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Resumé  
 

Arbetets art:  Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp Högskolan i 

Skövde 

Titel: ”Vi vet mer än vi kan tala om”. En studie om tyst kunskap i yrkesutbildning till 

målare.  

Sidantal: 36 

Författare: Peter deNeergaard 

Handledare: Rauni Karlsson 

Datum: 2011-05 

Nyckelord: Tyst kunskap, praktiker, verbalisering  

Ingången till ämnesvalet är att jag varit yrkesverksam som målare. Studiens syfte är att 

undersöka hur elever på gymnasieskolans målarprogram formulerar sig om och 

synliggör sin kunskap inom spacklingsarbete. Ett delsyfte är att undersöka hur 

bedömning av elevers kunskap inom spacklingsarbete kan förbättras samt att försöka ta 

reda på vilket sätt kan man förbättra möjligheten för bedömning inom tyst kunskap. I 

detta fall valde jag att fokusera på spackelkvallitet beroende på att det dels är en central 

brytpunkt men även att det är relevant för mitt kommande roll som yrkeslärare. 

Ett centralt begrep i studien är tyst kunskap. Schön skriver om tacit knowledge som kan 

översättas till tyst kunskap liksom Polanyi. Han använder begreppet ”tacit knowing”, 

alltså tyst kunnande. Polanyi menar att vi vet mer än vi kan säga, ”we know more than 

we can say”. Definitioner av orden ligger till grund för min tolkning av vad tyst kunskap 

är.  

Studien har en etnografisk inriktning baserad på kvalitativa intervjuer samt deltagande 

observationer för att samla in data till min studie. Intervjuerna var den huvudsakliga 

datainsamlingsmetoden och observationerna den sekundära. Jag genomförde min 

datainsamling genom att intervjua fyra elever på en målarutbildning samt genomföra 

observationer. Jag kom fram till att den erfarenhet som eleverna får både inne i skolans 

yrkeshall samt elevernas APU perioder är av stor vikt för deras utveckling både rent 

praktiskt men även för utvecklingen av deras så centrala fackspråk. Jag tycker mig 

också se att deras språk är helt adekvat men det som framkommer är att de har svårt att 

fördjupa sina uttalanden om sin kunskap, de använder sig bland annat av ord som 

”lagom tjock” samt ”slät”. Ett annat tema är att kontexten är av största vikt för att 

respondenterna skall kunna beskriva spackelkvaliteten.  

Min slutsats stämmer överens Polanyis att respondenterna helt klart besitter kunskap om 

spackelkvaliteten men att de har tydliga svårigheter att förmedla den, särskilt när de är i 

en kontext som är ovan för dem och att de inte har direkt kontakt med de spacklade 

ytorna de försöker beskriva kvaliteten på. 
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Abstract 
 

Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp, University of 

Skövde 

Title: “We know more than we can say”. A study on tacit knowledge in vocational 

education becoming house-painter. 

Number of pages: 36 

Author: Peter deNeergaard 

Tutor: Rauni Karlsson    

Date: 2011-05 

Keywords: Tacit knowledge, practitioner, verbalization 

The entrance to the topic selection is basically that I have been working as a painter. 

The purpose of this study is to examine how students in upper secondary schools 

painting program puts words on, and reveals their knowledge about working with 

filling. A purpose of the study is to examine the assessment of students' knowledge in 

their work with filling can be improved and to try to find out how you can improve the 

ability to assess the tacit knowledge. In this case, I chose to focus on quality of filling, I 

chose this depending on the one hand is a key break point but also that it is relevant to 

my future profession as a teacher.                  
 

A central concept in the study is tacit knowledge. Schön writes about tacit knowledge 

and Polanyi also uses the concept tacit knowing, that is, tacit knowledge according to 

Polanyi means that we know more than we can say. The definitions of the words are 

foundations for my understanding of what tacit knowledge is. 
 

I have an ethnographic approach based on qualitative interviews and participant 

observation to collect data for my study; the interviews were my primary way of data 

collection and observation the secondary. I completed the data collection with 

interviewing four students in training to become painters and observing them in their 

professional training. I found that the experience students receive, both in the school 

hall and in their APU periods is of great importance for their development both in 

practical terms but also for the development of their so central jargon. I also perceive 

that their language is quite adequate, but what emerges is that they find it difficult to 

deepen their appreciation of his knowledge, the use of particular words such as 

"moderately thick and" smooth ". Another theme is that the context is of paramount 

importance to the respondents to describe the quality of the filler. 

My conclusion is consistent with Polanyi’s, that is, respondents clearly possess 

knowledge of about the quality of the filler but they have obvious difficulties to transmit 

it to me, especially when they are in a context that is not their usual, and they do not 

have direct contact with the plastered surfaces they are trying to describe the quality of. 
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Inledning 
 

Ingången till detta ämne grundar sig i att jag varit yrkesverksam som målare. Den 

kunskap som studien handlar om är den tysta kunskapen som en yrkesman besitter, och 

som för mig framgick som en naturlig del i mitt lärlingskap. Jag lärde mig mycket av 

den kunskap som är central i studien under min gymnasietid. Med detta menar jag en 

adekvat kunskap om underarbetets olika aspekter. Det är traditionellt en målargesäll (en 

målare som klarat sitt gesällprov) som tar över lärlingens fortsatta lärande inom detta 

ämne efter sin gymnasieutbildning.  När jag under mina tidigare terminer på HIS 

yrkeslärarprogram (högskolan i Skövde) kom ut på VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) på ett yrkesgymnasium, noterade jag under samtal med min handledare och 

andra anställda yrkeslärare, att det verkade finnas en ansenlig mängd tyst kunskap. 

Kunskap som fördes över från lärare till elev, detta skedde i ostrukturerade samtal i en 

rad olika situationer, så som kafferaster och spontana möten i skolans lokaler. Dessa 

samtal skedde inte bara med lärarna på målarlinjen utan med andra yrkeslärare. Det 

talades om hur man som lärare bör kunna få elever att reflektera över sitt arbetsmoment, 

om det var klart samt vilken kvalitet arbetet har. De olika lärarna talar om detta utifrån 

sina erfarenheter, dels som yrkeslärare men även som yrkesverksamma inom sina 

respektive yrken. Under dessa samtal framgick det att eleverna behöver kunna se om ett 

arbete håller adekvat kvalitet för att kunna bli anställningsbara. Jag har valt att fokusera 

på underarbete till denna studie och med underarbete menar jag spackling och slipning 

av tapetskarvar. Underarbeteskvalitet, enligt min erfarenhet, är en central brytpunkt i 

arbetet med att färdigställa ett arbete på ett professionellt arbete. I mina samtal med de 

olika yrkeslärarna uppfattade jag att det finns konsensus om att den kunskapen som vi 

benämner som tyst kunskap eller tacit knowledge (Schön 1983) är viktig för eleverna på 

de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna, då eleverna enligt ett av skolans mål 

skall vara anställningsbara, vilket är ett lokalt mål på de yrkesförberedande 

programmen. Därför är detta viktigt för eleverna som går på yrkesförberedande 

utbildningar. Vad som kan anses anställningsbart kommer skolan överens med de lokala 

målarfirmorna. De olika företagen, som är intresserade av att ta sig an eleverna som 

lärlingar samt att sedan eventuellt anställa dem, kommer med en del önskemål om vad 

eleverna bör ha med sig från sin utbildning i form av yrkeskunskaper, så som till 

exempel olika speciella sätt att uppföra tapeter på såsom med hjälp av en tapetmaskin 

eller vissa specialverktyg så som ”giraffen”(detta är en maskin för slipning av väggar 

och tak, den används främst vid nybyggnation).  Jag började under min VFU söka efter 

ett lämpligt forum för att kunna använda, fördjupa mitt intresse och min kunskap 

rörande den speciella variant av tyst kunskap som hör till målaryrket. Jag fann att 

kontrollen av underarbeteskvaliteten var en del av den tysta kunskapen som var relevant 

för syftet med min studie. Jag fann att jag kunde undersöka spackelkvaliteten på ett 

tillfredsställande sätt. Detta gav mig adekvat data som kunde leda mig i en riktning som 

stämde överens med studiens syfte. 
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Syfte 
 

Det övergripande syftet är att undersöka hur elever på gymnasieskolans målarprogram 

formulerar sig om och synliggör sin kunskap inom spacklingsarbete. Ett delsyfte är att 

undersöka hur bedömning av elevers kunskap inom spacklingsarbete kan förbättras 

samt att försöka ta reda på vilket sätt kan man förbättra möjligheten för bedömning 

inom den yrkesspecifika kunskap som kan betraktas som tyst kunskap.  

 

Frågeställningar 
 

Frågeställning 1: Hur uttrycker sig eleverna om kvalitetsaspekter inom 

spacklingsarbete? 

Frågeställning 2: Vilka idéer kan jag få ifrån eleverna om hur man skall kunna göra den 

tysta kunskapen bedömningsbar? 

 

 

 

Bakgrund 

 

I det klassiska sättet att lära en elev att bli en målargesäll är det en mästare som lär upp 

en lärling med hjälp av sina egna erfarenheter inom yrket, system med klassiska 

lärlingar existerar fortfarande. Man arbetade praktiskt med att lära sig yrkets olika delar 

genom praktiskt arbete (”learning by doing”, enligt Dewey 1999) men under 

övervakning av målargesällen. Detta system är fortfarande aktuellt då mycket av all 

kunskap som eleverna på de praktiska utbildningarna tillskansar sig sker på detta 

mycket traditionella sätt. Undervisningen har förändrats med dagens nya teknik, såsom 

tillgång till information via internet men kärnan är densamma. Författaren till boken 

”The reflektive practitioner”, Schön (1983), skriver om tacit knowledge som kan 

översättas till tyst kunskap. Polanyi (1967) använder begreppet ”tacit knowing”, alltså 

tyst kunnande. Polanyi menar att vi vet mer än vi kan säga, ”we know more than we can 

say”, och detta omfattar då inte bara kunskapen i sig utan även aktiviteten som krävs för 

att få kunskap Polanyi. Begreppet ”we know more than we can say” grundas enligt 

Polanyi i kunskaps- och samhällsfilosofi men det har även förknippats med 
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Wittgensteins språkfilosofi. Wittgensteins språkfilosofi går i korthet ut på att språket 

ofta begränsar oss i våra försök att utrycka oss. Vi vet mer än vi kan tala om är ett 

utryck som används och som spelar en central roll i min studie. Vidare beskrivs tyst 

kunskap på detta sätt,  

tacit knowlege is procedural that guides behavior but that is not readingly 

available for introspection. Tacit knowledge is intimately related to action and 

relevant to the attainment of goals that people value (Horvath & Stenberg, 

1999).  

Det framställs olika idéer av vad tyst kunskap betyder. Schön menar att praktiker 

uppvisar en slags vetskap i praktiken. Det mesta av kunskap kan ses som tyst kunskap, i 

verkligen uppvisar yrkesutövare ofta en förmåga till reflektion på ett intuitivt plan. På så 

sätt förstås vikten av handlingen mitt under pågående arbete och ibland utnyttjas denna 

kapacitet att hantera det unika, osäkra, och konfliktfyllda situationer av praktisk natur, 

enligt Schön (1983).   

 

I sin doktorsavhandling ”Från novis till expert. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och 

didaktisk belysning” beskriver Björklund (2008) bland annat praktiskt kunnande och 

respondenternas förmåga att sätta ord på denna kunskap. Det han redovisar stämmer väl 

överens med vad jag söker kunskap om. Alla sorters kunskap är bunden till den kontext 

som hör till expertens profession. I detta fall är det spackelskarvar i respondenternas 

vardagliga kontext, det vill säga i detta fall i deras yrkeshall på den gymnasieskola där 

respondenterna studerar. För att komma åt den där specifika kunskapen behöver man 

vanligen studera varje specialitet för sig och jag har valt fokusera på spackling.  

 

 

Olika former av tyst kunskap beroende av kontext 
 

Studier av olika experter och expertis har dock visat att det finns förmågor, 

förhållningsätt och färdigheter som är gemensamma för praktiker i vitt skilda områden. 

Alla olika yrken har sin tysta kunskap, till exempel en barista vet när creman är lagom i 

en espresso, en expedit ser vilka jeans som passar olika kunder. Dessutom verkar 

utvecklingen av dessa kunskapsaspekter, och kanske speciellt det som brukar kallas för 

förtrogenhetskunskap, följa liknande spår och påverkas av samma faktorer i en 

progression från novis till expert, eller som det benämns inom måleriet, från  lärling till 

gesäll. Detta beskrivs bland annat av Björklund (a.a.).  
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Beskrivning av begreppet tyst kunskap 
 

Polanyi (1967) myntar uttrycket tacit knowledge. Polanyi tar exempel från måleriarbetet 

och beskriver tyst kunskap på följande sätt:  

När målaren skrapar den flagnande färgen med sicklingen är fokalpunkten för hans 

uppmärksamhet den yta han rengör. Den slipade sicklingen i handen är likt en 

förlängning av hans kropp med vars hjälp han upptäcker och river bort 

färgflagorna. Han ”känner” med sicklingen att färgen ger med sig på 

fönsterbågen/…/ Han har införlivat redskapet med sig själv eller, med Polanyis 

termer, ingjutit sig själv i redskapet (Rolf 1995, s 62). 

Tyst kunskap är knuten till handlande och den tillägnas i det här sammanhanget genom 

handen, dvs. kroppen och de redskap man använder (tacit knowing). Tyst kunskap 

handlar alltså inte om nedtystad kunskap utan är något som är levande och knutet till 

kroppsligt erfarande.  

En designers kunskap enligt Schön (1993) innehåller både implicit och explicit 

kunskap. Med implicit menar man den tysta kunskapen medan explicit är den synliga 

mera allmänna kunskapen. De arbetar inte bara med intellektet utan använder sig av 

både kropp och sinnena. Med allt detta ”seende” är inte bara en registrering av synlig 

data utan även en konstruktion av kontexten och en mening med arbetsuppgifterna som 

går bortom där de befinner sig just nu. Det handlar ord som känna igen, upptäcka, finna 

och uppskatta (Schön 1991). Min tolkning av Schöns ord är att mina respondenter ”ser” 

vad som behöver göras samt hur det bör genomföras. De lär sig grunderna inne i 

yrkeshallen men tar med sig den ut i de olika kontexter som finns på de olika platser där 

de sedermera kommer att genomför sin APU, sommarjobb och sedermera arbeta. Detta 

är olika sätt att försöka sätta ord på det man ser. Att se detta är att reflektera över sitt 

arbete, vilket leder en framåt i arbetet.  Schön (1991) tar även upp två olika sätt att se. 

Det första är att man ser det faktiska ”sees what´s there” och det andra är att man ser 

mönstren i den första varianten. Tacit knowledge, är en kombination av dessa två 

varianter och de fungerar tillsammans som en handling. Det är vanligt att praktiker inte 

kan sätta ord på sin kunskap, att de ofta kan mer än de kan tala om för andra personer.  

För att de skall kunna återge sin kunskap så underlättar det väsentligt om man befinner 

sig i den aktuella situationen. På detta sätt kan praktikern använda sig av den faktiska 

ytan de ämnar beskriva. Den blir ett bra komplement till det verbala för att kunna 

förmedla sin kunskap runt en särskild situation. Ett exempel på detta är enligt 

författaren en person som kan skriva på ett tangentbord på ett snabbt och felfritt sätt 

men kan inte förmedla detta utan ett tangentbord. Även ett fiktivt tangentbord fungerar 

då man kan visa fingersättningen och säga” tangenten är placerad under vänster 

ringfinger”.  
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Tyst kunskap enligt Polanyi 

 

Polanyi (1967) refererar till flertalet beteendevetenskapliga experiment som tyder på att 

vi kan lära oss att reagera på omedvetna stimuli. Polanyi talar om partikulärkunskap 

som var för sig och utanför sitt sammanhang inte betyder något men som tillsammans 

ger en mening och en förståelse av ett komplext fenomen. Polanyi vill därför skilja på 

teoretisk och praktisk kunskap, att veta och att kunna. Detta kunnande är centralt i 

yrkesutbildningar då mycket av den kunskap som förmedlas är av praktisk karaktär. 

Polanyi får ofta stå som grundare till den moderna beskrivningen av tyst eller dold 

kunskap men han betonar starkt att han inte vill ställa den mot den etablerade rationella, 

explicita kunskapen utan föredrar att se dem som olika delar av människans 

kunskapsresurser.  

Vidare beskriver författarna vikten av tacit knowledge som viktig på fältet och att det 

finns en viktig del i att den fortsätter vara ”tyst”. Wagner, Sujan, Sujan, Rashotte och 

Sternberg (1999) tar upp ett exempel.  

If in the past, knowledge of about the importance of buying the boss a present for 

his or her birthday was tacit, those who possessed that knowledge were at a 

distinct advantage. But if now everyone knows and uses a piece of the 

knowledge, it will no longer differentiate employees, in the boss` eyes.  

Detta är en av de saker som författarna menar är viktigt då man med implicit kunskap 

besitter kunskap som lekmän inte har. Denna form av kunskap finns i de flesta yrken 

och det är den som skiljer en novis från en mästare, eller som inom måleri lärling och 

gesäll. Det är inte bara den ”rena” kunskapen som förs över mellan lärare och elev, utan 

även värdet av ordet ”lagom”. Detta blir viktig information då man försöker förstå 

svårigheten med att sätt ord på den tysta kunskapen. Värderingen och ordet i sig är ofta 

knutna till en specifik kontext. I rapporten ”Tyst kunskap, vad är det egentligen?” 

(Gustavsson 1996, kapitel 3) tar författaren upp att det möjligen därför är så svårt att 

föra över yrkeskunskap från fackmän till lekmän.  

 

Från novis till expert 

 

Om man skall kunna ta sig från novis till expert eller från lärling till gesäll så krävs det 

som kallas förtrogenhetskunskap, vilket är en variant av tyst kunskap som blir viktig i 

denna studie då den rör praktiska ämnen. Ett par exempel på förtrogenhetskunskap kan 

vara förmågan till en praktisk färdighet så som att lära sig att känna kvalitet på 

underarbete eller kunskapen om hur man skall luta sig in i en slalomport. Det kan lika 

gärna vara en lärsituation som känns besvärlig och med detta menar jag att den tysta 

kunskapen även finns i det sociala samspelet, både i en skola och i yrkeslivet. Man 

behöver besitta förtrogenhetskunskap inom detta område för att kunna fungera i grupper 
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av olika slag, till exempel i klassrum. Schön tar upp något han kallar ”reflektion on 

action”. Min tolkning av detta är att man måste kunna se om en arbetsuppgift är klar för 

att kunna gå vidare till nästa uppgift eller söka stöd hos sin lärare eller handledare för att 

få hjälp att kontrollera kvaliteten. På sätt kan eleven få hjälp med att få reda på vad som 

saknas för färdigställande av uppgiften eller komma vidare i till nästa uppgift. Min 

tolkning av vad han menar med detta är att han för att kunna utveckla den tysta 

kunskapen måste man reflektera över sin situation och de arbetsuppgifter man ställs 

inför.  

 

Experten som den förtrogne praktikern 
 

Inledningsvis utvecklar experten förmågan att se, observera och identifiera. Hon lär sig 

att bortse från det som är onödigt och koncentrera sig på det som är relevant. Hon lär sig 

att upptäcka det som inte syns och dra slutsatser och förutse vad som komma skall. I 

förlängningen av detta ligger förmågan att bedöma vad som är rätt och fel, moget och 

omoget, färdigt och ofärdigt, gott och dåligt, farligt ofarligt. Bedömningen sker inte i en 

medveten analytisk process utan experten upplever att något är hotande eller lovande, 

direkt och automatiskt. Tillsammans med bedömningen ligger en förmåga att välja 

mellan olika alternativ, ta ett beslut. Detta verkar ske utan analys eller rationellt 

medveten logik. Att bedöma och ta beslut leder ofta till ett agerande. Hos experten 

smälter dessa steg samman till ett omedvetet, automatiskt och intuitivt beteende. Det 

gäller i de olika fallen att man ”känner in sig” i de situationerna på samma sätt som man 

känner igen ett ansikte i en folksamling. Enligt Dreyfus och Dreyfus (2000) sker en 

utveckling från novis till expert i fem stadier: Nybörjare, Avancerad novis och sedan till 

Kompetens i tredje stadiet. I detta stadie har den lärande tillägnat sig viss erfarenhet och 

söker efter regler och principer som kan användas i olika typer av situationer. I fjärde 

stadiet, Skicklighet, kan man tillämpa sia kunskaper medan i det slutliga stadiet, 

Experten, vet man med säkerhet hur man ska agera även om situationerna är unika och 

varierar. Alla slags kunskaper är bundna till den kontext som hör till expertens 

profession. För att komma åt den där specifika kunskapen behöver man vanligen studera 

varje specialitet för sig. Det är därför jag valt att fokusera på en liten del av kunskapen 

som respondenterna besitter samt deras förmåga att verbalisera den samma. Jag har 

uppfattat att olika experter och expertis har visat att det finns förmågor, förhållningssätt 

och färdigheter som är gemensamma för praktiker i vitt skilda områden. Med detta 

menar jag att konceptet med ”lagom tjockt” inte på något sätt är unikt för just 

måleriyrket. Det finns som begrepp i en mängd olika yrken men det är dess innebörd 

som blir unik för de respektive yrkena. Dessutom verkar utvecklingen av dessa 

kunskapsaspekter och kanske speciellt det som brukar kallas för förtrogenhetskunskap, 

följa liknande spår och påverkas av samma faktorer i en progression från novis till 

expert (Björklund 2008). 
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Min version av tyst kunskap 

 

Kan praktiker mer än de kan tala om? 

 

Den versionen av tyst kunskap som jag baserat min egen tolkning på är till viss del 

baserad på mina egna reflektioner runt den fackkunskapen jag själv besitter, men jag har 

fördjupat kunskapen med olika teorier för att styrka min tolkning. Den idé som jag 

använder mig av mest är ”att praktiker kan mer än de kan tala om”. Det citatet stämmer 

väl överens med mina reflektioner om mina kunskaper inom måleri, min möjlighet att 

sätta ord på den yrkesrelevanta tysta kunskapen samt på vilket sätt jag skall kunna föra 

över dem till mina kommande elever.  

Den tysta kunskapen genomsyrar hela måleriyrket med dess olika aspekter, det finns 

tyst kunskap i alla steg i processen från början av underarbetet till det färdiga 

slutresultatet. Exempel på detta kan vara till exempel, hur länge skall en klistrad 

tapetvåd ligga och dra eller hur mycket färg kan man ha in en pensel avsedd för 

fönstermålning innan den börjar droppa? Under mina år som målare har jag inte 

nämnvärt reflekterat över denna typ av kunskap utan bara använt det jag har lärt mig. 

Fingertoppskänsla är en annan aspekt av den tysta kunskapen som genomsyrar det 

praktiska kunnandet, den nämns ofta i olika sammanhang och kontexter, även så inom 

målaryrket.  

 

Often the knowledge takes the form of rules by the thumb (fingertoppskänsla) of 

what to do under certain circumstances. (Horwart & Stenberg 1999). 

 

Vad fingertoppskänsla betyder exakt beror på yrket samt vilken kontext det rör sig om. 

Att man som målare kan med hjälp av fingertoppskänsla bedöma olika yrkesrelevanta 

saker så som till exempel underarbeteskvalitet eller snabbt uppskatta hur många 

tapetvåder det går åt till ett rum, ger inte med självklarhet målaren samma möjligheter 

inom andra yrkens versioner av fingertoppskänsla. Alla yrken har sin egen variant och 

den är kopplad till deras tidigare erfarenheter från liknande situationer. En beskrivning 

av fingertoppskänsla ger författarna i boken ”Tacit Knowledge in Professional Practice” 

(Horwart & Stenberg 1999). Tyst kunskap är processen som vägleder beteendet men det 

är inte nödvändigtvis tillgänglig för introspektion. Tyst kunskap är nära relaterad till 

handling och som är relevanta för att uppnå mål som människor värderar. Ofta kunskap 

i form av fingertoppskänsla som ”talar om” för praktikern om vad man ska göra under 

vissa omständigheter.  
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Metod 
 

Etnografi 
 

Etnografi är en grekisk term. Etno betyder folk eller nation, grafi kommer från ordet 

graphiá, det betyder beskrivning och etyder således folk(be)skrivning. Etnografin har en 

lång historisk bakgrund. Många historiker menar att metoden härstammar från innan 

Krisi födelse och att Herodotos var den ursprungliga forskaren, termen etnografi 

myntades under mitten av 1800-talet och den härstammar från antropologin. I Sverige, 

liksom i resterande delen av Skandinavien var etnografin knuten till de etnografiska 

museerna, dess syfte var ursprungligen att beskriva icke-europeiska folkslags materiella 

och andliga kulturer. Under 1930- och 40-talen började utbildningsforskare använda sig 

av etnografiska redskap för att undersöka frågor om utbildning.  Klassrummet kom i allt 

större utsträckning att utgöra ett forskningsfält. I klassrummen intresserade sig 

forskarna sig för de frågor som rörde undervisning och lärande. I USA benämndes detta 

som educational ethnography, den närmaste svenska översättningen är didaktisk 

etnografi eller eventuellt pedagogisk etnografi. För att kunna genomföra en etnografisk 

fältstudie måste man vara noggrant förberedd och systematisk, enligt Kullberg (2004). 

Detta har jag gjort genom att bland annat förbereda ett antal frågor till de intervjuer jag 

planerar att göra, samt förbereda var och när intervjuerna skall genomföras. Planering 

och förståelse om ett projekt är av största vikt för att fältstudien skall ha så stor chans 

som möjligt att lyckas. Etnografin undersöker processer och kontexter därför är det 

viktigt med välformulerade frågeställningar om vad vi gör, varför vi gör det och hur 

man kan utvärdera och förbättra problemet. Ordet problem i detta fall är inte negativt 

laddat som det ofta annars är utan det skall till exempel ses som en situation man kan 

eller vill förbättra. Jag har gjort en noggrann planering för i vilken ordning jag skall 

genomföra studiens olika delar.  Detta är signifikativt för en lyckad fältstudie.  

 

Kvale (1996) menar att avsaknaden av teori i dagens kvalitativa forskning kan vara ett 

problem, detta har jag med mig då jag förbereder mig inför intervjuerna och 

observationerna. Förberedelserna som Kvale talar om gör att jag får ut mer data ur 

intervjuer samt observationer. Att göra en etnografisk studie går i stora drag ut på att 

man söker kunskap om sitt eget lärande menar Kvale (1996). Jag har tolkat Kvales ord 

på det sättet att jag med det jag finner i denna studie är lika mycket till hjälp för mig och 

mitt lärande till mitt kommande yrke.  Vidare menar Gordon (1978) att det är viktigt 

med självreflektioner om man skall kunna forska om sitt eget lärande samt att den 

reflekterande forskningen är viktig då den både hjälper forskaren och det han forskar på 

framåt i sin strävan att bli bättre. Detta blir relevant då jag forskar i en miljö jag kommer 

att befinna mig i mitt kommande yrkesliv.  
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Kvalitativa intervjuer 

 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlats in med 

hjälp av intervjuer samt videofilmning av eleverna då de genomförde det faktiska 

bedömandet av ytorna på spackelproverna. Kullberg (2004) menar att djupintervjuer är 

det bästa sättet att samla in empiriskt material till en fältstudie på grund av att vikten 

läggs vid så kallade öppna frågor. Med detta menas frågor som leder till andra former av 

svar än ja och nej, detta leder till ett rikare empiriskt material. Det är därför mer 

fördelaktigt än till exempel kvantitativa intervjuer eller enkäter, då man med denna typ 

av intervjuer kommer åt flera och djupare nyanser i respondenternas svar.  

Valet föll alltså på kvalitativ metod då jag skulle genomföra denna fältstudie. För att 

komma fram till om respondenterna kunde sätta ord på sina kunskaper om underarbete i 

en för dem ovan kontext valde jag flera tekniker för insamling av det empiriska 

materialet. Jag använde mig av en videokamera för att dokumentera respondenternas 

agerande när de på plats i yrkeshallen undersöker ett antal spacklade ytor. 

Dokumentationen av datan användes för att kunna fördjupa förståelsen av hur de 

respektive respondenterna försöker sätta ord på den relevanta kunskapen som rör 

studien. Jag försöker att nå fram till detta genom att ha ett synsätt inspirerat av 

hermeneutik (Patel & Davidsson 2003). Mina kunskaper inom måleri hjälpte mig att 

förbereda relevanta frågor samt finna ett för studien relevant moment att undersöka och 

under intervjun gav min förkunskap mig möjligheten att ställa relevanta följdfrågor. 

Till själva intervjun har jag valt att använda mig av en digital diktafon, vilket underlättar 

för mig då jag har lättare att gå tillbaka till partier av intervjun som jag finner extra 

intressanta. Det som skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ intervju kan vara dels 

antalet intervjuade dels att man i en kvalitativ intervju samspelar mer med den 

intervjuade som intervjuare. Jag uppnår detta genom att vara väl förberedd inför 

genomförandet av intervjuerna, samt att jag förberett respondenterna genom att låta dem 

ta del av frågorna på förhand. Vidare har jag valt att använda mig av ostrukturerade 

observationer, eftersom att jag hoppas kunna samla in mer empiriskt material till min 

studie. I kvalitativa intervjuer varierar frågorna beroende på vem som ställer dem och på 

deras sätt att ställa dessa frågor, detta ger mig som intervjuare större möjlighet att finna 

svar men det är även viktigt enligt Kullberg (2004) att hålla frågorna fokuserade på 

studiens syfte. Detta för att försöka se de olika strukturer, företeelser samt egenskaper 

som respondenterna talar om i sina intervjusvar. Även att platsen för intervjun bör vara 

densamma vid alla intervjutillfällen för att företeelser och innebörder skall kunna 

komma att upptäckas på ett tydligare sätt. Använder man sig av olika kontext för 

intervjuerna finns det risk att detta påverkar respondenternas svar. Andra intervjuformer 

samt enkäter har inte samma möjlighet till de mer djupgående svaren jag söker till 

denna studie. Jag anser därför att denna metod är en fördel i denna typ av studie.  
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De kvalitativa intervjuerna kan skapa en öppnare dialog mellan intervjuaren och 

respondenterna, där respondenterna får möjlighet att med egna ord på samt på ett friare 

sätt får förklara hur de ser på den tysta kunskap som studien fokuserar på. Hur man 

formulerar sina frågor är av stor vikt anser Bell (2007) för att få svar på det som man 

enligt studiens syfte söker, därför var jag noga med att försöka ställa frågorna så öppna 

som möjligt och att låta respondenterna få tid till att svara. Genom att jag använder mig 

av så öppna frågor som möjligt kommer jag inte att kunna styra frågorna utan det är 

respondentens svar som bestämmer i viken ordning mina frågor skall komma. Det kan 

även vara så att respondenten svarar på flera frågor samtidigt eftersom frågorna rör sig 

inom samma ämne (Dimenäs 2007). Detta ser jag som en fördel då det ger mig mer 

empiriskt material att arbeta med, samtidigt som det ställer högre krav på mitt 

efterarbete med materialet. Mina erfarenheter inom detta ämne gör det lättare för mig att 

ställa relevanta följdfrågor. För att kunna erhålla utförlig och spontan information krävs 

inte enbart en lämplig frågeformulering. Minst lika viktigt är att intervjuaren är snabb 

med att följa upp intressanta svar med uppföljningsfrågor. Detta menar författaren 

Gordon (1971) underlättar intervjuerna och det blir lättare för mig som intervjuare att 

bibehålla rytmen och den röda tråden i intervjun. Till de respondenterna jag valt att 

intervjua fanns ett missivbrev (bilaga 1) som är formulerat i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska regler, dess fyra huvudkrav är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Dimenäs, 2006). 

 

Insamling av forskningsmaterial med hjälp av intervjuer innebär en vilseledande 

enkelhet, det är lätt att starta en intervju utan förberedelser eller reflektion. De nyblivna 

forskarna kan ha en bra idé, ta en bandspelare, gå ut och hitta subjekt, och börja 

intervjua dem, skriver Kvale (1996). Detta kan uppfattas som enkelt men 

förberedelserna är av yttersta vikt för ett gott resultat. Han beskriver även vikten av 

etiska frågor. Jag har valt att använda mig av dessa regler då jag anser att de är mer 

utförliga än de som vetenskapsrådet (2002) tillhandahåller. Dessa regler anser jag 

tydliggör de etiska reglerna på ett mer adekvat sätt då de delar upp reglerna i flera 

punkter än vad vetenskapsrådet gör i sina. Jag har följt dessa då etik är av vikt då man 

gör intervjuer som senare publiceras, sekretessen måste genomsyra hela uppsatsen så att 

ingen av respondenterna har någon anledning att känna sig kränkta samt att det är av 

vikt för författaren att ha etiskt korrekta frågor i sin studie. 

 Tematisera: Syftet med en intervjuundersökning bör, utöver det vetenskapliga 

värdet vara att söka efter kunskap, men bör även beaktas med avseende på 

förbättring av människans situation. 

 

 Designing: Etiska frågor om design innebär att få samtycke runt de ämnen som 

rör studien samt respondenterna som skall delta i studien, säkerställa sekretess 

och med hänsyn till de möjliga konsekvenserna av studien för 

försökspersonerna. 
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 Intervju situation: Här är sekretessen i de ämnen som intervjuaren måste 

klargöra för respondenterna och följderna av intervjun. Vikten av de frågorna 

skall beaktas, såsom stress under intervjun och förändringar i självbild. Också 

den potentiella närheten av forskningesintervju till den terapeutiska intervjun bör 

övervägas. 

 

 Transkription: Här igen är frågan om sekretess, liksom frågan om vad som är en 

lojal skriftlig transkription av en respondents muntliga uttalanden. 

 

 Analys: Etiska frågor i analysen omfattar frågan om hur djupt och kritiskt 

intervjuerna kan analyseras och huruvida personer bör ha något att säga om hur 

deras uttalanden tolkas. 

 

 Verifiering: Är den etiska rimligheten i att forskaren rapporterar kunskap så 

säkrade och verifierade som möjligt? 

 

Observationer 
  

Jag valde att använda mig av deltagande observationer som kompletterande 

datainsamlingsmetod och med detta menar jag att jag observerade ett antal målarelever i 

deras respektive arbetsrum i yrkeshallen. Jag fanns i närheten men utan att lägga mig i 

eller störa deras arbetsuppgifter. När de var klara med en arbetsuppgift ställde jag frågor 

till dem som är anpassade till studiens syfte (Gillman 2008).   En distinktion man måste 

fundera över innan man genoför sina observationer är till viken grad av deltagande man 

skall ha i observationerna. Spannet går mellan strukturerade och ostrukturerade. I dessa 

två sätt att genomföra observationer ingår olika grader av deltagande av observatören. 

Mina observationer är en blandning av dessa två ytterligheter. Jag var strukturerad i 

mina förberedelser, förberedde mig noga genom att planera i vilka situationer jag skulle 

observera eleverna, vad jag skulle söka efter samt hade skrivit ner detta. Min checklista 

fann jag inspiration till i en bok av Gillman (2008). Jag använde mig av den när jag 

observerade respondenterna under intervjun men har även hämtat inspiration av 

Kullberg (2004), detta använde jag mig av i de rena observationerna.  

De direkta observationerna var dock av det mer ostrukturerade varianten, detta beror till 

stor del på att de olika eleverna befinner sig i olika stadier i sin utbildning, olika kurser 

samt att de är utspridda i sina respektive rum i yrkeshallen där de arbetar. Ett av de 

skälen till att jag valde att använda mig av observationer som komplement till studiens 

huvudsakliga datainsamlingsmetod är att den har hög validitet enligt Gillman (2008). 

Man kan under observationer se saker i elevernas kroppsspråk. Detta är något som ingen 

annan datainsamlingsmetod till exempel intervjuer eller enkäter kan visa. Jag kunde 

observera studenterna för att se hur de hanterade underarbeteskontrollen utan att lägga 

sig i, det är något som eventuellt videokameran kan göra. Jag valde istället att informera 

de olika eleverna om varför jag var närvarande runt deras respektive arbetsplatser i 
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yrkeshallen. De blev också informerade av mig om att om de kände någon form av 

obehag säga detta till mig, detta skedde dock inte. Jag har uppfattningen av att eleverna 

är vana att bli observerade av sina lärare och APU handledare och att det därför inte 

kändes obekvämt för dem. 

Observationerna skedde under en period på tre veckor, observationerna var utspridda 

över denna period beroende på om det fanns elever som arbetade med lämpliga objekt i 

yrkeshallen. Jag ställde även genomtänkta frågor till eleverna för att försöka få dem att 

sätta verbalisera den tysta kunskapen de besitter. Dessa frågor baserade jag på mina 

förkunskaper inom måleriyrket. Jag var dock noga med att inte låta detta färga mina 

tolkningar, utan agera som en lekman utan förkunskaper. Denna typ av observationer 

härstammar ursprungligen från antropologin och användes ursprungligen till att 

undersöka främmande samhällskulturer genom att vara deltagare i samhället. Syftet med 

deltagande observationer är att forskaren skall finnas med i den kontexten man försöker 

undersöka och på detta sätt kunna se saker som en ”utomstående” inte kan göra på 

samma sätt, (Kullberg 2004). Jag tolkar det i detta fall som en person som inte besitter 

adekvat kunskap om området som skall undersökas. Jag anser att jag som målare 

besitter kunskaper som inte gemene man besitter, detta ger mig en tydligare inblick i 

vad eleverna arbetar med och dess relevans. Svensson och Starin (1996) uttrycker 

vikten av att man som observatör håller ett bra avstånd till de man valt att observera, i 

detta fall målarelever, för att få ut så mycket som möjligt av observationerna. 

Författarna menar inte bara det rent fysiska avståndet utan talar även om hierarki. Sådan 

finns ofta inom skolan samt på deras eventuella arbetsplatser, detta är även viktigt då 

jag är blivande lärare och de är elever. 

Jag fann att det var av värde att ha en checklista för att ha en tydlig struktur dels under 

sina förberedelser men även under mina observationer (Kullberg 2004). Detta gör att 

man har lättare att se till att man följer studiens syfte.  Jag har gjort observationer på 

ämnet tidigare och detta tillsammans med mina egna erfarenheter underlättade det 

observationerna för mig.  

Kullbergs lista (2004) angående centrala begrepp och överväganden som behöver göras 

i samband med observationer: 

 Rum: Den fysiska platsen eller platserna. 

 Aktör: De inbegripna personerna.  

 Aktivitet: En uppsättning relaterade handlingar personerna utför. 

 Objekt: de fysiska ting som föreligger. 

 Handling: Enstaka handlingar som personerna utför. 

 Händelse: En uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför. 

 Tid: De följder som sker under tid. 

 Mål: de som personer försöker uppnå. 

 Känsla: De känslor som upplevs och uttrycks. 
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Frågor enligt Gillman (2008) som jag fann relevanta inför min studie: 

 

1. Är du mottaglig för respondenternas ickeverbala svar? 

2. Är du uppmärksam på vilket håll respondenterna är på väg i sina svar? 

 

 

 

Videofilmning 

 

Jag valde att videofilma respondenterna för att de skulle kunna ”komma tillbaka” till 

den aktuella situationen på ett sätt som skulle kunna påminna dem om den egentliga 

händelsen, i detta fall spackelproverna. Detta använde jag som ett hjälpmedel för 

respondenterna då de skall försöka sätta ord på sin tysta kunskap men även att de skulle 

ha underarbeteskvaliteten i färskt minne men ändå inte vara i dess direkta närhet. 

Författaren till boken intervjumetodik Gordon (1978) tar upp frågan om man ser 

verkligheten med video eller om den blir förvanskad av kamerans närvaro. Detta är en 

fråga författaren inte tycks komma med något klart svar om. Den vanligaste kontexten 

där samtal runt underarbete sker, är i regel i direkt kontakt med de spacklade ytorna. Jag 

ville försöka se vad respondenterna använde för ord då de skulle beskriva den tysta 

kunskapen som var relevant för studien då man tog ifrån dem möjligheten att använda 

sig av de reella spackelskarvarna för att försöka fördjupa sina förklaringar, när de inte 

kunde säga ”slät” och samtidigt stryka menande över den spacklande ytan. Samma 

tanke ligger bakom min idé om att ”spela” lekman under intervjuerna, inte låta deras 

menande blickar i samband med ett svar vara tillräckliga. Jag har valt ett av 

elevarbetsrummen i yrkeshallen på skolan där ja genomfört min datainsamling. Under 

denna process videofilmas respondenterna, jag beskådar videoinspelningen med 

respektive respondent vid ett senare tillfälle, det vill säga så kallad ”stimulated recall”. 

Jag genomför detta i ett rum som är lugnt så att vi kan beskåda filmen och genomföra 

intervjun utan att behöva stressa. Rummet var bokat i god tid, detta för att undvika att 

bli störda och jag har sett till att det finns adekvat med tid för att genomföra de enskilda 

intervjuerna utan att varken respondenterna eller jag som intervjuare skulle behöva 

känna tidspress. Att använda videofilmning har en svaghet enligt Gordon (1978). Han 

menar att elevernas beteende kan förändras då de vet att de filmas, detta var dock inget 

som jag märkte något av under denna studie.  

Eleverna var väl medvetna om att de blev filmade under genomförandet av 

spackelavkänningen.  Den största fördelen med metoden är, enligt Bell (2007), att den 

ger forskaren en inblick i hur respondenterna tänker och känner kring en viss situation, 

samt att jag vill kunna avläsa deras rörelsemönster när de kommer i kontakt med de 

spacklade ytorna. Intervjuns verbala karaktär innebär enligt Bell (2007) att man som 

forskare, även får viktig information genom att läsa av och analysera respondenternas 

betoning, kroppsspråk och mimik. All slags kunskap är på något sätt bunden till den 

kontext som hör till expertens profession, videofilmningen blir central i försöken att 

verifiera respondenternas kunskaper utanför deras vanliga kontext. Jag ansåg det som 



14 
 

viktigt att i denna studie försöka få så mycket empiriskt material som möjligt från de 

personer vi intervjuade, då ett rikare datamaterial ger mig mer att analysera. 

 

Urval 

Rent allmänt menar Kullberg (2004) att inom kvalitativ forskning handlar 

urvalsdiskussionen i hög grad om vilka undersökningspersoner som skall delta i studien. 

Inom etnografin tar man dock hänsyn till en del andra urval, så som till exempel vilka 

frågor som skall ställas och hur observationerna skall genomföras. En annan viktig sak 

är att välja en miljö för undersökningens olika delar. I mitt fall elevrummet till 

spackelproverna samt rummet där själva intervjun genomförs. Fördelen med att ha en 

för alla inblandade parter känd plats är tryggheten men den kan också begränsa 

forskarens möjlighet till opartisk forskning enligt Kullberg (2004). Jag anser dock att 

fördelarna med tryggheten överväger de eventuella problem det kan medföra. När jag 

planerade intervjuerna och tillfrågade eventuella respondenter säkrade jag även ett antal 

reservrespondenter ifall någon eller några av respondenterna skulle falla ifrån på grund 

av sjukdom eller av något annat skäl. Detta visade sig vara en lyckad strategi då en av 

respondenterna var frånvarande på grund av sjukdom den veckan då jag planerat att 

genomföra mina intervjuer, en annan valde att inte delta i studien då denna elev var vän 

med den frånvarande eleven. Eleven kände sig på grund av sin frånvarande klasskamrat 

obekväm med att genomföra intervjun och valde därför att inte delta i studien. Ett par av 

de respondenter jag talat med valde av olika anledningar att inte delta i min studie. De 

ersattes av de reservrespondenter som tackat ja till att delta i studien. Det blev därför tre 

respondenter ur årskurs tre samt en respondent i årskurs två. Jag valde att tillfråga fyra 

elever samt tre reserver.  

När respondenterna skulle utses hade jag endast kriteriet att de skulle vara antagna till 

målarutbildningen och gå minst andra året, då elever som går det första året inte säkert 

hunnit skaffa sig den tysta kunskapen som var syftet att undersöka. Då jag inte skall 

göra en jämförelsestudie har jag inte tittat på genus, utan slumpmässigt valt av de elever 

som tackade ja till min inbjudan att delta i studien. Jag har valt att använda fiktiva namn 

på de respektive respondenterna. Dessa är inte på något sätt kopplade till 

respondenterna eller deras kön utan är helt slumpmässiga. Detta har jag gjort för att 

skydda respondenternas identiteter. 

 

Trovärdighet 
 

Trovärdigheten i denna studie baseras på mina möjligheter att tolka respondenternas 

intervjusvar på ett korrekt sätt. Detta uppnår jag genom att vara noga när jag lyssnar av 

det insamlade empiriska materialet, både från intervjuerna samt de deltagande 

observationerna. Det är av största vikt att frågorna till intervjuerna är väl genomtänkta 

och genomarbetade. McNiff och Whitehead (2002) tar upp tre punkter där han förklarar 
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hur man skall kunna säkerställa den data man samlar in, han tar upp vikten av att kunna 

transportera den explicita kunskapen till tyst kunskap. Jag väljer att använda mig av 

denna lista fast i en reverserad ordning då jag i denna studie vill synligöra den tysta 

kunskapen och göra den explicit, så att alla kan ta del av den. Vad söker man finna 

trovärdighet i, vem kontrollerar trovärdigheten, vilkas trovärdighet skall kontrolleras?  

 

 

 What is validated? 

 

 Who validates? 

 

 Who do we validate? 

 

Dessa tre punkter tematiserar vad som valideras, vem som gör det och vilka validerar 

jag. Svaret på det är att det är jag som validerar min uppgift genom att följa de etiskt 

regler jag tidigare tagit upp, samt att jag validerar mina respondenters intervjusvar. 

Detta sker genom att jag tror på det de säger samt att jag uppfattar att de med deras 

kroppsspråk besitter den kunskap de talar om.  

Schön (1995) menar att man validerar den rationella kunskapen genom att på ett 

traditionellt sätt analysera den. Medan i denna typ av studie anses processen vara minst 

lika viktig som resultatet. Jag anser att processen för mig som författare av studien samt 

blivande lärare är av vikt då jag lärt mig mer om mitt kommande yrke under resans 

gång. Man undersöker i en fältstudie av detta slag, människor. De är oändligt mer 

komplexa än andra mer statiska undersökningsobjekt så som till exempel statistik. Patel 

och Davidsson (2003) tar även upp vikten av att man litar på att de svar som 

respondenterna ger samt att man litar på respondenternas ärlighet när man tolkar den 

insamlade datan. När man ser över sina respondenters trovärdighet så kan man aldrig 

vara hundra procent säker på att respondenterna talar sanning, när de beskriver sin 

kunskap. Man kan vara säker på vad de säger men inte om det är sanningen. Som 

forskare och tolkare av data måste man helt enkelt lita på respondenternas ord och 

genom teknik i intervjuerna försöka validera deras svar. Man måste alltid se kritiskt på 

sin egen insats, detta i ett försök att validera den insamlade datan. De inspelningar samt 

de stödord som skrivits ner under intervjuerna används för att försöka hålla den röda 

tråd jag funnit i respondenternas svar. Patel och Davidsson (2003) beskriver vikten av 

att planera, genomföra och rapportera en undersökning och att ”lagra” verkligheten 

genom att spela in ljud och bild för att kunna arbeta med materialet vid senare tillfälle 

men även att använda videoformatet för att skapa ett samtal med respondenterna runt 

det aktuella ämnet. För att på detta sätt försäkra sig om att man uppfattat respondenterna 

och deras ord, kroppsspråk och eventuell annan form av kommunikation på ett korrekt 

sätt. Det videofilmade materialet blir viktigt hjälpmedel för att kunna föra en 

samtalsliknande intervju med respondenterna om att göra den tysta kunskapen tydligare. 

Det är av vikt att eleverna verkligen kan verbalisera sina erfarenheter angående de olika 

spacklade ytorna och till exempel kan tala med mig om vilka skillnader de upplever. Jag 
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uppfattar att vad McNiff och Whitehead (2002) menar är att en fältstudie måste förankra 

sin betydelse i fråga om potential för personlig praktik, institutionella influenser och en 

större del av den pedagogiska kunskapen. Mina VFU-handledare har uttalat att denna 

studie kan hjälpa till att utveckla mig men även dem som lärare. 

 

Genomförande 
 

Jag använde jag mig av den inspelade filmen för att visa den för eleverna vid 

intervjutillfället. Filmen användes som en slags påminnelse för respondenterna, så att de 

kunde se på den och ”ta sig tillbaka” till situationen då de undersökte kvalitén på 

spacklingen, så att respondenternas svar inte bara var ”taget ur luften” utan att baserat 

på reella kunskaper om underarbeteskvalitet, att de verkligen känner den skillnad på 

kvalitén de talar om i intervjun och att det inte ändrats något under den tid som gått sen 

den reella kvalitetskontrollen. Eleverna säger sig känna kvalitetsskillnad och filmningen 

hjälper mig att avgöra de respektive skillnader de talar om i under intervjuerna stämmer 

över ens med de kommentarer som nämns under filmen, samt deras olika sätt att försöka 

sätta ord på sin kunskap.  

Det första jag gjorde var att rekrytera de elever som skulle delta i min studie. 

Rekryteringen skedde vid ett tillfälle då jag hade eleverna samlade i yrkeshallen på 

deras skola. Då planerade jag tillsammans med eleverna och deras respektive lärare ett 

tillfälle som passade båda parter kunde genomföras var jag tvungen att förbereda det 

elevrum där spackelproverna respondenterna skulle kvalitetsundersöka underarbete. 

Kvallitetskontrollen gjordes i ett rum i yrkeshallen på skolans målarprogram, där jag 

satte upp ett antal tapetvåder så att det blev för studien adekvata tapetskarvar. Dessa 

spacklade jag sedan, och för att studiens syfte skulle kunna uppfyllas valde jag att 

spackla de tre tapetskarvarna med olika kvalitet för att respondenterna skulle kunna ges 

möjlighet att känna av ha en kvalitetsskillnad och sedermera om möjligt också kunna 

verbalisera den.  

Den lokalen jag valt till ändamålet var inte samma som den där intervjuerna skulle ske, 

eleverna kunde där få känna på spackelproven upprepade gånger under tiden spelade jag 

in detta moment på video. Eleverna fick känna på spackelproverna för att sedan 

reflektera och med egna ord beskriva sina tankar över kvalitén på dessa i det avsedda 

intervjurummet. Videofilmningen av eleverna skedde med elevernas vetskap då 

eleverna kontrollerade spackelproverna. Jag valde ett av de rum som eleverna brukar 

arbeta i det vill säga respondenterna känner väl det aktuella rummet. Detta tror jag är 

viktigt för kvaliteten och för att personerna som skall intervjuas ska kunna känna sig 

trygga i situationen. Eleverna introducerades till de spacklade ytorna jag förberett sedan 

tidigare. De fick ingen information om ytornas skick på förhand. De spacklade ytorna 

var inte heller numrerade då jag ville att eleverna skulle känna på dem utan att ha 

förutfattade meningar så som att siffrorna skulle vara en gradering som på något sätt 
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skulle påvisa skarvarnas kvallitet. Den informationen de fick var att de skulle känna på 

de olika spacklade ytorna och sedan återberätta vad de noterat för eventuella skillnader. 

Vid ett senare tillfälle som jag förberett eleverna på, så tog jag med mig en respondent 

åt gången till ett rum där vi kunde sitta i lugn och ro och beskåda den videofilm som 

spelats in med de respektive respondenterna då de besiktigade spackelproverna. De hade 

sen tidigare fått information om att de skulle svara på ett antal frågor som jag skulle 

ställa till dem och att detta skulle spelas in med en diktafon, direkt i samband med 

respondenternas besiktning av sin egen underarbetskontroll av spacklingsproverna på 

video. Kameran stängts av och jag satte mig ner tillsammans med respondenten och 

startade med de inledande frågorna. Gordon (1978) tar upp vikten att etablera en god 

kontakt med respondenten, detta leder enligt författaren till bättre intervjuresultat. Mina 

egna erfarenheter från provintervjuerna samt tidigare erfarenheter av intervjuer är att det 

underlättar för respondenterna om de känner sig trygga i intervjusituationen.  

Då respondenterna i denna studie är gymnasieelever och att dessa utryckt viss nervositet 

inför intervjun anser jag därför att förberedelserna är än viktigare för att de skall känna 

sig tryggare i denna situation. Jag försökte även att inför varje intervjutillfälle att 

avdramatisera intervjun genom att ha ett vardagligt språkbruk (Gordon 1978) för att öka 

respondenternas känsla av lugn. Mina förhoppningar är att detta skall göra 

respondenterna lugnare och på detta sätt intervjuerna öppnare. Efter att den inledande 

kontakten var etablerad fortsatte jag med de frågor som var relevanta för studien. Dessa 

hade respondenterna blivit delgivna efter det att de tackat ja till att delta i studien. 

Informationen gällde vad frågorna handlar om, vad studiens syfte och 

användningsområde var, detta skedde tillsammans med en kortare förklaring av vad ett 

missivbrev är (bilaga 1). 

Jag valde att använda mig av en digital diktafon för att spela in intervjuerna. Jag valde 

vidare att dokumentera själva spackelprovsdelen med video. Detta gjorde jag därför att 

detta sätt att samla in empiriskt material fungerar bra, samt att det var av stor vikt för att 

jag skulle förflytta respondenterna till en annan kontext men ändå att de skulle ha 

underarbeteskontrollen tydligt i minnet.  Bell (2007) skriver om fördelarna med denna 

metod. Dessa filmer överfördes till min hemdator tillsammans med ljudupptagningarna. 

Jag valde att skapa en mapp för varje respondent för att minimera risken för 

sammanblandning av de olika respondenternas empiriska material. Den insamlade 

datan, i form av intervjusvar samt observationer använde jag för att lättare kunna 

komma tillbaka till partier som jag funnit extra intressanta samt lämpliga för studiens 

mål. Videofilmerna användes inte ytterligare då deras syfte var uppfyllt. Under 

observationerna använde jag mig av stödanteckningar, dessa skedde för hand. Jag valde 

vidare att inte transkribera intervjuerna utan jag valde att sammanfatta delar av det 

empiriska materialet som jag samlat in under intervjuerna och observationerna. Enligt 

studiens syfte så söker jag efter sätt att göra den tysta kunskapen tydligare. Då blir det 

viktigt att läsa av respondenternas andra uttryck såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk, 

detta gör observationerna och videofilmningen till ett måste enligt mig. Jag använde 

mig av de korta stödanteckningar jag gjort under observationerna för att försöka 
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fördjupa min datainsamling av de respektive respondenternas agerande när de kom i 

kontakt med olika versioner av underarbete i sitt vardagliga arbete på skolan för att se 

till att jag inte missade någon viktig information som kan vara ett viktigt komplement 

till studiens huvudsakliga materialinsamlings metod.  

 

 

Bearbetning och analys av datamaterialet 
 

Efter att ha skrivit respondenternas intervjusvar läste jag igenom den insamlade datan 

upprepade gånger för att kunna analysera de delar som jag ansett som viktiga för 

studien.  Jag har valt att inte ordagrant transkriberat de kompletta intervjuerna utan, med 

hjälp av studiens syfte och min tidigare erfarenhet som intervjuare, plockat ut, skrivit 

ner och granskat de partier jag funnit intressanta.  I det empiriska materialet gick jag 

igenom både likheterna, eventuella olikheter samt de teman som jag beskriver i 

resultatet. Detta material analyserades för att jag skulle kunna arbeta vidare med arbetet 

och efter hand komma till en konklusion över vad jag funnit i respondenternas 

intervjusvar. Videodokumentationen använde jag endast för att ”förflytta” 

respondenterna till en annan kontext än i den de vanligen diskuterar 

underarbeteskvalitet . Observationerna använde jag för att komplettera respondenternas 

svar men även till att analysera deras kroppsspråk och gester då de undersökte de reella 

spackelproverna. Jag tittade även efter likheter i elevernas sätt att beröra 

spackelproverna, deras kroppsspråk samt notera de eventuella skillnader i deras 

generella agerande vid kvallitetskontrollen som eventuellt kunde finnas. 
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Resultat  

 

 

Det övergripande syftet är att undersöka hur elever på gymnasieskolans målarprogram 

formulerar sig om och synliggör sin kunskap inom spacklingsarbete. Respondenterna 

verbaliserar sin kunskap samt använder sig av gester för att försöka förmedla sin 

kunskap då de är i en kontext som är för dem ovana.  Nedan tar jag upp ett antal teman 

som jag anser mig se i den insamlade datan och som följer studiens syfte, ett par av 

dessa är till exempel vikten av erfarenhet, kontextens betydelse samt om det underarbete 

som är centralt i studien bara är ett ”nödvändigt ont” för att komma till roligare 

arbetsuppgifter. Ett delsyfte är att undersöka hur bedömning av elevers kunskap inom 

spacklingsarbete kan förbättras samt att försöka ta reda på vilket sätt kan man förbättra 

möjligheten för bedömning inom den yrkesspecifika kunskap som kan betraktas som 

tyst kunskap. Detta beskriver respondenterna på olika sätt men en idé de framför är att 

man skulle kunna använda sig av liknande jämförelseväggar som den jag valt att 

använda mig av till denna studie. 

Vikten av god kvalitet på underarbete och att det är en kritisk aspekt av måleriarbetet. I 

min undersökning studeras hur respondenterna söker att formulera sig om och 

synliggöra sin kunskap inom spacklingsarbete. Trots att synen på underarbete är av vikt 

så framstår det som att respondenterna har svårigheter att sätta ord på sina kunskaper 

inom detta område. Detta anser jag att jag sett under både intervjuerna men även under 

observationerna som skedde under arbetet med studien. Respondenterna tar upp en del 

olika möjligheter för att eventuellt förbättra bedömning av kunskapen inom 

spacklingsarbete. Jag har valt att avidentifiera de respektive respondenterna genom att 

benämna dem som Åke, Styrbjörn, Maja respektive Sture, dessa namn har ingen 

koppling till respondenterna. Respondenternas intervjusvar, observationsmaterialet från 

videofilmerna samt de deltagande observationerna utgör basen i min studie.  

 

 

Erfarenheterna och dess värde  

 

De intervjuade eleverna säger alla att spacklingskunskaperna har de lärt sig tidigt under 

utbildningen och att det är en kombination av lärarnas och de andra elevernas 

erfarenheter som är kärnan i det sätt de tagit in kunskapen på. Gemensamt i de olika 

respondenternas svar är att ingen av dem verkar veta vid vilket tillfälle de tillskansat sig 

den tysta kunskapen samt orden som hör den till. En annan av respondenterna, Sture, 

säger sig till exempel i samband med en observation att han inte riktigt minnas när i tid 

han lärt sig att kontrollera arbetet, men han anser att lärarnas erfarenheter är viktiga för 

att få grundläggande kunskaper inom detta område.  
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Respondenterna utrycker under observationerna att de tycker sig kunna dra sig till 

minnes att det var tidigt i utbildningen och att läraren har sagt, så här ska en skarv se ut 

och liknande kommentarer.  Det som framkommer är att ett antal av respondenterna 

anser sig kunna dra sig till minnes att det var tidigt under utbildningen men att det inte 

verkar vara i en specifik kurs eller ett speciellt tillfälle men, Maja beskriver att lärarna 

”övervakar” eleverna mer under de tidiga terminerna men att det lättar under skolans 

gång. Under utbildningens gång blir vikten av egna initiativ viktigare för eleverna. 

Styrbjörn beskriver hur man som elev tar egna initiativ baserat på ens erfarenheter 

senare i utbildningen på detta sätt.  

Så lite som möjligt är det bästa, man ska aldrig egentligen fråga vad ska jag göra 

nu. Man ska ju helst komma med egna förslag och säga nu är jag klar med det 

här, jag har tänkt göra så och så, vad säger du om det? Det är ju betydligt bättre.  

En annan sak som verkar vara genomgående i respondenternas svar är att erfarenhet 

verkar vara viktig i denna form av lärsituationer, både från lärare till elev men även 

mellan eleverna. Maja menar att hon lärt sig av både lärare, APU handledare men även 

av andra elever i klassen. De går över till varandras rum och samtalar och känner på 

varandras arbeten och kommentarer, både ger och får respons. Respondenterna talar om 

vikten av erfarenheter. Sture till exempel tar upp vikten av att ta egna initiativ. Både 

lärare i skolan respektive handledare på APU:n vill att eleverna skall arbeta 

självständigt, och denna självständighet har ökat under utbildningens gång. Han känner 

sig säkrare, erfarenheten kommer från både skolan och APU. Han anser sig fått mest av 

erfarenhet på APU platsen, lite mindre på skolan då det är andra kurser men det beror på 

vilka byggen firman har. Eleverna utrycker även att de använder sig av varandras 

erfarenheter istället för att konkurrera med varandra.  

 

 

Vikten av kontext 
 

Jag har valt att låta respondenterna vara i en annan kontext än den de är vana vid. Med 

detta menar jag att de inte har direkt kontakt med de spackelskarvar de 

kvalitetskontrollerar. De olika kontexterna som eleverna stöter på under sin utbildning 

är av stor vikt då de får lära sig olika synsätt och definitioner av ord såsom ”lagom 

tunn” eller ”slät”. Yrkeslärarna har sin version av orden och tillvägagångssätten som hör 

dem till. Handledarna på APU-platserna har med hög sannolikhet en annan. Detta 

antagande baserar jag på att de flesta målarna har olika syn på hur en spacklad skarv 

skall vara för att klassas som färdig. Det blir därför viktigt att eleverna får en vidgad syn 

på orden inom deras fackspråk för att kunna fungera i dessa två olika kontexter. Det blir 

centralt då ett av skolans mål är att eleverna skall bli anställningsbara. Styrbjörn känner 

på varje skarv och ser utmed väggen för att se eventuella ojämnheter. Styrbjörn har 

funderingar om man på APU:n lär sig att kontrollera kvaliteten snabbare än vad man 
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gör inne på skolan. han anser inte att målarna på APU:n inte är så noga som han önskar 

sig, de ser mest till pengarna. Styrbjörn har svårt att förstå detta då han anser att han är 

kvalitetsmedveten. Jag uppfattar att denne respondent reflekterar över sitt 

yrkeskunnande. Grunden till kunskapen kommer från skolan men det kommer teknik 

och tips från handledarna på APU:n. Maja menar att det beror på vilka jobb den 

specifika firman har. Lägenhetsreparationer blir det mest skarvspackling men är det 

nybyggen så är det en del bredspackling. På skolan har hon bredspacklat tio gånger men 

anser att fem gånger hade varit nog, då hon anser att hon kan så mycket han behöver. På 

APU:n får Maja bra anvisningar om hur hon skall kunna förbättra sin kvalitet på 

underarbetet. 

Under intervjuerna är respondenterna i en kontext där de inte har direkt kontakt med de 

reella spackelskarvarna och kan därför inte använda den för att understryka sina ord och 

fördjupa dess mening. Då framstår det som deras språk blir viktigare. Ett par av 

respondenterna använder sig av bordet i intervjurummet för att försöka att visa hur 

”slätt” känns, de stryker över bordet med handen samtidig som ordet uttalas. De ser 

menande på mig som för att söka mitt samförstånd om ordet och dess innebörd. Min 

tolkning av detta är att det är respondenternas försök till att förstärka det de försöker 

förklara om underarbeteskvaliteten. Jag som fackman förstår dessa förstärkningar av det 

verbala uttrycket men jag ser det som föga troligt att en lekman utan tidigare kunskaper 

i ämnet har lika lätt att ta till sig dessa liknelser. Alla känner till ordet slätt men kanske 

inte i kontexten om en spacklad skarv. Jag tycker mig uppfatta en viss frustration hos 

respondenterna mot slutet av intervjun, eftersom de verkar frustrerade över att de inte 

kan beskriva det de helt klart vet om spacklingskvallitet. Värderingen och ordet i sig är 

ofta knutet till en specifik kontext. Schön (1996) tar upp att det möjligen därför är så 

svårt att föra över yrkeskunskap från fackmän till lekmän. Polanyi (1967) talar om 

partikulär kunskap som var och för sig och utanför sitt sammanhang inte betyder något 

men som tillsammans ger en mening och en förståelse av ett komplext fenomen. 

Respondenterna använder sig till exempel av bordsytan i intervjurummet för att försöka 

vissa vad de menar med slätt. Schön (1966) tar upp att praktiker ofta behöver den 

aktuella kontexten för att lättare kunna förmedla sin kunskap, bordsytan blir i detta fall 

ett substitut för den riktiga väggen. Jag tycker mig se en viss tvekan inför 

beskrivningarna då de är utanför den kontext som är vanlig i samtalen runt detta ämne.  

 

 

Språklig och praktisk kunskapsutveckling  
 

En av respondenterna Maja säger sig har fått hjälp av lärarna genom att fråga om 

spacklingen varit tillfredsställande. Eleven har uppfattningen att läraren talat om när 

arbetet varit godkänt men att det inte funnits någon uttalad kurs eller liknande. Styrbjörn 

beskriver olikheter i hur man lär ut, på skolan så skall man lägga på tjockt med spackel 

och sen slipa medan på APU:n så är hastigheten av större vikt. De vill att man skall 
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spackla tunt och slipa mindre. En av respondenterna, Styrbjörn, säger att han känner att 

den spacklade ytan är klar när den är slät, och Styrbjörn menar även att mindre slipning 

är att föredra. Respondenterna reflekterar över hur lärare respektive APU-handledare 

har fört över den tysta kunskapen till dem. Ord som respondenterna använder är 

erfarenhet, som till exempel Schön (1966) menar är så central. Jag har under min 

utbildning observerat att de ord som respondenterna använder är till stor del samma som 

de ord yrkeslärarna nyttjar i sitt fackspråk. Detta har sin självklara förklaring i att det är 

respondenternas första och hittills största kontakt med yrkets fackspråk. Fackspråket 

och dess olika betydelser har kommit till respondenterna under utbildningens gång. Som 

jag ser det har den ökat tillsammans med att de praktiska kunskaperna ökat. Detta sker 

både inne i skolans yrkeshall men även under elevernas APU. 

Respondenterna beskriver att de fått träna mycket inne på skolan. Jag uppfattar att de 

ser det som viktigt för deras utveckling på vägen till att bli målargesäller. Åke beskriver 

att han känner att spacklingen är klar, när den är slät. Denne har funderingar om man på 

APU:n lär sig att kontrollera kvaliteten snabbare än vad man gör inne på skolan. Det 

som verkar vara gemensamt för alla respondenterna är att de har svårt att beskriva exakt 

var och när de tillskansat sig kunskapen som uppenbarligen finns där. Jag uppfattar att 

respondenterna talar om erfarenhetens vikt både i kunskapen samt det tillhörande 

fackspråket.  

 

 

Lagom… 
 

Ordet lagom i denna kontext är lika speciellt och unikt som samma ord är i andra 

kontexter. Det som i detta fall anses som en lagom tjockt spacklad skarv har ingen 

relevans i en annan situation, därför är det av största vikt att eleverna vet vad lagom 

denna kontext betyder. Bara för att eleverna vet vad en lagom tjock skarv innebär, 

betyder det inte att de vet hur lagom tjock grädde till en tårta är.  Det är av vikt att 

eleverna får ta till sig olika versioner av ordet lagom för att deras kunskap inom yrket 

skall kunna öka. Det som jag tycker mig se är att förmågan att sätta ord såsom ”lagom” 

på den tillskansade kunskapen inte är lika närvarande. En sak som alla respondenter har 

gemensamt är att de använder sig av liknande ord då de beskriver 

underarbeteskvaliteten, detta sker både under intervjuerna och vid mina observationer. 

Dessa ord anser jag med den fackkunskap jag besitter är ett fullt adekvat fackspråk. Det 

verkar fungera väl då det är väldigt likt det språk som yrkeslärarna på målarlinjen 

använder, uttryck som ” lagom tjockt”, ”lagom tunt” ” samt ”slätt” är återkommande i 

respondenternas beskrivningar. Så långt framkommer inga svårigheter med språket, det 

är först när respondenterna skall beskriva vad till exempel ”lagom tjockt” är, fördjupa 

sina respektive förklaringar som svårigheterna visar sig.  
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Förändring och utvecklig för framtiden  
 

Den övervägande delen av respondenterna har idéer om hur man skulle kunna göra den 

tysta kunskapen som studien fokuserar på tydligare. En av respondenterna tar upp att 

man kan göra en liknande övning som den jag genomfört till studien för första års 

eleverna så att de kan känna om och om igen utan någon press samt att man ska kunna 

göra jämförelser av sina skarvar och av de på spackeltestet. De menar att övning gör det 

möjligt att föra med sig kunskapen vidare i utbildningen. Ett av de förslag som 

respondenterna ger är ta upp det tidigt i en kurs, benämna den till exempel underarbete 

eller något liknande. Styrbjörn har funderingar om att till en början ha ett prov strax 

innan studenten, han funderar vidare över ett prov i slutet på varje läsår för att se sina 

egna framsteg. Annars är det träning menar han, spacklar man mycket så lär man sig 

menar han. Han menar också att ”lilla gesällen” är ett sätt att mäta kvaliteten, dock inte 

bara på underarbete. ”Lilla gesällen” är ett prov som skolan genomför och provet är 

baserat på den tävlingen som benämns yrkes-SM. Det är konstruerat för att påvisa 

elevernas kunskaper i måleriyrkets olika delar, detta finns beskrivet på 

http://www.yss.se/yrkestavlingar/.  

De tar även upp att lärarna skulle kunna kontrollera elevernas arbete mera grundligt. 

Lärarna kanske kan lägga mer tid på hur det ska se ut, Maja tar upp en idé om att 

eleverna kanske skulle få ett prov där de inte fick slipa sina skarvar efter spackling. 

Lärarna spacklar en vägg som eleverna kan ha som jämförelse, lärarna skall påvisa för 

eleverna var det är tunt eller tjockt med spackel, detta är en annan idé som utrycks av 

Sture. Ett par av de andra förslagen som kommer från respondenterna på hur man skulle 

kunna förbättra sättet att lära ut den tysta kunskapen på är att de anser att det skulle vara 

till fördel om det fanns tydligare ramar för tidpunkten i utbildningen då 

spacklingskunskapen skall läras ut, till exempel lägga in det i en kurs. Maja tyckte inte 

omställningen mellan det lite lugnare tempot på skolan och det på APU:n var svår att 

göra, det tog ”bara” en dag att komma in i det. Denna tolkning gör jag av 

respondenternas intervjusvar. 

Men här såsom i de flesta intervjusvar jag fått under studiens gång uppfattar jag en viss 

tveksamhet hos respondenterna. De verkar vilja säga mer men jag uppfattar att orden 

inte riktigt räcker till. Erfarenheterna de tillskansar sig i skolan leder enligt min 

uppfattning till ett stärkt självförtroende och den så viktiga förtroende kunskapen som 

bland annat innebär förmågan att bedöma vad som är rätt och fel, moget och omoget, 

färdigt och ofärdigt, gott och dåligt, farligt ofarligt (Björklund 2008). Det svaret jag får 

av samtliga respondenter är att det skulle underlätta om det fanns en jämförelsevägg 

med godkända skarvspacklingar på, samt eventuellt ett prov. En av respondenterna 

menar att lärarna kanske kan lägga mer tid på hur det ska se ut, 3 tar upp en idé om att 

eleverna kanske skulle få ett ”prov” där de inte fick slipa sina skarvar efter spackling för 

att påvisa vikten av högkvalitativt underarbete. Lärarna spacklar en vägg som eleverna 

kan ha som jämförelse, lärarna skall påvisa för eleverna vart det är tunt eller tjockt med 

spackel. 

http://www.yss.se/yrkestavlingar/
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Jag uppfattar det som respondenterna vill ha dessa hjälpmedel för att få en större 

trygghet dels i skolans yrkeshall men framförallt ute på APU. Det är viktigt med egna 

initiativ för att man skall göra ett gott intryck på sina potentiella arbetsgivare. 

Respondenterna verkar ha en klar bild över att kunskapen behövs samt goda idéer om 

eventuella förbättringar men de verkar inte riktigt kunna sätta ord på varför den behövs. 

De blir även här tvekande och försöker att använda sig av gester för att förtydliga sig 

när de beskriver varför de vill att de vill ha dessa moment som enligt dem eventuellt kan 

förbättra och synliggöra inlärningen av denna kunskap.  

 

 

Tjat eller...  
 

Svaren som respondenterna ger mig leder mig att tro att de respektive respondenterna 

uppfattar det som svårt att fördjupa sitt språk runt sin kunskap. Jag uppfattar det som 

om respondenterna mest upprepar det de hört av sina lärare och APU-handledare. De 

beskriver att underarbetet är viktigt för att man skall slippa göra merjobb i nästa 

moment, ett exempel på en åsikt är kommer från Åke, han anser att det inte läggs så stor 

vikt på det av eleverna, mest ett nödvändigt ont men att lärarna ”tjatar” om vikten av 

den. Respondenterna beskriver inte på något djupare sätt vikten av den specifika 

kunskapen utan snarare ett nödvändigt ont för att kunna komma vidare till ”roligare” 

delar av måleriarbetet. Men det som det kallar för ”tjat” är erfarenheter som 

yrkeslärarna för över till dem om relevanta saker att tänka på inför sina APU-perioder 

och kommande anställningar. Åke beskriver att handledarna förklarar vikten av 

underarbete på ett sätt som blir förståeligt och han menar att handledarna visar på 

skillnader mellan väl genomfört och mindre väl genomfört arbetet på ett bra sätt. En 

annan åsikt som framkommer är att både lärare och handledare bedömer på liknande 

sätt. Maja menar att det inte är så centralt med de olika delarna utan att det är 

slutresultatet som räknas. Hon utrycker att de oftast vill att man skall spackla tunnare, 

då en god målare spacklar tunnare och slipar mindre. Pressen är större på APU:n, då 

vikten av ett gott resultat enligt Maja är viktigare. På skolan är det inte betalande kunder 

och tidspressen är inte riktigt lika påtaglig. 

 

 

Tidens betydelse för fackspråkets språkutveckling 
 

Kontrollen på elevernas arbete är högre i början men när deras kapacitet inom yrket 

ökar så minskar kontrollen. Min tolkning är att respondenterna menar att den skillnad 

som de anser finns beror på deras utveckling inom yrkesämnet. Ingen av de intervjuade 

eleverna tycker sig kunna se några distinkta skillnader mellan de olika lärarnas sätt tala 
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om underarbeteskvaliteten eller heller på sina respektive APU-platser. Tre av 

respondenterna går i årskurs tre och den fjärde går i årskurs två. Deras grundläggande 

beskrivningarna av de spacklade ytorna är likvärdig mellan de olika respondenterna. Det 

som jag tycker mig se är att de respondenterna som för närvarande går i årskurs tre 

reflekterar mer och försöker förklara ordens betydelse på ett mer ingående sätt än vad 

den respondenten som för närvarande går i årskurs två verkar göra. Det leder inte till en 

djupare förklaring av respondenterna i årskurs tre i kontrast till den som går i årskurs 

två, men jag uppfattar att det finns en vilja att försöka.  

Det som alla respondenter verkar ha gemensamt i sina respektive intervjusvar är att ord 

såsom ”slät, lagom tunn, lagom tjock” och liknande. Trots flera uppföljningsfrågor 

verkar de ha svårt att sätta ord på sina kunskaper som rör underarbetet och beskriva vad 

de menar med de respektive orden de använder under intervjun. När de beskriver de 

spacklade ytornas kvallitet framgår det med högsta tydlighet att de själva vet vad de 

menar när de säger till exempel lagom tjocklek. Jag uppfattar det som klart att det är 

begränsningar i språket snarare än brist i kunskap hos respondenterna inom detta 

specifika ämne.  

Alla respondenter verkar ha uppfattat vikten av ett gott underarbete, de använder både 

vad som kan anses som färdigt och det som behöver förbättras. Schön (1966) menar att 

det är så praktiker fungerar. De ser momentet från två olika håll och för dem samman 

till en helhet. Min uppfattning är att språket hindrar dem i detta fall med och jag tycker 

mig kunna se mer kunskap än de kan förmedla. Respondenterna blir även här tvekande 

när jag som intervjuare inte riktigt ”nöjer” med de ”enkla” svar de ger mig under 

intervjuerna. De verkar söka mitt ”godkännande” genom menande blickar och gester när 

de försöker sätta ord på ett mer ingående sätt. Jag observerade respondenternas gester 

och kroppsspråk under intervjuerna. De använder sig i viss mån av gester för att 

förstärka det verbala språket. Dessa kommer av naturliga skäl inte med i intervjuerna 

men jag anser att det är signifikant för respondenternas försök att fördjupa sitt språk och 

beskrivningarna av den tysta kunskapen och de blir relevanta för studien så jag väljer att 

nämna dem.  

Jag uppfattar att respondenterna känner en viss otrygghet i det faktum att de blir 

ombedda att fördjupa beskrivningen av något som de ser som en självklarhet. Min 

uppfattning är att de vanligtvis talar om dessa ämnen med andra fackmän eller andra 

personer med relevant förkunskap. Detta leder enligt mig till att ord såsom ”lagom 

tjockt” fungerar adekvat som beskrivning av spacklets beskaffenhet. Särskilt eftersom 

samtalen rörande dessa ämnen ofta sker i direkt anknytning till de ytor som diskuteras, 

vilket gör att respondenterna har lättare att förmedla sin kunskap än de har i detta forum. 
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Nödvändigt ont? 
 

Åke menar att vikten av underarbete är stort, han beskriver med egna ord under 

intervjun.   

Jag tror det är nästan viktigast, för är det bra och färdigt och så och allting ser bra 

ut, det är en slätt yta så blir det naturligtvis lättare att tapetsera, slipper man se 

ojämna ytor och så sådär.  

Jag tolkar det som han ser det som ett nödvändigt ont som måste göras bra för att slippa 

merjobb senare, vilket verkar vara en syn som delas av flera av respondenter som deltar 

i studien, dock inte alla. En annan respondent beskriver under intervjun underarbetet på 

följande sätt. Det viktigaste är den färdiga ytan men underarbetet är centralt, fuskar man 

med det så blir det mera arbete senare. Sture beskriver att kvalitetskontrollen i vissa fall 

är lägre på APU:n, då de till exempel arbetar på ett stort nybygge med mycket 

underarbete. Skillnaden mellan stora och små jobb menar Maja är att koncentrationen 

sviker ibland. Besiktning sker av personer på APU:n, på små jobb av handledare, stora 

jobb besiktningsman. Detta är viktigt då detta dels är en del av arbetsgången inom 

måleriyrket men även att det stärker elevernas noggrannhet med underarbetet.  

Maja beskriver att hon får bra anvisningar på APU:n om vikten av att kunna förbättra 

sin kvalitet på underarbetet.  Två andra åsikter som framkommer är att till exempel Åke 

som menar att spackling är det viktigaste med arbetet, då det underlättar kommande 

arbete.  Styrbjörn talar under intervjun om att: 

Det är det viktigaste nästan, för att kunna… Visst det viktigaste är ju den färdiga 

ytan men… För att underlätta för sig själv så gör man det ju så bra som möjligt, 

underarbetet. Det är ju bara för att man ska slippa för mycket jobb sen. 

 Jag uppfattar att han menar att vikten av ett gott underarbete är viktig då det leder till 

mindre arbete i senare led. 

 

 

Sammanfattning 
 

Respondenterna visar under både observationerna och under intervjuerna sin kunskap på 

olika sätt. De nämner vilka metoder de använder för att kunna avgöra vad som kan 

anses som lagom i den kontext som spacklingen innebär. Åke säger att han gör det när 

han känner att den är färdig, han har lite svårt att beskriva exakt vad han menar. Han 

menare att den skall vara så slät så att det inte kommer att synas något genom tapeten. 

Åke beskriver att han känner sig säkrare i syn kontroll av underarbetet, han behöver inte 
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lika mycket stöd. Ibland räcker det med att se på de skuggor som ojämnheterna lämnar 

för att se att bättring krävs. När Styrbjörn känner att den är klar, när den är slät, han 

känner på varje skarv och ser utmed väggen för att se eventuella ojämnheter. Han har 

funderingar om man på APU:n lär sig att kontrollera kvaliteten snabbare än vad man 

gör inne på skolan. han anser inte att målarna på APU:n inte är så noga som han önskar 

sig, de ser mest till pengarna. Styrbjörn har svårt att förstå detta då han anser att han är 

kvalitetsmedveten. Maja verbaliserar med egna ord sitt sätt att kontrollera underarbetet, 

hon säger under intervjun:  

Det får ju inte vara några gropar inåt, eller så där. Jag brukar ta en stålspackel, 

eller en spackelspade, så trycker du den mot väggen och då ser du, eller spackeln 

är ju spikrak och då ska det ju vara jämnt med väggen där man spacklat men om 

det sticker ut så blir det ju ojämnt och då går ju inte hela spackeln in mot väggen. 

Så brukar jag göra så, så då ser man ju om det behöver slipas eller läggas på mer. 

Till detta använder hon gester för att visa hur hon känner på de spacklade ytorna. 

Händerna används för att kontrollera, detta understryker Sture. Även spackelspaden 

används för kontroll. Han beskriver inte några särskilda tekniker för att kontrollera 

kvaliteten, säger sig se eller känna vad som behövs. Åldern på huset är av vikt då man 

ser till spacklingen. De flesta av respondenterna verkar inte reflektera över sin kunskap 

utan ser den som ”naturlig”, som en del av det yrke de utbildar sig inom. Under mina 

observationer noterar jag att eleverna besöker varandras rum, de samtalar om kvaliteten 

på varandras arbete. Vid ett tillfälle hör jag ett samtal mellan två elever som inte ingick i 

intervjuerna samtala om väggen var färdigspacklad eller inte. De använd dels ord men 

de refererade även till de reella spacklade ytorna samtalet handlade om. Detta ser jag 

som ett försök av dem att förmedla och synliggöra sin kunskap. 
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Diskussion 

Diskussionen jag för här nedan består av mina reflektioner runt den insamlade datan 

som jag tar upp i de olika delarna av studien, hur jag valt att gå tillväga och varför. Vad 

jag tycker fungerat tillfredsställande, varför och hur man eventuellt skulle kunna 

förbättra med metoden. Jag diskuterar även resultatet, hur jag skall kunna använda mig 

av detta i mitt framtida yrke, vilka didaktiska konsekvenser det eventuellt kommer att få 

för mitt sätt att försöka lära ut det som benämns som tyst kunskap som studien handlar 

om.    

 

Metoddiskussion 

Under förberedelserna inför studien kom jag fram till vilken metod jag ansåg vara mest 

lämpad för denna studie. Jag funderade bland annat på om jag skulle komplettera de 

kvalitativa intervjusvaren med andra insamlingsformer för den empiriska datan. I ett 

tidigt stadium bestämde jag mig för att studien inte skulle kunna nå sitt syfte utan 

videodokumentation, den användes för att respondenterna skulle kunna ”komma 

tillbaka” till den kontexten där spackelproverna genomfördes. Studiens syfte var att se 

om respondenterna kan verbalisera den tysta kunskapen de besitter i en annan kontext 

än den de är vana vid. Den vanliga kontexten är ofta i direkt anslutningen till i detta fall 

spackelskarvarna, där man kan använda sig av de reella spackelskarvarna för att 

understryka orden de använder. På detta sätt genomfördes underarbeteskontrollen i min 

tidigare studie. Det var under denna studie jag fann att respondenterna besitter den 

kunskap som jag ber dem försöka verbalisera i denna studie. Respondenterna verkade 

inte ha något problem med att se sig själva på video, inga negativa kommentarer om 

detta framkom till mig i alla fall. En del problem med tekniken fanns dock, detta 

berodde på att den videokamera jag lånade av HIS (Högskolan i Skövde) inte var digital 

så jag kunde inte använda mig av min laptop. Dessa problem löstes med hjälp av den 

planering jag gjort. Jag kunde i god tid ordna fram kompletterande utrustning som 

behövdes, i form av en av skolans tv-apparater med tillhörande kablage. Senare valde 

jag att använda mig av deltagande observationer, både under observationer och under 

intervjuerna så använde jag mig av stödanteckningar. Observationerna var ett bra 

komplement till studiens huvudsakliga datainsamligsmetod. Dessa visade sig fungera 

väl för att avdramatisera intervjutillfället för de respektive respondenterna de var även 

synnerligen viktiga för mig då jag skulle försöka den röda tråden i intervjuerna samt de 

observationer jag gjort under studiens gång. Efter att ha bestämt vilka frågor som skulle 

ställas till informanterna och efter att jag fått mina frågor och syfte godkänt av min 

handledare på HIS delgav vi informanterna frågorna som tänkts ställas. 

En av de saker som jag tänkte på var att denna specifika metod med kvalitativa 

intervjuer gav mig tydligare svar med hjälp av följdfrågor och att man som intervjuare 

kan ha mer av ett samtal med informanten än om man till exempel skulle valt enkäter 
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eller en kvantitativ intervju. Följdfrågorna varierade en del mellan de olika intervjuerna 

då jag baserade dem på de respektive respondenternas intervjusvar. Jag fann vissa 

svårigheter i att hålla mig objektiv i följdfrågorna då min tidigare erfarenhet ger mig en 

god inblick i respondenternas kunskaper och därför kan jag bli ”färgad” av detta. Ett av 

syftena med studien är att se om respondenterna kan sätta ord på sina kunskaper och 

därför måste jag fungera på ett opartiskt sätt, sätta mina förkunskaper ur spel, att agera 

som en lekman (med detta menar jag en person som inte besitter adekvata kunskaper 

inom ett specifikt område). Videofilmerna har också visat sig vara ett gott komplement 

då respondenterna behövde dem för att det annars skulle bli svårt för dem att i detalj 

beskriva hur spackelprovet gått till. Jag fann inget problem med att mina respondenter 

agerade annorlunda vid video inspelningen som enligt Patel och Davidsson (2003) kan 

vara ett problem. De verkar vara vana vid att vara framför kameran samt att beskåda sig 

själva på video. Det har också visat sig att spela in intervjun digitalt underlättade det 

efterkommande arbetet för mig. Då kunde jag sitta vid min hemdator, lyssna på särskilt 

intressanta partier och försöka tolka olika svar som respondenterna gett mig. Eftersom 

jag valde att göra stödanteckningar blev jag medveten på ett tydligt sätt att jag troligen 

hade tappat rytmen i intervjun om jag blivit tvungen att skriva ner allt i realtid under 

intervjuns gång. Detta skulle vara fatalt för intervjun då jag tror att respondenterna skull 

störas av avbrotten, detta skulle med stor säkerhet påverka mig som intervjuare. Jag 

skulle troligen bli nervös av detta och detta skulle troligen respondenterna 

uppmärksamma och känna av och bli nervösa i sin tur. Detta i sin tur skulle med stor 

säkerhet sänka kvalitén på studien, vilket inneburit att respondenternas svar skulle 

påverkats negativt. Att ha datan i ett digitalt format har också underlättat förvarandet 

och transporterandet av datan mellan de olika platser jag arbetat med den på såsom HS, 

skolan där studien genomfördes samt i mitt hem. 

Eftersom ingen i av eleverna blivit intervjuade på detta sätt förut var den lugna och 

trygga miljö som jag valt ut till fördel för respondenterna. Personligen anser jag också 

att de inledande frågor som ställdes påverkade elevernas inställning till intervjun 

positivt. Den förkunskap jag har inom måleriet gör att jag behärskar det språkbruk som 

underlättar för mig att ingjuta förtroende hos respondenterna, Patel och Davidsson 

(2003) beskriver vikten av detta för att underlätta intervjun, detta i kombination med att 

jag planerade mina frågor för att respondenterna skulle känna sig avslappnade. Den 

lokal jag valt och bokat under en betydligt längre tid än vad jag beräknade att 

intervjuerna skulle ta gjorde att respondenterna kunde sitta i lugn och ro utan att behöva 

oroa sig över att personal eller att andra elever skulle komma in och avbryta samt i en 

miljö där eleverna känner sig trygga och bekväma. Att lokalen där intervjuerna ägde 

rum ej var samma lokal som den där spackelproverna genomfördes var en annan sak 

som jag anser var viktig för intervjuernas framgång. Respondenterna hade 

videoinspelningen av spackelproverna på en tv i det rummet där intervjuerna 

genomfördes, och de kunde upprepade gånger se dessa utan att lämna rummet och på 

detta sätt störa rytmen i intervjun. Jag valde att inte genomföra intervjuerna i samma 

rum som spackelproverna, dels på grund av detta rum ligger i skolan yrkeshall och 

denna är livlig och full av andra elever som potentiellt skulle kunna störa intervjuernas 
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rytm, medvetet eller omedvetet men också för att få respondenterna att försöka 

verbalisera sina kunskaper i en annan kontext. Rummet jag valt för intervjuerna ligger i 

lärarnas del av skolan där studien genomförts, detta innebär att man behöver nyckel för 

att få tillgång till den. Den är bekvämt inredd och jag hade möjligheten att erbjuda 

respondenterna en variation av drycker, vilket hjälpte mig att få respondenterna 

avslappnade. 

Videomaterialet har i denna studie fungerat som ett sätt för mig att se respondenternas 

försök att sätta ord på sina kunskaper samt reflektera över vikten av dels kunskaperna 

samt svårigheterna med att sätta ord på kunskapen under intervjuerna. De har även haft 

en sekundär vinst i det att jag kunna kontrollera att elevernas kunskaper om underarbete 

är samma som de försöker beskriva. Kroppsspråket både på videon och under intervjun 

fanns i fokus för mig även så under de rena observationerna. Bell (2007) tar upp en 

annan fördel med videodokumentation och det är att den ger forskaren en inblick i hur 

respondenterna agerar i en viss situation, så som min önskan att se hur dessa 

respondenter faktiskt beter sig när de känner av spackelproverna samt att de 

dokumenteras på ett sätt som jag inte kunde göra under de deltagande observationerna. 

Kroppsspråket observerades även under observationerna men eftersom de fungerade 

som en sekundär datainsamlingsmetod och jag därför bara förde manuella anteckningar 

så blev de inte lika noggranna som iakttagelserna under intervjuerna samt de 

dokumenterade spackelproverna. 

Det jag såg som en svårighet med intervjuerna var att förhålla sig objektivt till de svar 

som gavs av respondenterna och att i minsta möjliga mån göra intervjuerna till en 

diskussion där mina åsikter och tidigare erfarenheter skiner igenom. Jag vill inte lägga 

ord i mina respondenters munnar genom att fylla i med ord som är baserade på mina 

erfarenheter och fackkunskap då de tvekade eller tog lite längre tid på sig att svara. 

Detta försvårades ytterligare eftersom jag har stor personlig erfarenhet i den tysta 

kunskap jag söker i min studie. Jag fick arbeta med mig själv för att hålla rollen som 

lekman då jag blir lätt engagerad i detta ämne. Min personliga lösning på detta var att 

låta respondenterna ta tid med sina svar och inte vara rädd för den tystnad som uppstod 

under en del av intervjuerna utan låta respondenterna försöka sätta ord på kunskapen 

men även försöka se till att följdfrågorna inte blev ledande på något sätt, utan baserade 

på deras intervjusvar. Då observationerna skedde över tid så valde jag att anteckna för 

hand istället för att spela in dessa på diktafon, detta anser jag fungerade bra då det inte 

var det huvudsakliga data insamlingsmetod. Under mina intervjuer skrev jag 

stödanteckningar för hand, dessa fungerade som komplement till de huvudsakliga 

insamlingsmetoderna som i detta fall var diktafonen jag valt till denna studie. Detta sätt 

kan i viss mån upplevas som positivt men som även gör att det finns risk för att 

information missas, skrivs ner på ett felaktigt sätt och att den intervjuade ”låser sig” vid 

vad intervjuaren skriver (föreläsning av Maria Olson vid HS, ht 2010). Min kapacitet att 

skriva för hand begränsar min möjlighet att skriva ner allt relevant under intervjun. 

Vissa av mina respondenter utryckte lättare oro över inspelningsutrustningen så 

stödanteckningarna anser jag fungerade lite som en avledande manöver. Jag lade inte så 
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stor vikt vid dem under intervjun men använde dem som hjälpmedel för att hålla den 

röda tråden när jag skulle skriva ner den insamlade datan. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna studie använder jag mig av underarbete för att kontrollera respondenternas 

kunskap att verbalisera sin kunskap i en kontext de inte är vana vid, respondenterna 

använder bland annat bordsskivan för att understryka de ord som används för att 

beskriva underarbetets kvalitet.  

 

Efter sammanställningen av resultatet har jag försökt fördjupa mig i hur de respektive 

respondenterna försökt att verbalisera den relevanta kunskapen som rör studien. De svar 

jag fått av respondenterna, och observationerna som ingick i studien har gett mig ökad 

inblick i vikten av att kunna sätta ord på den tysta kunskapen som förekommer inom 

utbildningen samt försöka göra den tydligare inom de olika lärsituationer som 

uppkommer inom den yrkesförberedande utbildningen. Inom målarutbildningen består 

utbildningen dels av yrkesteori men framför allt praktiska övningar i yrkeshallen och 

ute på elevernas respektive APU-platser. Den språkförbistring som kan uppkomma kan 

eventuellt skapa svårigheter i lärsituationerna. Till exempel om respondenterna och 

lärarna inte har samma referenser till ”lagom tunn”. Ett annat potentiellt problem med 

språkliga beskrivningar kan bli då respondenterna i sitt framtida yrke har ett samtal med 

till exempel en kund om vilka behandlingar som behöver göras under en reparation. 

Vikten av att skaffa sig en bredare kunskap inom fackspråket blir synlig då 

respondenterna skall ta med sig lärarnas version av ”lagom tjockt” till en arbetsplats 

som inte har samma referensramar. Därför är APU:n ovärderlig i elevernas utveckling 

att ett komplett fackspråk. 

De olika kontexterna som eleverna stöter på under sin utbildning är av stor vikt då de 

får lära sig olika synsätt på ord såsom ”lagom tunn” eller ”slät”. Yrkeslärarna har sin 

version av orden och tillvägagångssätten som hör dem till och handledarna på APU-

platserna har med hög sannolikhet en annan. Detta antagande baserar jag på att de flesta 

målarna har olika syn på hur en spacklad skarv skall vara. Det blir därför viktigt att 

eleverna får en fördjupad och vidare syn på orden för att kunna fungera i dessa två olika 

kontexter. De intervjuade eleverna säger alla att spacklingskunskaperna som de lärt sig 

är en relaterade till både lärarnas och andra elevers erfarenheter. Dewey (1999) menar 

att miljön består av de villkor som gynnar eller hindrar. I denna mening läser jag in att 

den miljön där lärandet sker och de erfarenheter som personerna i lärmiljön besitter är 

viktig. Respondenterna får inte bara den ”rena” kunskapen om hur underarbete skall 

genomföras och kvalitetssäkras, utan också ett begynnande fackspråk. Detta språk 

framkommer både under intervjuerna samt observationerna. Betydelsen av orden anser 

jag kommer ifrån de erfarna lärarna samt APU-handledarna. Ingen av respondenterna 

verkar dock kunna fördjupa sina förklaringar om den tysta kunskapen eller hur den 
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förmedlades. Respondenterna kan enligt mig helt klart föra med sig kunskapen om 

underarbeteskvalitet mellan de olika kontexterna som skolans ganska statiska lärande 

och den betydligt mer komplexa situationen på deras respektive APU platser. Med 

statiskt menar jag att respondenterna arbetar i sina respektive rum och problemen de 

stöter på är likartade till sin natur. Detta beror på att rummen ser likadana ut och de 

känner kvaliteten på tidigare arbeten då det är de själva som genomfört övningarna. 

Komplexiteten i APU består i att eleverna möter betydligt mer komplexa 

inlärningssituationer. Denna komplexitet i arbetet på APU:n kommer naturligt då 

respondenterna möter olika lokaler i olika skick, både nybyggnation och reparationer av 

olika svårighetsgrad.  

Det som flera av respondenterna utrycker är vikten av både lärares och andra elevers 

erfarenheter inom området. Detta leder mig till tolkningen att erfarenheten dels hos 

läraren men även hos de andra eleverna är kritisk för att kunna föra den tysta 

kunskapen, det vill säga orden som hör till men viktigast av allt värderingarna som 

ligger i utryck som ”lagom tjock” eller ”lagom tunt”, vidare från generation till 

generation. Både orden och värderingarna är enligt mig beroende av erfarna lärare. 

Fackspråket är centralt då respondenterna skall kunna tala med sina klasskamrater, 

lärare och APU-handledare. Språket behövs för att de skall kunna utveckla sitt 

kunnande samt vidarebefordra sina kunskaper till lekmän. Jag anser att den att den är 

viktig då den tysta kunskapen som finns inom yrket rör sig inom den praktiska delen av 

yrkeskunnandet, ord såsom tjocklek, släthet samt texturer av olika slag används enligt 

mina erfarenheter på en daglig basis i fackspråket. Det är uttryck som det ofta krävs så 

kallad fingertoppskänsla för att avgöra. 

 

Flera av respondenterna talar om olika idéer för att försöka synliggöra 

spacklingskunskaperna på gymnasiet. Dewey (1999) tar upp vikten av demokrati och 

delaktighet för att utbildningen skall kunna föras framåt och detta menar han också är av 

högsta vikt för att ett samhälle skall kunna fungera. Flera av respondenterna tar upp att 

man kan göra en liknande övning som denna för första års eleverna, så att de kan känna 

om och om igen utan någon press och att man ska kunna göra jämförelser av sina 

skarvar och av de på spackeltestet. Om man skall följa demokratins inflytande på 

utbildning så är det viktigt att man som lärare låter elevernas idéer komma fram, detta är 

något som jag tar med mig från denna studie. De förslagen de andra respondenterna 

kommer med är liknande. Jag ser en hel del praktiska svårigheter med dessa förslag. Det 

skulle bli svårt att få utrymme till dem i den redan relativt trånga yrkeshallen och 

underarbeteskontroll är inte den enda kritiska punkten inom måleriet. Om alla kritiska 

punkter skulle kräva en egen yta skulle det bli omöjligt att få plats.   

Alla inblandade i denna studie verkar hålla med mig om att spacklingskunskaperna är 

en kritisk aspekt för fortsättningen av allt måleriarbete, att därför språket blir relevant då 

den måste kunna förmedlas på ett adekvat sätt. Då jag inte talat med mina VFU lärare 

om deras syn på respondenternas försök att sätta ord på den tysta kunskapen så har jag 

inte kunnat ställa frågorna som denna studie väckt hos mig angående utvecklingen av 
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respondenternas förmåga inom området. De svaren respondenterna gett mig anser jag 

kunna utvecklas och till viss del inkorporeras i kommande utbildningar. Det finns 

uppenbara problem med dem som jag tidigare tog upp. Mina egna erfarenheter och 

responsen jag fått av elever och lärare under denna studie verkar styrka min syn på 

vikten av reflektioner angående det språk som finns runt ämnet underarbete. Ett par av 

de saker jag anser att jag lärt mig i denna studie är att erfarenheten är viktig i 

överförandet av tyst kunskap mellan lärare och elev eller elever i mellan, både den 

”rena” kunskapen, orden som hör till samt betydelsen av dessa som till exempel ”slätt” i 

denna kontext. Att kunna sätta ord på den tysta kunskapen som rör underarbete samt att 

kunna föra den kunskapen vidare till kunder, klasskamrater och andra målare är en 

kritisk aspekt av målaryrket. Respondenterna önskar sig enligt min tolkning tydligare 

sätt för läraren att lära ut denna kunskap då de också är medvetna om vikten av ett bra 

underarbete är viktigt. Detta stämmer väl överens med det jag lärt mig om tyst kunskap 

under mina VFU-perioder, den kunskapen tillsammans med mina egna erfarenheter och 

reflektioner runt det språk som används för att verbalisera sin kunskap inom yrket samt 

vilka svårigheter man som lärare stöter på när man skall försöka förmedla den tysta 

kunskapen. 

 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

Det resultat, som jag ser som viktigt att ta med mig från denna studie, är vikten av att 

verbalisera alla former av kunskap, även den tysta. I denna studie undersöker jag 

respondenternas förmåga att verbalisera sin kunskap om ämnet underarbete samt 

kontroll av densamma. Den tysta kunskapen är närvarande i en mängd delar av måleriet, 

inte bara inom underarbete. Därför blir det viktigt att för mig som blivande yrkeslärare 

att ta reda på så mycket jag kan om ovan nämnda kunskap och hur man på bästa sätt kan 

verbalisera den. Det har under studiens gång framkommit att den kunskapen är en 

kritisk punkt i måleriarbetet. Detta betyder att jag som blivande yrkeslärare behöver 

finna didaktiska tekniker för att garantera att mina blivande studenter får med sig den 

kritiska delen av arbetet som spacklingen är, samt att de kan förmedla sin kunskap i 

olika kontexter och till personer med olika mängder förkunskap. För mig som blivande 

lärare är det av vikt att man kan bedöma elevernas alla kunskapsaspekter inom 

yrkesämnet, därför är min kunskap inom den tysta kunskapen av vikt. 
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Slutsats 

 

Respondenterna har den adekvata kunskapen för att skilja på kvaliteten på de spacklade 

ytorna som beskrivs i studien, men jag uppfattar att de har svårt att förklara och sätta 

ord på den tysta kunskapen. Vissa ord finns där men det framstår som de har svårt med 

att tala om vad ordens betydelse är. De säger till exempel ”lagom tjockt” men kan enligt 

min uppfattning inte klargöra betydelsen av orden, hur är ”lagom tjock” i detta 

sammanhang. Under intervjun då respondenterna är i en annan kontext än den de är 

vana vid, så försöker de använda gester och kroppsspråk för att försöka understryka de 

ord de försöker beskriva. De använder sig även av den släta bordsskivan för att 

signalera, de stryker över den för att enligt min tolkning visa ordet ”slätt”. Detta är även 

det ett ord som återkommer i respondenternas respektive intervjusvar. Min slutsats blir 

att de har kunskapen men svårigheter att beskriva den på ett djupare sätt samt att 

erfarenheterna hos respondenterna ökar deras vilja att försöka utrycka sig på ett djupare 

plan. Förklaringarna verkar inte bli djupare även om respondenterna verkar försöka. 

 

 

Fortsatt forskning 
 

Jag anser att detta är ett viktigt ämne att fördjupa sig i, att forska vidare inom.  Mina 

samtal med mina VFU handledare, andra yrkeslärare samt ”vanliga” byggarbetare på 

den arbetsplats jag för närvarande arbetar på har alla visat intresse för min studie. De 

resonerar på ett liknande sätt som jag, angående att det finns för närvarande för lite 

forskning runt den tysta kunskapen inom yrkesutbildningar. Mitt personliga intresse av 

ämnet har konstant ökat under studiens gång. Detta är ett ämne som jag vet kommer att 

vara av vikt i mitt kommande yrke. Jag reflekterar över det på en daglig basis och jag 

kan tänka mig att fortsätta forska inom ämnet. En av de saker jag intresserat mig extra 

för är att praktikerna kan mer än de kan tala om. Det är en viktig vetskap för mig lärare 

som jag kanske kan öka elevernas yrkesstolthet med. Jag anser att om jag kan visa för 

elever att de besitter kunskap de inte vet om, kommer det att stärka dem i deras framtida 

yrke. Fortsatt forskning på ämnet är därför av vikt. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev  

 

Hej  

Mitt namn är Peter deNeergaard. Jag pratade med några av er på skolan och 

berättade om min undersökning och frågade om ni ville delta. Jag är 

lärarstuderande som nu går den avslutande examensterminen. Min uppgift 

är att jag skriver min C-uppsats. Eftersom jag hade förmånen att göra min 

VFU hos er på Kavelbroskolan blev jag intresserad av idén med att 

undersöka den tysta kunskapen. Jag har tänkt genomföra en undersökning 

angående detta ämne och hur man kan arbeta för att synligöra den mer. 

Detta kommer jag att göra genom att videofilma elever när de undersöker 

ett antal spacklade ytor. Denna film kommer sedan att beskådas av eleven 

och forskaren i enrum och en intervju kommer då att genomföras med hjälp 

av en diktafon. Materialet kommer sedan att skrivas ner och användas i min 

studie. 

 

Jag följer alla de fyra huvudkraven för forskningsetik som vetenskapsrådet 

skrivit. Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, det vill säga att ni har rätt att avbryta när ni vill. Uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga 

konfidenstialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål, all data kommer att 

förstöras då studien är slutförd.   

Om du har några frågor om undersökning hör av dig till mig, på e-mail:  

peterdeneergard@hotmail.com  

Tack på förhand för din medverkan.  
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Bilaga 2 
 

Checklista inför videofilmningen 

 

 

1. Kontakta berörd skola och undersök möjligheten att utföra intervjuerna där. 

 

2. Besök skolan och fråga elever om de är villiga att ställa upp på intervju samt 

videoinspelning. 

 

3. Redogör muntligt för de blivande respondenterna om vad studien handlar, hur 

den kommer att gå till rent praktiskt och om och vilka etiska regler som gäller 

angående datainsamlingen. 

 

4. Boka videokamera och diktafon och annan viktig utrustning så som videoband, 

batterier samt stativ till videkameran i god tid innan intervjutillfället. 

 

5. Förbered det rum som videofilmningen skall ske i, genom att tapetsera en del av 

en vägg för att det skall finnas adekvata tapetskarvar att spackla över. 

Anledningen till att jag valt tapetskarvar är för att det är en vanligt 

förekommande företeelse i arbetslivet. 

 

6. Delge eleverna missiebrevet, förklara att det måste skrivas under av målsman 

om man eleven är under 18 år. 

 

7. Testa den relevanta utrustningen. 

 

 

Checklista inför observationer 
 

1. Kontrollera vilka elever som har arbetsuppgifter som sammanfaller med studiens 

syfte. 

 

2. Observera elever under deras arbete samt ställa relevanta frågor. 

 

3. Se till att informera eleverna om vad den insamlade datan skall användas till, 

samt kontrollera deras samtycke. 
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Checklista inför intervjun 
 

1. Förbered det rum som är lämpligt för intervjuerna. 

 

2. Prova relevant utrustning för datainsamling. 

 

3. Se till att respondenterna är medvetna i vilken lokal de skall befinna sig under 

intervjun. 

 

4. Ta emot respondenterna. 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

 Namn? 

 Klass? 

 

1. Beskriv med egna ord skillnaden mellan de tre olika spacklade ytorna.( Låt 

eleven utveckla)  

 

2. Hur stor vikt anser du att underarbetets kvalité har för yrket?  

 

3.  Har ni skaffat er mest kunskap om underarbete i skolan eller på praktik (APU)?  

 

4.  Hur stor vikt läggs ner på underarbete, då den inte ingår i någon kurs? 

 

5. Hur ser du på lärarnas och APU-handledarnas bedömning av underarbete? 

Beskriv med egna ord. 

 

6. Vilka idéer har du om hur denna kunskap skulle kunnas göra tydligare i 

undervisningen?(jobba här och låt eleverna få den tid de behöver) 

7. Vad är det som avgör för dig om du anser att du ska fortsätta med 

ytbeklädnaden? 

 


