eller att det ställs för höga krav på individen.60 Flera av informanterna pratar om att 

det kanske vore nyttigt att sprida ut den teoretiska biten i utbildningen över ett större 

tidsspann, samt att föra in mer under längre perioder. Ibland kan det tyckas som att teorin 

kommit in med fel timing då andra praktiska uppgifter kräver mycket tid och att fokus 

automatiskt läggs på det praktiska. Trots detta tror informanterna att det är nyttigt med teorin 

för att få en helhet ihop med det praktiska, men då utbildningen marknadsförs som mest 

praktisk och att det inte läggs tillräcklig vikt vid teorin faller den undan lite och det är lätt att 

det praktiska arbetet tar överhand. Till slut menar informanterna att många kurskamrater inte 

klarade av teorin på grund av att det praktiska tar fokus från det teoretiska, och att den 

teoretiska biten i utbildningen kräver så pass mycket att man helt enkelt väljer att hoppa av 

eller struntar i teorin. Att ge vissa teoretiska moment mer tid över en längre period ses som en 

god idé men om det passar kursernas upplägg är mer osäkert. 

En röd tråd informanterna emellan är att man insåg att synen på sitt skapande fördjupades och 

att man började inse att det var viktigt att vara aktiv i sina val, men också att rikta in sig mot 

sitt eget skapande intresse och de material man valt att arbeta med. Då Schön och Molander 

stöder teorin om att kunskap erövras genom att göra, distansera och reflektera,61 samt 

att ”skapandet sker i interaktion med situationen (…)”,62 lägger informanterna större vikt vid 

att man provat på olika tekniker och material än att man kunde gjort och valt annorlunda. 

Vikten är att man reflekterar över de saker man gjort och söker förbättring eller djupare 

förståelse i sitt skapande. Detta i sin tur leder till att de jag intervjuat kanske har ett 

förhållningssätt till skapandet som pekar mot den tänkta arbetssituationen, något kanske 

andra medstudenter som eventuellt hoppat av har saknat. 
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7 Fördjupad diskussion 

Vi har nu nått fram till slutet på denna studie och här kommer jag sammanfatta de resultat 

som studien visar. Jag kommer i tur och ordning gå igenom svar på var och en av mina 

frågeställningar. Först diskuterar jag frågeställningen -hur ser tidigare studenter på sina 

studier? Därefter diskuteras -hur de tidigare studenterna ser på utbildningens blandning av 

teori och praktik? Sist diskuterar jag frågeställningen -vad har studenterna för syn på 

utbildningen i sin helhet? Slutligen avslutar jag med några tankar och förslag för vidare 

forskning och till sist några avslutande ord.  

Merparten av informanterna ser på sina studier med positiv inställning. Men trotts detta pratar 

de även om ångest och stress vilket kan ses som negativt. Studietiden för de intervjuade 

präglades av oklara besked och en hel del förvirring. Marcus citerar en av SHFs lärare och 

menar att ”man kommer alltid vara förvirrad, men man är förvirrad på en högre nivå”. Till 

grund för detta ligger den genomgående teoretiska och praktiska reflektionen till det vi skapar 

och hur vi analyserar varandras föremål och presentationer under hela utbildningens gång. I 

övrigt tycker de flesta att studierna gett en god bredd att stå på och att utbildningen gett 

informanterna en förmåga att på ett djupare och mer vetenskapligt sätt förhålla sig till sin 

skapandeprocess och det/de material eller tekniker de använder sig av. Barbro Sjöberg menar 

att slöjdverksamheten utgör en övergripande arbetssituation, där studenten förväntas känna 

till skapandeprocessen och dessutom kunna utföra processen från första idén till 

slutprodukten. I anslutning till detta bör studenten även känna till skapandeprocessen och 

behärska formgivningen.63 Då SHF vilar på vetenskaplig grund ges studenten en bred och 

djup förståelse för process, informationsmöten, produkter, formgivning samt att kunna 

reflektera ur ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa områden. Att synen på utbildningen 

är positiv men tudelad på grund av den individuella situationen ser jag därför som en lärdom 

om att vi är och tycker olika. Alla studenter kommer aldrig vara helt nöjda då de är unika och 

alla behöver olika former av hjälp, kunskap och relevans för sitt lärande. 

Fyra av fem informanter anser att teorin ihop med praktiken skapar en helhet, samt att teorin 

bidrar till en djupare förståelse för det egna skapandet. Hur de tidigare studerande ser på 

blandningen av teori och praktik ger även svar på att teorin varit relevant och att den varit 

nödvändig för den situation de lever/studerar/arbetar i idag. Informanterna tar upp att då 
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teorin tagit mycket tid från skapandet har många av deras medstudenter slutat på grund av att 

lusten för skapandet inte fått plats på grund av det teoretiska i utbildningen. Men de tror 

också att studenterna kan ha blivit besvikna då utbildningen utgett sig för att vara praktisk 

och inte teoretisk. Fler anledningar kan vara att man helt enkelt inte klarar av att ta på sig så 

många olika skor utbildningen ger grund för, och att man då heller inte klarar av de krav och 

den press som ställs på en som individ. Kronberg menar att ”… låta de båda begreppen teori 

och praktik vara jämbördiga… utan att i förväg kunna säga hur teorin förhåller sig till 

praktiken. Det avgörs i den enskilda situationen.”64 Då den enskilda situationen kan vara allt 

från det individuella skapandet eller skrivandet till att lösa en viss frågeställning tillhörande 

praktiskt eller teoretiskt problem i sin process under utbildningen, blir slutsatsen av det två av 

informanterna uttrycker under intervjun att, ”det blir vad man gör det till”. För att förtydliga 

citatet och ge det en innebörd kan ”det blir vad man gör det till” innebära att studenten har 

valmöjligheten att styra sin utbildning i den riktning hon/han känner känns lämplig och 

relevant för framtiden. Väljer man att endast ta del av det som krävs för att bli godkänd under 

utbildningen, kanske avsaknad av ett djupare förhållningssätt till skapandet gör 

tröskeln/steget ut i arbetslivet svårare. 

I det stora hela har man en positiv syn på utbildningen och dess innehållande moment. 

Problematiker som uppstått under utbildningens gång gällande det administrativa utförandet 

för utbildningen kan dock tolkas som en negativ aspekt. Men då de tidigare studenterna ger 

en bild av att problematiken varierar, då några tycker att de sett strulet som att utbildningen, 

liksom studenterna, utvecklats konstant verkar detta vara en del av att identifiera områden för 

att förbättra utbildningen. En annan tolkning jag gör av intervjuerna är att en del av strulet 

beror på den individuella situationen i sig. De moment, både praktiska och teoretiska, i 

utbildningen ses som en nödvändighet för att studenten ska få en god inblick i sin 

skapandesituation. Att moment som entreprenörskap, utställningskunskap och deltagande på 

mässor och i det offentliga rummet ger studenten oavsett om denne är medveten om det i 

studiesituationen eller ej, ett efter utbildningen djupare förhållningssätt till skapandet och det 

eventuella yrket. Förståelsen för andras skapandesituation eller förhållningssätt till kultur och 

historia blir fördjupad då man själv under utbildningens gång tar del av en mängd tillfällen 

där dessa moment diskuteras i grupp och läses om enskilt. De intervjuade har en positiv syn 

på utbildningen i sin helhet i relation till de situationer de lever i idag, då bredd i 
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vetenskaplighet, tekniker och material gett studenterna en god grund att stå på för sitt 

nuvarande yrkesliv eller för sina studier. Den teoretiska och individuella bredd utbildningen 

tillåter ger studenten en förmåga att beroende på situation delta med en kunskap andra 

utbildningar kanske inte gett. 

7.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har jag stött på frågor som skulle vara intressanta att vidareutveckla i 

syfte att ge utbildningar och studenter en djupare inblick i studiesituationen. Bland annat fick 

jag frågan, vad skall man göra för att åtgärda att så få egentligen tar ut sin kandidatexamen? 

En teori och vidare forskning som kan och har gett delvisa svar på denna fråga redan, skulle 

kunna vara att analysera ställningstaganden och motiv på individnivå för att studera högre 

utbildning. Artikeln Motives, commitment and student identity in higher edukation – 

experiences of non-traditional students in Sweden tar upp relevant fakta kring denna fråga 

vilket jag skrivit lite om i avsnitt, Teori och tidigare forskning. Ytterligare genom empirin har 

jag stött på problematik att få studenter deltar och fyller i utvärderingar av de kurser 

utbildningen ger. Då få deltar med åsikter och synpunkter ger detta utbildningen och 

kursledningen svårigheter att förbättra eller åtgärda brister i utbildningen. Vill man se 

förändring och förbättring krävs ett aktivt deltagande, utan deltagande och engagemang ingen 

förändring. En annan fråga rör utbildningen SHF i sig, hur den eventuellt skulle kunna 

utvecklas med större ekonomiskt stöd och vad detta skulle betyda för studenterna.   

Då denna studie baseras på ett litet urval av tidigare studeranden, kanske en ytterligare 

kvantitativ undersökning skulle kunna ge en utvidgad bild av de resultat denna undersökning 

gett. 
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7.2 Avslutande ord 

Något jag känner är av stor vikt är att jag under tiden denna studie är gjord, har fått förklarat 

för mig att några informanter, flera av mina medstudenter och andra bekanta gärna skulle se 

att ett större utbyte med andra utbildningar och utomstående aktiva inom detta område kunde 

genomföras. Exempelvis skulle möbeldesign på Carl Malmsten LiU i Stockholm kunna vara 

ett sådant samarbete och kanske annan likvärdig inom textil. I övrigt tror jag vi kan knyta 

ihop säcken och känna att det informanterna gett till denna studie medverkat till att 

nuvarande eller kommande studerande kan ta del av och om möjligt också avgöra om man 

tycker det är värt att strunta i teorin för att man är intresserad av det praktiska. 

 

För att återkoppla lite till min nyfikenhet jag skriver om i inledningen så har jag fyllts av de 

tankar och funderingar jag hade innan denna studie utfördes. Jag skulle vilja gå in och 

analysera mer, men då denna uppsats innehåll blivit tillräckligt får jag nöja mig och hoppas 

min tanke förts fram. Hoppas det varit intressant och lärorik läsning för dig som funderar på 

vad du ska göra med din tid på Slöjd, hantverk och formgivning, och du som bara läser för 

intressets skull, att du kanske kan bidra med din tanke och åsikt för en eventuell vidare studie. 

Tack för mig och dessa tre år! 
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