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Abstract 

 
Syften med studien är att undersöka läromedelsanvändningen inom textilslöjden. Mina 
frågeställningar har varit: Vilka läromedel finns det inom textilslöjden? Vilka faktorer är det 
som påverkat lärarens val av läromedel? Hur använder lärarna läromedel i sin undervisning? 
Vilken koppling finns det mellan styrdokumenten och läromedlen? Studien har utförts genom 
att göra kvalitativa intervjuer med lärare, samt undersöka vilka läromedel som fanns att tillgå i 
textilsalarna. De lärare som deltog i undersökningen arbetar inom ämnet textilslöjd. De är 
verksamma inom Umeå tätort och undervisar framför allt vid grundskolans senare år. 
Undersökningen visar att det finns en begränsad tillgång av läromedel att tillgå som är 
tillverkad specifikt för slöjdämnet. Däremot använder sig textilslöjdslärarna av ett brett 
läromedelsystem, av vilka den största delen är riktad mot den kommersiella marknaden. 
Undersökningen visar även att det är vanligt att lärare i slöjdämnen ofta tillverkar eget 
studiematerial för användning inom undervisningen, vilket i sin tur kan skapa en viss 
problematik kring den etiska aspekten av läromedelstillverkning. De faktorer som påverkar 
lärarnas val vid införskaffningen av läromedel är dels ekonomiska, men även vilka läromedel 
man har möjlighet att få tillgång till styr införskaffningen. 
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Inledning 

 

Ute i skolorna har jag mött en stor variation vad gäller läromedel inom textilslöjden. Ofta är 

det ett äldre läromedel, med sönderbläddrade sidor, eller så är det en samling stenciler och 

urklipp som läraren genom åren samlat på sig. Min erfarenhet är att det sällan finns någon 

tydlig tanke bakom det material man har, utan att det snarare bara har ackumulerats genom 

åren. Stämmer detta med verkligheten?  

 

För mig som blivande lärare känns det viktigt att man har en tanke bakom det man lär ut, och 

att detta kan presenteras i flera former, varav den skriftliga formen är en av dem. Hur väljer 

man ett adekvat läromedel som kan hjälpa oss lärare att uppnå läroplanens mål? Hur använder 

man sig av läromedel?   

 

Kommer man åt det som vi ska lära ut enligt läroplanen via urklipp och kopior? Innehållet i 

läroplanerna har ändrats genom åren, särskilt när det gäller de kreativa ämnena såsom slöjden. 

Vi har fått nya direktiv som vi ska arbeta efter, men det är fortfarande samma läromedel som 

finns i slöjdsalarna, blandat med urklipp som inte har någon bakgrund i läroplansteori. Varför 

finns det inte läroböcker inom textilslöjden, som det finns inom exempelvis ämnen som 

matematik och engelska? Läromedlen, och då främst läroboken, har genom historien haft en 

framträdande roll inom undervisningen i skolan. Så är dock sällan fallet inom textilslöjden. 

Inom detta ämne hamnar ofta läroboken på undantag. 

 

Vilka läromedel finns det och vilka använder lärarna i sin undervisning? Hur tänker lärarna 

när de väljer sina läromedel, eller ska man kanske snarare prata om hjälpmedel? Vilka 

faktorer är det som påverkar? Är det ekonomi eller tillgången som styr? Behöver vi läromedel 

inom slöjden, eller är de överflödiga? I denna undersökning kommer jag att försöka svara på 

en del av dessa frågor och se närmare på hur det faktiskt ser ut i textilsalarna idag.  
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Syfte 

 
Utgångspunkten för detta arbete är användningen av läromedel inom textilslöjden. Syftet är 

att beskriva på vilka grunder lärare väljer läromedel i sin undervisning, samt hur lärarna väljer 

att använda läromedlen. Vidare avser jag att undersöka hur lärarna ser på läromedel utifrån 

läroplan och kursplaner.  

 

Frågeställningar 

 
1. Vilka läromedel finns det inom textilslöjden? 

2. Vilka faktorer är det som påverkat lärarens val av läromedel? 

3. Hur använder lärarna läromedel i sin undervisning?  

4. Vilken koppling finns det mellan styrdokumenten och läromedlen? 

 

Bakgrund 
 

Vad är ett läromedel? 

 
För många är begreppet lärobok det man först kommer att tänka på när man talar om 

begreppet läromedel, men särskilt inom ämnen som slöjd kan det stå för många saker. I 

läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (1992) ges följande definition: 

”Läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att uppnå uppsatta mål” (s 

170). Dahllöf och Wallin (1969) har i en utredning av skolans läromedel gett en än mer 

omfattande och precis definition av begreppet. 

 

”Med läromedel avser vi de informationsförmedlande komponenterna i undervisning. De 

kan utgöras av en lärobok med eller utan illustrationer, en film, ett bildband, ett 

undervisningsprogram. I rollen som informationsförmedlare ser vi också läraren som ett 

läromedel. Läromedlet är konstruerat för att leda mot vissa bestämda mål, vanligen av 

kognitiv karaktär” (Dahllöf och Wallin 1969 sida 10). 

 

Definitionerna ovan av begreppet läromedel är ganska vida och kan innefatta alla 

typer av hjälpmedel i undervisning, även de som inte är direkt avsedda för skolarbete som till 

exempel dagstidningar och digitala verktyg. Många av dem som forskar inom ämnet menar 
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dock att det är det pedagogiska hjälpmedlet som används i undervisning som kan räknas som 

läromedel. Den pedagogiska texten skiljer sig markant från annan typ av text genom att den är 

framtagen för att användas i en specifik situation och av en specifik institution, nämligen 

skolan. Till skillnad från annan text har den ett pedagogiskt syfte och är producerad för att ge 

fasthet och sammanhang till undervisningen. Texten struktureras efter vissa pedagogiska krav 

utifrån olika didaktiska teorier, samt utifrån styrdokument. I den pedagogiska texten görs ett 

urval och en avgränsning av innehållet och bland annat Tomas Englund (1997) har 

problematiserat kring hur detta urval görs och kanske framför allt att det sker utan någon 

större eftertanke. Han menar att forskningen inom det didaktiska urvalet av läromedel är 

bristfällig, vilket gör att man inte kritiskt granskar vad som egentligen förmedlas i läromedlen. 

Vidare menar Englund att man alltför sällan ser till hur texten uttolkas av lärare, det vill säga 

vad som i slutändan når eleverna. Detta är till stor del beroende av vilken didaktisk bakgrund 

läraren har, samt vilket mål man har för undervisningen. En ökad didaktisk kompetens skapar 

således en bättre grund för val av didaktiska hjälpmedel, såsom läromedel. 

 

Ytterligare ett kriterium för den pedagogiska texten är att den ska vara prövbar. Man ska 

kunna granska den och det den förklarar skall på ett enkelt sätt kunna kontrolleras av den som 

använder den i ett utbildningssyfte. Det kan till exempel vara en lärobok, övningsbok eller ett 

undervisningsprogram. Idag finns det i Sverige inte några bestämmelser för hur ett läromedel 

skall vara utformat och vad det skall innehålla. Det förekommer heller inte någon granskning 

av läromedel, men så har det inte alltid varit. Tidigare fanns det en statlig läroboksnämnd, 

vilken hade till uppgift att granska och godkänna läromedel för undervisning (Juhlin 

Svensson, 2000). De läromedel som godkändes av nämnden och upprättades på deras listor 

för godkänd litteratur var de som dåtidens skolor och Skolöverstyrelsen hade att välja på. Inga 

andra läromedel fick användas i undervisning än de som nämnden ansåg höll måttet ur såväl 

pedagogiska som formenliga perspektiv, det vill säga att de skulle följa den form politiken 

gett åt skolan. År 1974 ändrades läromedelsgranskningen och ansvaret för den pedagogiska 

granskningen flyttades över till läromedelsproducenterna, det vill säga förlagen, medan 

läroboksnämnden stod för objektivitetsgranskningen. År 1983 tog Statens Institut för 

Läromedelsinformation (SIL) över all granskning av läromedel (Nationalencyklopedin, 2000). 

SIL hade som uppgift att granska och informera om så kallade basläromedel. Med det menar 

man ”tryckt material som täckte väsentliga delar av ämne, eller ämnesgrupp eller kursmoment 

i läroplan och som var ägnat att ge sammanhang och fasthet i studierna” (Juhlin Svensson, 

2000, sida 17).  
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I samband med att Skolverket inrättades, år 1992, avvecklades SIL efter ett riksdagsbeslut och 

därmed all central granskning av läromedel. Detta innebar att läromedel inte längre reglerades 

i skollag eller annan förordning annat än vad beträffar det som kallades för gåvoläromedel. I 

Grundskole-förordningen, 2 kap, 25 § står det skrivet att ”Eleverna skall som gåva få behålla 

sådana läromedel och andra väsentliga hjälpmedel som de behöver av pedagogiska skäl eller 

kan komma att behöva som underlag för fortsatta studier eller som de i övrigt kan ha särskild 

nytta av att kunna gå tillbaka till” ( Riksdagen: Grundskoleförordningen 1994:1194, kap 2). Dessa 

gåvoläromedel har dock försvunnit med tiden. En undersökning gjord av Föreningen Svenska 

Läromedelsproducenter (FSL) visade att minst 25 % av alla elever får inte behålla någon bok 

alls under sin skolgång (Isaksson, 2001). Således ett stort kliv tillbaka från det mål som finns 

angivet i grundskoleförordningen. 

 

Trots att ingen granskning längre förekommer betonar Skolverket (2005) vikten av att man i 

skolan ”…för en diskussion om innehållet i de läroböcker de använder och reflekterar över 

hur dessa stödjer skolans uppdrag. Läroböckernas behandling av ämnena och 

kunskapsområdena får inte strida mot skrivningar i läroplaner och relevanta kursplaner” 

(Skolverket 2005 sida 1). Ansvaret för att granska texten har således flyttats över till lärarna 

själva. 

 

Gemensamt för all pedagogisk text är även att den alltid förblir en pedagogisk text även 

utanför skolan. Annan typ av text, till exempel urklipp eller hemsidor kan på en och samma 

gång vara och inte vara läromedel, beroende på om den används i eller utanför skolan 

(Selander, 2003). 

 

Läroboken 

 
Den pedagogiska texten utgörs oftast av en lärobok, och som sådan har den en särskilt 

styrande funktion. Tom Wikman har delat in lärobokens betydelse i fem punkter genom vilka 

han försöker förtydliga begreppet lärobok. 

 

1. ”Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll” (Wikman 2004, sida 

87). I och med att läroplanen har sin grund i de styrdokument vi arbetar med har den 

en auktoritet bakom sig. Detta gör i sin tur att både lärare och elever lägger större vikt 
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vid vad som står skrivet än vad som sägs i klassrummet. Wikman menar vidare att 

”lärobokens auktoriserande roll är bunden till de mål som ställs upp av ett visst 

samhälle vid en viss tidpunkt” (Wikman 2004, sida 88). 

 

2. ”Läroboken har också en gemenskapsskapande, sammanhållande roll ur både ett 

ideologiskt och ett praktiskt perspektiv” (Wikman 2004, sida 88).  Läroboken ses som 

en bas från vilken läraren kan återkomma till efter utvikningar. Man kan även se 

läroboken som ett medel i demokratiseringen, i och med att alla elever ges tillgång till 

samma information.  

 

3. ”Läroboken underlättar också arbetet i skolan eftersom varje lärare inte behöver bli 

läromedelsproducenter” (Wikman 2004, sida 89). Detta är ett problem som jag tycker 

mig se ofta inom slöjden. Varje lärare samlar på sig material och skapar på så sätt sina 

egna läroböcker. En lärobok ger även eleverna möjlighet att få insikt i undervisningen 

och komma ikapp om man skulle missa en lektion eller liknande. Det hjälper eleverna 

att organisera sitt eget lärande.   

 

4. ”Läroboken har också en disciplinerande roll eftersom den håller eleverna sysselsatta” 

(Wikman 2004, sida 89). Läroboken är en fast punkt för eleverna att återvända till, 

vilket ger trygghet och en lugnare studiemiljö. 

 

5. ”Läroboken ger en modell för hur lärandet går till” (Wikman 2004, sida 89). Är det 

något elever är duktiga på så är det att lära sig hur man lär sig, vilket i sig inte behöver 

vara någon nackdel. Om man har en bra studieteknik kan detta underlätta lärandet, 

men det kan även bli så att eleverna bara lär sig vad lärarna, eller läroboken, 

efterfrågar, och sedan uppfyller dessa förväntningar. 

 

Läromedelssystem 

 
Dallöf och Wallin (1969) har gjort en ansats att vidga begreppet läromedel till att istället 

använda sig av termen Läromedelssystem.  

 

”Ett läromedelssystem är en kombination av läromedel, vilka samordnats till en totalitet 

avsedd att leda mot mera mångdimensionella mål än det enstaka läromedlet. Även om 
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läromedlen integrerats med varandra och står i bestämda relationer till varandra i 

förhållande till systemets mål, är detaljplanering av dess utnyttjande mot de fastställda 

målen möjlig med hänsynstagande till differentiella individkarakteristika”. (Dahllöf och 

Wallin 1969 sida 10) 

 

Dallöf och Wallin såg i sin forskning att lärare i sin undervisning mer och mer kom att frångå 

den traditionella läroboken. Lärarna använde istället flera olika källor till kunskap i sin 

undervisning. Det kunde röra sig om andra faktaböcker, filmer och olika former av 

studiebesök. De ansåg därför att man måste göra en omklassificering av vad man tidigare 

kallade läromedel. När man talar om läromedelsystem vidhåller Dallöf och Wallin att man rör 

sig på mikronivå, när det gäller forskning. Vill man vidga begreppet för att studera ämnen på 

en makronivå bör man snarare tala om Undervisningssystem. I detta begrepp kan man 

nämligen räkna in metod, planering och utvärdering. 

 

Styrdokumenten och läromedel 

 

Begreppet läromedel förekommer sällan i de rådande styrdokumenten. I Läroplanen för 

grundskolan utgiven år 1994 (Lpo 94) är det endast under rubriken 2.8 Rektors ansvar som 

läromedelsbegreppet behandlas. Här framgår det att: 

 

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom egna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket 2004 Lpo 94, Kap 2.8). 

 

I Grundskoleförordningen säger man att: 

 

”Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som 

täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och 

sammanhang åt studierna.” (Sveriges Riksdag: Grundskoleförordningen 1994:1194, kap 2). 

 

Texten i Lpo 94 och Grundskoleförordningen är de enda som behandlar begreppet läromedel. 

Varken i kursplaner eller i några andra styrdokument nämns begreppet. Detta ger ett stort 
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utrymme för tolkningar av läraren själv, och således ställer den höga krav på lärarens 

kompetens att bedöma läromedel. Läraren måste ta ställning till vad som avses med ett 

läromedel av god kvalitet samt hur detta kan bidra till att ge fasthet och sammanhang åt 

elevernas studier. Tidigare kursplaner har haft en större betoning på läromedel, och de har 

även varit ett styrmedel för staten för att kunna styra undervisningens innehåll. Det är denna 

styrning som man idag försöker att begränsa. Man väljer istället att tala om värdegrund, och 

mer allmänna kunskapsmål. 

 

Hur används läromedel idag? 

 

En undersökning kring läromedlens roll i skolan gjord av Skolverket (2006) visade att man i 

skolan använder sig av flera olika typer av läromedel, och att det i de estetiska ämnena ofta 

rör sig om läromedel som läraren själv tillverkar. Lärarna anser att olika läromedel har olika 

funktion och tillsammans bidrar de till att bl.a. ge eleverna grundläggande faktakunskaper, 

aktuell, fördjupad eller konkretiserad information, intresse för ämnet, variation och olika 

perspektiv. Några av de faktorer som lärarna ansåg som viktiga för sina val av läromedel var 

skolans ekonomiska resurser, lärarnas egen kompetens i ämnet och deras pedagogiska 

grundsyn samt elevernas olika behov och förutsättningar. 

 

Undersökningen visade även att både grundskolans läroplan, kursplaner och betygskriterier 

har en relativt stor betydelse för valet av läromedel, trots att styrdokumenten inte ger någon 

direkt vägledning, men väl indirekt genom att mål och betygskriterier har betydelse för 

planeringen av undervisningen och valet av arbetsuppgifter. Lärarna känner att läroboken har 

en legitimerande funktion i lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok upplever de att de 

kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och principer. 

 

När det gäller utvärdering och granskning av läromedlen så visade undersökningen att en stor 

majoritet av lärarna utvärderar de läromedel de använder sig av. Tyvärr så deltar eleverna inte 

alltför ofta i dessa utvärderingar. Eleverna deltar inte heller i någon större utsträckning i 

planeringen av undervisningen eller i valet av läromedel. Detta strider mot läroplanens mål att 

utveckla elevers delaktighet och inflytande. Det kan också försvåra lärarnas möjligheter att 

välja läromedel som optimalt stödjer elevernas lärande, det vill säga att man utgår från eleven 

egen kunskap.  
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Skolverket anser även att det är viktigt att lärare, blivande lärare och elever får ökade 

kunskaper när det gäller att välja, analysera och kritiskt granska olika källor. Det ställs höga 

krav på lärarna att förhålla sig kritiska inte enbart till läroböcker, utan även till andra källor, 

som exempelvis massmedia och Internet. Detta återkommer även i kursmål och 

betygskriterier där man efterfrågar att eleverna ska förhålla sig källkritiska. Här förlänger man 

alltså detta mål till att även gälla lärarens källkritiska förhållningssätt gentemot läromedlen. 

 

Teoretisering av slöjdämnet 

 

Slöjdämnet är ett till stora delar praktiskt ämne, och som sådant är det ofta svårt att teoretisera 

den kunskap man får genom ämnet, vilket i sig medför att det kan vara svårt att skapa en 

lärobok inom textilslöjden. Kajsa Borg har problematiserat kring detta och hon nämner bland 

annat den tysta kunskapen. Kunskapen inom praktiska ämnen som slöjd skapas via det ögonen 

ser och det handen känner. Denna kunskap kan vara svår att omsätta i ord, och kallas därför 

för den tysta kunskapen. Borg menar dock att om man är förtrogen med hantverket kan man 

visst sätta ord på det man gör och förmedla det. Den rent kroppsliga kunskapen är dock svår 

att förmedla via en text till elev. Istället måste eleven ges möjlighet att öva dessa kunskaper 

och möta olika material med händerna och med alla sinnen. Här kan läraren fungera som ett 

stöd för eleven i dennes övning. 

 

Problemet med bristen av teoretiseringen inom slöjdämnet gör att kunskapsförmedlingen i 

hög grad blir beroende av lärarens personliga kunskap. Slöjdläraren blir den allenarådande 

kunskapsförmedlaren i ämnet, och det kan medföra svårigheter att demokratisera 

undervisningen. ”Inom slöjdämnet använder man i allmänhet inga särskilda läroböcker. 

Eftersom eleverna knappast kan jämföra lärarens kunnande mot någon bok, blir slöjdläraren 

lätt både normgivare och modell” (Borg, 2001, sida 156). Detta gör att det kan vara svårt för 

eleverna att både testa lärarens kunskaper, men även att förstå de teoretiska aspekterna av 

ämnet. Det är inte bara svårt för eleverna att se detta utan det kan även vara svårt för lärarna 

att se kopplingen mellan teori och praktik. Många slöjdlärare upplever att läroplanstexterna är 

svåra att översätta till de praktiska situationerna i klassrummet, och då särskilt inom 

slöjdämnet. Vissa lärare upplevde detta som ett problem, medan andra lärare såg det som en 

möjlighet till frihet i sitt yrkesutövande.  
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”Det nutida slöjdämnets brist på allmänt använda läromedel, har medfört att lärarna kan 

förhålla sig relativt fritt i sin tolkning av läroplanstexternas innehåll. Deras teoretiska 

överväganden hade förmodligen sällan efterfrågats. Det är dock förhastat att dra slutsatsen 

att slöjdämnets praktik helt saknar en teoretisk grund eller att påstå att slöjdlärarna arbetar 

på en ateoretisk nivå…” (Borg, 2001, sida 128) 

 

Det finns således inte bara en fara med att undervisningen blir för centrerad kring den 

enskilda läraren. Det finns även en risk att ämnet ses som oberoende av teorier, vilket i sin tur 

bidrar till att ämnet ses som ostrukturerat och ”flummigt”.  Det finns därför en önskan hos 

både aktiva slöjdlärare och forskare att teoretisera kring den kunskap man faktiskt förmedlar. 

 

Metod - Undersökningens upplägg och genomförande 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i vilken jag har besökt olika skolor och gjort 

intervjuer med lärare inom textilslöjden. Jag har besökt de textilsalar som respektive lärare 

arbetar i och undersökt vilka läromedel de har tillgängligt. Undersökningen började som en 

strukturerande undersökning med ett tydligt frågeformulär som skulle användas under de 

intervjuer jag planerade att genomföra. När intervjuerna genomfördes blev undersökningen 

betydligt mer kvalitativ då frågorna frångicks och den som blev intervjuad istället fick styra 

samtalet. Mina i förväg formulerade frågor fick istället tjäna som en guide till vilka ämnen 

som jag ville fokusera på, och som jag ledde in intervjun på. Beroende på vad läraren svarade 

på frågorna användes även kompletterande följdfrågor för att få ett mera uttömmande svar. 

 

Jag har bland annat använt mig av Annika Lantz definition av kvalitativa intervjuer, och då 

främst den öppna intervjuformen. Jag har valt denna form för att försöka komma åt de tankar 

som läraren själv har om sitt läromedel. ”Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga 

frågeformulär med i förväg formulerade frågor. Man skall ju i möjligaste mån låta den 

intervjuade styra ordningsföljden i samtalet och val av delaspekter av intervjun.” (Trost 1997 

sida 47) Jag anser att mina intervjuer blev mer kvalitativa i och med att jag valde att frångå 

den intervjuguide jag använde mig av från början.  
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En av de ramfaktorer jag själv har valt är att intervjua lärarna i deras egna klassrum. Lantz tar 

upp detta som en bidragande faktor till att intervjun kan bli mera trovärdig om den som blir 

intervjuad känner sig mera trygg i sin rumsliga miljö. Ännu en tanke med att göra intervjuerna 

i textilsalarna var att vi hade de aktuella läromedlen framför oss under intervjun, och kunde 

således mera fritt resonera kring dem. Det gav även läraren möjlighet att själva se på sin 

arbetsmiljö och vad den innehåller på ett annat sätt. Intervjuerna spelades in på band, förutom 

en intervju som på grund av tekniska problem aldrig blev inspelad. Dessa band har efter 

bearbetning av intervjuerna raderats efter Johansson och Svedner rekommendation i hur man 

respekterar anonymiteten (Johansson och Svedner, 2006, sida 44).  

 

Urval 

 
Jag valde att tillfråga endast lärare inom textilslöjd, eftersom undersökningen skulle bli alltför 

omfattande om jag även intervjuat trä- och metallslöjdslärare. Även andra estetiska ämnen, 

såsom bild och musik hade kunnat vara aktuella för denna undersökning, men av 

utrymmesskäl har jag valt bort dessa grupper. Jag ville även ha ett överskådligt material för 

att kunna göra en kvalitativ studie.  

 

De lärare jag har tillfrågade arbetar alla som lärare inom textilslöjd vid senare årskurser, även 

om vissa av lärarna även arbetar med lägre åldrar. Jag har själv mest erfarenhet av att arbeta 

med elever i åldrarna 13 till 15 år, och det är även inom denna åldersgrupp jag, med största 

sannolikhet kommer att bedriva mitt yrke. Det kan därför vara av intresse för mig personligen 

att se hur lärare inom denna kategori väljer att använda sig av läromedel.  

 

Jag har även valt att avgränsa min undersökning geografisk, då jag bara har intervjuat lärare 

inom Umeå tätort. Det skulle kunna innebära ett problem då de flesta av de lärare som arbetar 

inom Umeå har gått sin utbildning vid Umeå Universitet, och det finns en viss möjlighet att 

detta skulle kunna innebära att det även är en likriktning bland lärarna i hur de väljer att 

använda läromedel. 

 

När det gäller forskningsetiskt ställningstagande har jag utgått från Johansson och Svedners 

principer om forskningsetik. Jag har gett informanterna information inför varje 

intervjutillfälle, och även gett dem full möjlighet att avsäga sig deras medverkan. De har även 
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fritt fått fråga om undersökningen under intervjuerna. Inspelningen av intervjuerna har skett 

med informanternas medgivande. Utifrån dessa principer anser jag att jag har efter bästa 

förmåga uppfyllt de etiska kraven på kvalitativ forskning.  

 

Procedur 

 
Jag skickade ut ett brev i vilket jag tillfrågade de aktuella lärarna om de var villiga att bli 

intervjuade (se bilaga 1). Förfrågan gick ut till alla textillärare som undervisar i årskurs 6-9 i 

Umeå kommun. Av praktiska skäl skickades dock inte någon förfrågan till Sävarskolan och 

Hörneforskolan. Detta då jag ansåg att det inte fanns nog med tid, inom ramarna för 

examensarbetet, för att ta mig till de orterna. Jag valde även att inte skicka någon förfrågan till 

de skolor som arbetar specifikt med elever som har svårigheter. Undersökningen hade då fått 

ett annat perspektiv än det jag avsåg att undersöka. I brevet presenterade jag mitt syfte med 

undersökningen och hur länge intervjun beräknades pågå. Detta för att informanterna skulle 

ha möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna. Efter en viss tid kontaktade jag de lärare som 

inte svarat på brevet via telefon, i de fall jag hade möjlighet att nå dem via telefon.  

 

Totalt skickade jag ut 14 förfrågningar till textillärare i Umeå tätort. Alla dessa var kvinnor i 

blandade åldrar. Anledningen att det bara var kvinnor är att det för tillfället är endast kvinnor 

som arbetar som textillärare i Umeå kommun. De lärare som valde att ställa upp för en 

intervju har arbetat olika länge som textillärare. Det varierade även hur länge de hade arbetat i 

den aktuella textilsalen som de använde för tillfället. Jag har dock inte valt att göra någon 

jämförelse där emellan, då min undersökning skulle ha blivit alltför stor. De undersökta 

lärarna arbetar alla i årskurserna 3-9, 6-9 eller 7-9 och är lokaliserade på skolor i Umeå tätort.  

 Jag skickade även ut förfrågningar till Umeås friskolor. Tyvärr hade ingen av dem möjlighet 

att delta i denna undersökning, och jag har således inte gjort någon jämförelse emellan 

kommunala skolor och friskolor. 

 

Bortfall 

 
Av de tillfrågade lärarna var det fem stycken som ställde upp på en intervju.  

Av de tillfrågade var det tre stycken som uttryckligen tackade nej på grund av tidsbrist. 

Resterande lärare har inte svarat på förfrågan, varken brevledes eller varit nåbara via telefon. 

De tre lärare som valde att inte delta i undersökningen ansåg alla att de inte hade tid och 
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möjlighet att för tillfället att delta. De lärare som inte har svarat på min förfrågan kan ha olika 

orsaker till detta. En orsak kan vara att det har misstämt i kommunikationen och de inte har 

fått min förfrågan, eller varit möjliga att nå via telefon. En annan möjlighet är att de lärare 

som valde att inte svara kände att de inte hade tid, eller att de inte hade något att bidra till min 

undersökning.   

 

Resultat och analys 

Läromedel inom textilslöjden 

 

Jag började mina intervjuer med att reda ut begreppet läromedel, och då särskilt inom 

textilslöjden. Jag ville med det ta in lärarnas tankar kring läromedel och vad det betydde för 

dem. Intervjufrågan var: Vad är ett läromedel för dig? Som läromedel räknade lärarna upp 

material, såsom tyg och garn, böcker, Internet, tidningar, mönster och instruktionspärmar. 

Flera av lärarna tog även upp egna 

instruktioner och stenciler som man har 

kopierat. En av lärarna tog även upp olika 

former av spel, såsom ett memory med olika 

sömnadsord som skulle paras ihop med en 

bild. Dessa spel hade hon konstruerat själv 

och använde dem när eleverna skulle lära 

sig begreppen, eller när de inte var 

inspirerade till att slöjda. Det var en stor 

variation av det man kallade läromedel 

och det framkom under intervjuerna 

att de flesta av lärarna ansåg att läromedel inom textilslöjd är ett bredare begrepp än inom 

andra ämnen. En av lärarna utryckte det som följer: ”Man får liksom bli lite vidare när det 

gäller textilslöjden, vad som är ett läromedel”. Det gemensamma för det som man kallade 

läromedel var att det var ett stöd för eleverna när de arbetade, och gjorde dem mer 

självständiga. En av lärarna sa uttryckligen att läromedel var ”... allt som de kan använda för 

att bli självständiga”. 

 

Bild 1: Spel tillverkat av textillärare. Bilden tagen i en 

av de undersökta textilsalarna av författaren 
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Tillgängliga läromedel 

 

Jag har valt att dela in det som lärarna ansåg vara läromedel och som de tog upp under 

intervjuerna, i följande grupper, beroende på deras olika karaktär: 

 

• Läromedel riktade direkt till textilslöjden 

• Pärmar med kopior och stenciler som läraren själv iordningställt 

• Tidningar 

• Böcker riktade till den kommersiella marknaden 

• Lådor med instruktioner och exempel på tekniker 

• Planscher 

• Internet, video och DVD 

• Övrigt studiematerial 

• Textilt arbetsmaterial 

 

När det gäller läromedel som var riktade direkt till textilslöjden uttryckte lärarna att det fanns 

få tillgängliga, men de som fanns var representerade i alla de salar jag besökte under studien. 

Den äldsta av de läromedel som fanns för textilslöjden och som fanns i alla de undersökta 

textilsalarna var en bok från 1983 som hette Roligt med textilslöjd. Denna bok är skriven som 

en klassisk lärobok och det finns olika böcker i serien som är tänkt att använda i olika åldrar. 

Boken stod ofta längst ner bakom andra böcker och användes inte av någon av lärarna i 

undersökningen.  

 

Siv-Britt Andersson och Eva Lotta Andersson har skapat ett material, Nordiska textilhuset, 

som består av flera pärmar med dels en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg, 

dels ett antal pärmar med mönster utifrån olika teman, såsom maskinsömnad och 

garntekniker. Detta är det mest använda läromedlet i undersökningen, även när man jämför 

det med alla andra material, förutom det textila arbetsmaterialet. Lärarna upplevde Nordiska 

textilhuset som ett grundläggande läromedel, med tydliga instruktioner, men att mönster och 

hela materialet började kännas väldigt omodernt. Eleverna är inte längre intresserad av att 

göra de exempel som tas upp i materialet.  
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Det tredje läromedlet som fanns i salarna var ett material som kan ses som en uppdatering av 

Nordiska Textilhuset. Serien heter Slöjd 2000 och består av åtta olika pärmar med 

instruktioner och mönster utifrån teman som väskor och broderi. Denna serie har ingen pärm 

för lärarhandledning, och är tänkt att användas av såväl grundskola som gymnasiet och 

studieförbund. Lärarna i denna undersökning upplevde detta material som krångligt och att 

storlekarna på mönstren var små. Detta material användes sällan av lärarna i undersökningen. 

 

Det fanns även ett digitalt läromedel i alla de undersökta textilsalarna. Detta heter @tt sticka, 

@tt virka och @tt brodera. Detta är delar av en serie av dvd-skivor på vilka man kan se 

filmatiseringar av olika tekniker och modeller. Det är riktat till elever och är tänkt att 

användas vid en dator under lektionen. I alla undersökta textilsalarna fanns @tt sticka och @tt 

virka, men endast en hade @tt brodera. I serierna finns även läromedel som behandlar 

tovning, att sy i fleece och quiltning. Flera av lärarna i undersökning uttryckte att de gärna 

skulle vilja införskaffa de delar av serien som de inte hade tillgång till idag.  

 

Pärmarna som lärarna själva hade iordningställt kunde bestå av material kopierat från 

exempelvis Nordiska textilhuset, mönster utklippta från olika tidningar, utskrifter från Internet 

och egna beskrivningar. De olika lärarna hade valt att ordna detta material på lite olika sätt. 

En del hade pärmar utifrån teman såsom sport och fritid, medan andra hade teman som utgick 

från tekniker såsom vävning eller sömnad. I de flesta av de undersökta salarna hade dessa 

pärmar följt med under många år, och var iordningställda av lärare som hade arbetat i salarna 

för länge sedan. I två av de undersökta salarna hade läraren rensat ut det gamla och inaktuella 

materialet i pärmarna och sorterat om.  

 

Alla lärare som deltog i undersökningen använde olika tidningar i sin undervisning. Dessa var 

tidningar riktade mot den kommersiella marknaden såsom Burda, en tidning för sömnad som 

är fylld med olika mönster, Hemslöjden, vilken är föreningen Hemslöjdens egen tidning, och 

olika former av veckotidningar, såsom exempelvis Veckorevyn och Hennes. Dessa tidningar 

användes framförallt som inspirationskällor. Det var sällan lärarna använde de mönster som 

ofta medföljde i tidningarna. I de flesta fall ansåg lärarna att beskrivningarna var för 

komplicerade för deras elever.  

 

Alla lärare i undersökningen använde sig av böcker som är riktade till den kommersiella 

marknaden. Det kan vara böcker om stickning med olika former av mönster, eller det kan vara 
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mera teoretiska böcker om textilindustrin, eller modehistoria. Böckerna användes ofta som 

inspirationskälla för lärarna själva, och kunde bland annat köpas in när man skulle behandla 

ett nytt ämne för att hitta information och vägar att presentera ämnet för eleverna. Lärarna 

köpte även in böcker som är tänkta att användas som inspirationskälla för eleverna, men flera 

av lärarna uttryckte svårigheter med att faktiskt få eleverna att bläddra i dessa böcker. De 

tyckte att det var svårt att veta vilka böcker man skulle köpa då de ofta hittade böcker i 

kataloger och man då bara såg framsidan. Det var då svårt att veta om den kommer att tilltala 

eleverna. En av lärarna sade att hon endast köpt en bok under de fem åren hon hade arbetat på 

sin skola. ”Det mesta fanns när jag kom för fem år sedan. Jag tror att jag har köpt en bok om 

virkning, sen köper jag förstås handarbetsbeskrivningar och sånt om jag ser nått jag tycker 

passar.” De andra lärarna i undersökningen gjorde inköp av böcker kontinuerligt under 

terminerna.  

 

I alla de undersökta salarna fanns det även lådor med instruktioner och olika exempel på 

tekniker. Det kunde vara sömnadsdetaljer och olika exempel på färdiga saker som är tänkta att 

använda som inspiration för elevernas egna arbeten. Innehållet i dessa lådor hanteras lite 

olika. Många av de lärare som deltog i undersökningen använde sig av material som tidigare 

lärare iordningställt, och endast bytt ut några delar av materialet när de har blivit omoderna, 

alternativt nöts ut eller försvunnit. En av de undersökta lärarna hade knappt öppnat lådorna 

sedan hon började undervisa i salen för tre år sedan, och en av de undersökta lärarna hade 

skapat innehållet i lådorna själv. 

 

På väggarna i salarna fanns även planscher av olika slag. Dessa räknades som läromedel av 

lärarna då de ofta bestod av instruktioner av olika slag. Det kunde vara kopior av instruktioner 

från Nordiska textilhuset, utskrifter från Internet eller egengjorda beskrivningar av olika 

tekniker. Dessa användes som ett komplement för att tydliggöra det material som fanns i de 

ovan nämnda pärmarna. Det kunde även finnas planscher med bilder från olika textila företag, 

ursprungligen tänkta som reklam, men lärarna såg dem som inspirationskällor. Lärarna i 

undersökningen satte ofta även upp olika bilder från tidningar för att inspirera eleverna. 

 

Alla utom en av de lärare som deltog i undersökningen använde Internet som ett läromedel. 

Antingen hade man en dator med Internetuppkoppling stående i textilsalen, eller så använde 

läraren Internet hemifrån för att hämta beskrivningar och inspiration. En av lärarna talade om 
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hemsidan www.lektion.se1. Den aktuella läraren tyckte att det var synd att det inte fanns några 

tips för slöjdlärare på denna sida, och var frågande till hur detta kan komma sig. Om det fanns 

Internet tillgängligt i lektionssalen använde eleverna denna till att söka inspiration, mönster 

och information om textila material. Två av de lärarna som deltog i min undersökning 

använde även Video- och DVD filmer i sin undervisning. Det kunde vara program inspelade 

från TV, såsom ”Evas Funkaprogram”2, där det avsnitt som lärarna använde mest handlade 

om tyg. Andra filmer man använde sig av var instruktionsfilmer som följer med symaskiner 

och liknande. En av lärarna använde även filmer som en inspirationskälla till temaarbeten. 

 

I det övriga studiematerialet har jag räknat sådant som de spel som en av lärarna hade 

konstruerat själv, såsom memoryspelet.  Till denna grupp räknar jag även de sömnadsmönster 

som lärarna köper in till undervisningen. Det fanns både mönster som var enklare och mera 

riktade till skolverksamhet, såsom Almedahls mönster, och kommersiella mönster som man 

kan köpa i en vanlig textilaffär. Gemensamt för dessa mönster är att de har 

sömnadsbeskrivningar som de flesta av de undersökta lärarna använde sig av i 

undervisningen. Vissa ansåg att de kommersiella mönstren var något svåra att förstå utifrån 

beskrivningarna, medan vissa ansåg att de var tydliga och användbara. 

 

Som läromedel räknade även lärarna det textila materialet som de använder kontinuerligt i sin 

undervisning. Det kan vara tyger, garn och saxar. Jag har i denna undersökning valt att inte 

fördjupa mig mera i det textila arbetsmaterialet. 

 

Analys av undersökta läromedel 

 
De textilsalar jag har varit och besökt har alla haft väldigt liknande läromedel att tillgå. Trots 

att man plockar in material från en mängd olika källor har alla de undersökta lärarna valt 

samma, eller liknande material. Detta kan bero på tillgången och hur undervisningen i 

textilslöjd har sett ut tidigare. Kursplaner före de förändringar som skedde när man förnyade 

läroplanen 1994 hade en betydligt mera beskrivande del av vilka mål man skulle uppnå i de 

olika åldrarna. Dessa mål bestod bland annat av specifika tekniker som eleverna skulle kunna, 

och det påverkade mest troligt vilket material textillärarna införskaffade. I de flesta av de 

textilsalar jag har besökt fanns det material kvar sedan tiden före Lpo 94. Detta skulle kunna 

                                                 
1 En hemsida skapad för att lärare ska kunna utbyta tips till lektionsupplägg med mera. 
2 Ett TV program av SVT riktat till barn som tar upp olika ämnen och undersöker dessa. 



 17 

bidra till att man i denna undersökning kan se tendenser till likformighet vad gäller läromedel 

inom textilslöjd. Ett undantag från detta är det digitala läromedlet @tt sticka, och de andra 

titlarna i den serien. Detta läromedel har skapats efter Lpo 94 och fanns tillgängligt i alla de 

undersökta textilsalarna.  

 

Alla de undersökta lärarna har även valt att använda det riktade lärarmaterial som finns, och 

sedan utifrån dessa komplettera med egentillverkat material eller kommersiellt material. Ingen 

av de undersökta lärarna hade dock någon tanke bakom detta som de uttryckte vid 

intervjutillfällena. Det skulle kunna vara så att lärarna ser det riktade läromedlet som en 

inspirationskälla bland andra, men en källa som är utförd på ett tillförlitligt sätt, och som 

innehåller bra och genomarbetade instruktioner, vilka eleverna har lätt att arbeta utifrån. Det 

skulle även kunna vara så att lärarna ser detta material som en garanti för att eleverna ska 

uppnå strävansmålen. Att de genom att använda detta material på något vis säkerställer detta i 

sin undervisning. 

 

När det gäller det egentillverkade materialet upplevde jag att detta material gjordes till stor del 

utifrån personliga preferenser. Varje lärare har sin personlighet och sina sätt att uttrycka sig 

på, och när man inte hittade ett material som sammanstämde med den egna personligheten 

valde man ofta att göra ett eget material. Oftast utgjordes detta material av omskrivningar av 

redan förekommande beskrivningar. Lärarna skrev helt enkelt om dessa med egna ord. Ett 

fåtal av lärarna uttryckte att de hade gjort beskrivningar som var unika och som inte fanns att 

tillgå på annat sätt. Alla lärare som deltog i undersökningen gjorde dock eget material 

kontinuerligt. 

 

En stor del av det textila läromedlet utgjordes av material riktat mot den kommersiella 

marknaden. Dessa tidningar och böcker var oftast det material som man hade köpt in senast, 

och var således mest uppdaterat. Det finns en vid uppsjö av olika tidningar och böcker inom 

det textila hantverket, men samma titlar förekom i de flesta av de undersökta salarna. Detta 

kan bero på materialets utformning och att mönster och liknande är lätta att förstå. En 

bidragande faktor kan även vara att man har köpt in, särskilt tidningarna, under många år och 

att man fortsätter att köpa in dem av gammal vana. När det gäller böckerna var det större 

variation men de böcker som lärarna uttryckte att de använde flitigast var även de böcker som 

förekom i de flesta av de undersökta salarna. Detta tror jag beror till stor del om 

beskrivningarna är tydliga och om böckerna behandlar ämnen som för tillfället är populära 
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hos eleverna. Detta kan man i sin tur fråga sig om det beror på mediastyrning, trender eller 

samhället i sig.  

 

Faktorer som styr lärares val av läromedel inom textilslöjden  

 

Alla av de lärarna som deltog i undersökningen uttryckte en brist på läromedel, med vilka de 

menade det läromedel som riktar sig direkt till textilslöjden. En av lärarna uttryckte sig 

följande: ”Det finns jättedåligt med läromedel. Man får göra det själv, och göra om. Det finns 

inte tid för det egentligen”. Detta medför att möjligheten att välja läromedel begränsas 

kraftigt. Man använder det läromedel som finns att tillgå. Om man istället använder begreppet 

läromedelssystem, och tar i beaktande de kategorier jag tog upp i föregående kapitel, samt då 

räknar med exempelvis videofilmer och mönster, har man möjlighet att se vilka olika faktorer 

som påverkar lärarnas val av läromedel. 

 

Den mest frekventa faktorn som nämndes av de lärare som deltog i undersökningen var de 

ekonomiska ramarna. Alla lärare som deltog i undersökningen fick en klumpsumma varje år 

som i skolans budget fanns benämnd under rubriken läromedel. Till detta räknades dock även 

det arbetsmaterial som man använde under året, såsom tyger, garn och andra material. Det 

textila arbetsmaterialet kostar ganska mycket och inom denna budgetram skulle det således 

även finnas utrymme för inköp av läromedel. Det var lite olika mellan lärarna hur stor summa 

man fick att disponera till sin undervisning. Ena läraren hade 82 kronor per elev och läsår, 

medan en annan av lärarna hade 30000 kronor för en elevgrupp på cirka 500 stycken elever, 

vilket blir drygt 60 kronor per elev och läsår. Skillnaderna mellan lärarna kan bero på att de 

arbetade med lite olika elevgrupper. Elever i de tidiga åldrarna blir generellt inte tilldelade en 

lika stor summa som i de senare åren. Detta medför att lärare som undervisar i båda grupperna 

till synes får en mindre summa per elev, i och med att läraren får en klumpsumma att fördela 

till alla klasser. Alla de lärarna som deltog i undersökningen upplevde dock att det inte fanns 

något större utrymme för att göra inköp av litteratur för den summan. 

 

”Jag ska vara ärlig. Det finns inte så mycket att köpa. Ibland skulle jag vilja att dom hade 

en bok, men för det första så är det för dyrt. 82 kronor per elev i åttan. Inte räcker ju det till 

en bok int. Så enkelt är det. Man försöker ju plocka där det är gratis, det finns ju på 

Internet, men det är mest garntekniker.” 
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När man gjorde inköp av läromedel utgick man ofta från vad som skulle kunna inspirera 

eleverna i deras arbete. Vilka böcker som såg roliga ut, och som följde det rådande modet. 

Böckerna skulle väcka lust och vara något att få idéer ifrån. En av lärarna uttryckte att man 

köper ”Nån bok som känns kreativ”. Många av de lärare som deltog i undersökning uttryckte 

även att de köpte in böcker för att själva bli inspirerade och för att få nya idéer. En av lärarna 

sade att hon köpte in böcker för att skapa en egen kunskap om ämnet. ”Det gör mig engagerad 

och det smittar av sig [på eleverna]”. Ytterligare en av lärarna köpte in många böcker som 

eleverna kunde bläddra i. Detta därför: ”Man ska ha många böcker. Man vill ju inte att slöjden 

ska vara så styrd”. Hon menade med det att om eleven hade ett stort urval minskade risken att 

hon som lärare styrde elevens slöjdprocess.  

 

Ytterligare en faktor som styrde inköpen av läromedel var vilka böcker som fanns att få tag 

på. De flesta av de lärare som deltog i undersökningen beställde sina varor från Swelogent3 

och begränsade även sina bokinköp till denna katalog. De blev därför väldigt styrda av vilket 

utbud katalogen hade för tillfället. En del av lärarna tyckte att det var svårt att välja en bra bok 

utifrån en bild i en katalog och det blev ofta så att böckerna blev stående i bokhyllan utan att 

eleverna använde dem. Detta gjorde i sin tur att de drog sig för att köpa in fler böcker. De var 

rädda att man slösade bort pengarna. Andra lärare gjorde sina inköp var som helst, såsom i 

butiker, på mässor och på resor, och kände sig fria i tillgången på böcker. 

 

Analys av faktorer som påverkar valet av läromedel 

 
 
Mycket av de läromedel som förekommer i textilsalarna är sådant som har funnits kvar i 

salarna sedan en lång tid tillbaka. Det är därför sällan de lärare som deltagit i undersökning 

som har valt det läromedel som de i sin textilsal har tillgång till. De flesta har inte heller gjort 

någon utrensning av detta material och det har i vissa fall blivit kvar i salarna i upp till 30 år. 

Endast två av lärarna uttryckte att de hade gjort ett aktivt val och rensat ut inaktuellt material 

och på så sätt valt vilket läromedel man skulle använda. ”Jag har sorterat ut mycket gammalt. 

Det blir för mycket att bläddra i, man måste ha sånt som är gångbart.” Tillgången till nytt 

material att ersätta det gamla med var mycket begränsat och det kan ha påverkat det faktum 

                                                 
3 Swelogent är ett företag vilken skolor och andra institutioner kan beställa material ifrån, främst textilt material 
och böcker. 
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att lärarna valde att behålla materialet. Vidare är det ofta den ekonomiska aspekten som styr 

lärares val och inköp av läromedel till undervisningen. Lärarna har en liten summa pengar 

som de ska fördela på många olika saker och det är svårt att motivera inköp av böcker, eller 

andra läromedel. Oftast så valde de lärare som deltog i undersökningen att prioritera elevernas 

tillgång till textilt material att arbeta med. 

 

Användning av läromedel inom textilslöjden 

 

De lärare som deltog i undersökningen använde läromedel på tre olika sätt. De kunde 

användas som inspirationskälla, som ett förtydligande av det läraren har berättat, samt som en 

ren kunskapskälla. Läromedlen användes främst som inspirationskälla till lärarna, för att bli 

inspirerade till nya projekt för eleverna och vidareutbilda sig själva. Eleverna fick även de 

använda läromedlen på liknande sätt. Eleverna får sitta och bläddra i böcker, tidningar och 

pärmar och på så sätt hitta idéer till vad de kan göra. En del av lärarna hade en viss del av 

läromedlen inlåsta och plockade bara fram dessa vid vissa tillfällen. Detta gällde särskilt olika 

former av demonstrationsmaterial, och beskrivningar, men även böcker som lärarna upplevde 

som särskilt dyrbara låstes in då läraren upplevde att risken för stöld var stor. I några av de 

undersökta textilsalarna hade dock eleverna alltid fri tillgång till allt material. 

 

Alla av de lärare som deltog i undersökningen använde olika former av beskrivningar och 

instruktioner av olika slag. Ofta förklarade läraren först och använde sedan en beskrivning för 

att förtydliga. De flesta av lärarna hade olika instruktioner uppsatta på väggarna, eller lätt 

tillgängliga på annat sätt, exempelvis i form av ett blädderblock, se bild nedan. 

 

 

Bild 2: Blädderblock tillverkat av textillärare. Bild tagen i en  

av de undersökta textilsalarna av författaren 
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Lärarna använde dessa instruktioner frikostigt och hänvisade ofta till dessa om eleverna 

frågade hur man skulle göra. 

 

Det var bara vid få tillfällen som de lärare som deltog i undersökningen använde läromedlen 

som ren kunskapskälla och det var när man hade teoretiska delar i undervisningen. Det var då 

främst modehistoria och materiallära som man studerade via läromedlen. En del av lärarna 

studerade själva materialet och förmedlade detta till eleverna. Dessa lärare upplevde dock att 

det var svårt att hitta bra information på ett och samma ställe, utan de fick plocka ihop 

material och göra egna stenciler. En del av lärarna gjorde olika former av uppgifter där 

eleverna själva skulle hitta information om exempelvis en specifik textilfiber. Oftast använde 

sig eleverna då av Internet för att hitta informationen. En del kunde även använda böcker och 

material som fanns tillgängliga i textilsalen. 

 

Digitala läromedel 

 

Det digitala läromedlet skiljer sig markant när det gäller användningen. De vanligaste digitala 

läromedlen är programmen @tt sticka och @tt virka. Både dessa program fanns i alla de 

representerade textilsalarna och alla lärare i undersökningen hade tankar kring hur man 

använde detta material. 

 

En av de intervjuade lärarna tog i årskurs åtta med hela elevgruppen till datasalen och satte 

dem att sticka framför datorerna medan de använde programmet @tt sticka. Hon ansåg att det 

var ett utmärkt hjälpmedel för att visa många elever på en och samma gång. Om sedan 

eleverna efter dessa två tillfällen känner att de fastnar i sitt arbete kan de gå tillbaka till datorn 

i textilsalen och fortsätta arbeta med programmet. Andra lärare upplevde inte samma 

möjligheter med programmet. ”Vi använder det, men inte så mycket, för jag tycker att man 

måste sitta där ändå. Svårt att få det så att det ska vara självgående. Det är som om de vill ha 

det där.. [personliga].” Flera uttryckte att de använde programmen någon enstaka gång men 

att de upplevde att det tog sådan tid ifrån undervisningen att de inte ansåg att det var värt det. 

En lärare klagade på att datorn aldrig fungerade ”..å så ska man stå där och fippla.”, och att 

hon därför helt slutat använda programmen. 

 

Några av lärarna använde det digitala läromedlet för att istället få mer tid för sina elever: 
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”Jag instruerar ofta själv, men just när det är såna här som har svårt att se hur man ska göra 

och som kräver jättemycket uppmärksamhet från min sida, då sätter jag dom framför datorn 

istället, annars hinner man inte hjälpa dom andra”. 

 

Andra uttryckte att de fann det svårt att ha elever som arbetade med datorn under lektionerna 

”Beror på grupperna om man vill sätta dom framför datorn eller inte”. Dessa lärare uttryckte 

en rädsla för att eleverna istället skulle använda Internet och gå in på sidor som inte var 

lämpliga att besöka under lektionstid. Lärarna var även oroliga att värdefull undervisningstid 

skulle försvinna. 

 

Användning av läromedel utifrån styrdokumenten 

 

En av de frågor jag valde att ställa till textillärarna var följande: På vilket sätt anser du att 

dessa läromedel bidrar till att uppnå strävans- och uppnåendemålen i textilslöjden? Många av 

de intervjuade lärarna tyckte att denna fråga var svår att svara på. De kände att kursmålen och 

läroplan var ”luddigt uttryckta” och det var svårt att koppla läromedlen till dem rent konkret. 

Några av de tankar som framkom var att läromedlen skulle främja självständigheten hos 

eleverna. Detta är även något som står uttryckt i kursplanen för textilämnet: ”Skolan skall i 

sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att självständigt planera 

arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter.” (Skolverket 1994: Kursplan för ämnet 

slöjd) Lärarna upplevde att eleverna genom läromedlen fick möjlighet att öva sig i detta att bli 

självständiga i sitt arbete. En av lärarna sa att det är ”Viktigt för barnen att lära sig hantera ett 

läromedel, att förstå en beskrivning och hur man letar efter information.” Lärarna såg även 

läromedlen som ett sätt att möta det som de kommer att möta när de är färdiga med skolan. En 

form av förberedelse för samhället ”Jag köper mycket kommersiella mönster som niorna får 

använda, tycker man ska lära sig”. 

 

Några av lärarna använde sig även av läromedlen när de planerade sin undervisning i början 

av terminerna. Ofta hade de en tydlig idé på vad de ville genomföra och använde sedan 

läromedlen för att få inspiration och hitta beskrivningar på olika tekniker. 

 

”man tittar på läroplan och ser: Nu måste jag få in det här, vad ska jag då göra? Då får man 

plocka från olika håll,.. försöka ha en helhetssyn utifrån teman, då måste man veta var man 
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hittar historiska kunskaper om modet och så, .. Så får man låna på biblioteket. Så får man 

skriva ner så att man har det sen.” 

 

Mitt andra ämne som jag undervisar i är historia. Historieämnet har en lång tradition av 

användningen av läroböcker, och jag har ofta sett att historielärare utgår från böckerna för att 

se vad det är som de ska ta upp under lektionerna. I min undersökning av textillärarna var det 

ingen av lärarna som utgick från läromedlen i sin planering, på liknande sätt som 

historielärare ofta gör. Det vill säga att de såg i läromedlen vad eleven skulle kunna behöva 

för kunskap och planerade lektioner utifrån detta. Läromedlen kom in senare i 

planeringsstadiet. Som en av lärarna uttryckte det: ”Det går nog till så att jag funderar på vad 

jag vill ha fram och vad jag vill att dom ska lära sig så gör jag iordning det själv, eller att man 

möjligtvis plockar ur olika böcker, skriver av vissa delar, men jag utgår från vad jag vill att de 

ska lära sig.” 

 

Sammanfattande diskussion 
 
När man talar om läromedel inom textilslöjden kan man sällan tala om ett specifikt läromedel. 

Det finns ingen lärobok, skriven utifrån de aktuella styrdokumenten tillgänglig för 

textillärarna. Istället anser jag att man måste tala om läromedelssystem, i den form som Dallöf 

och Wallin har specificerat. Lärarna väljer istället att ta olika delar från olika böcker, tidningar 

och andra källor. Detta tillsammans med mönster och beskrivningar bildar ett 

läromedelsystem som lärarna nyttjar i sin undervisning. De få läromedel som finns är skrivna 

utifrån äldre styrdokument och känns inaktuella för lärarna idag. Den bok som fanns 

tillgänglig var som jag nämnde i ett tidigare kapitel undangömd bakom andra böcker. Man 

kan då undra varför man väljer att behålla en sådan bok som man ändå inte använder i 

undervisningen. Det skulle kunna vara så att man inte har några andra böcker att ersätta den 

med och att den därför får finnas kvar som en form av representant för det skrivna läromedlet. 

Det kan även vara så att den finns kvar därför att man aldrig vet när man kan få användning 

för den. Textilslöjden är ju så utformad att undervisningen är i hög grad individuell och som 

lärare måste man vara beredd att anpassa sig till oväntade situationer. Därför kan det vara bra 

att ha ett stort utbud av material och beskrivningar att använda sig av. Detta kan även vara 

förklaringen till att det finns en så stor mängd av beskrivningar och mönster i textilsalarna.   
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Bild 3: Bokhylla med läromedel i textilsal. foto taget av författaren 

 

Denna brist på läromedel gjorda för textilslöjden, påverkade givetvis även vilka faktorer som 

spelade in i valet av läromedel, vilket även tidigare forskning har visat. 

 

”Det är dock inte endast ekonomiska faktorer, som styr läromedelsvalet. I många ämnen är 

tillgången på läromedel begränsad… Lärarnas benägenhet att byta läromedel är ringa, 

konkurrensen inom läromedelsmarknaden är begränsad och prissättningen likartad, vilket 

gör möjligheterna till en läromedelsmarknad, som påverkas, såväl pedagogiskt som 

ekonomiskt, av elever och lärare, liten”. (Selander, 1991, sida 11) 

  

De få läromedel som kom ut på marknaden köptes in av alla de lärarna som deltog i 

undersökningen. Detta var mönsterserien Slöjd 2000 och @tt-serien. Det var dock blandade 

åsikter om hur brukbara dessa läromedel var. Ingen av de lärare som deltog i undersökningen 

var nöjd med pärmserien Slöjd 2000.  De upplevde att den var krånglig att använda, vilket 

även var mångas åsikt om det digitala läromedlet @tt-serien. I intervjuerna uppfattade jag det 

som att lärarna hade många blandade känslor kring digitala läromedel överhuvudtaget. Jag 

upplevde det som om lärarna hade en osäkerhet kring hur det skulle använda dem rent 

praktiskt i undervisningen. Jag förnam det även som om lärarna kände sig mer eller mindre 

tvingade att ta till sig läromedlet, eftersom det finns ett generellt önskemål att man ska 

använda sig av olika digitala medier i skolundervisningen. Jag tror att det även är en av de 

faktorer som har spelat in när man införskaffade läromedlet till textilsalarna. Frågan är om 

denna osäkerhet kommer sig av att lärarna känner att de inte har tillräcklig tekniskt kunskap 

och är rädd att göra fel, eller om materialet till sitt innehåll och sin användarvänlighet inte är 
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nog bra och lärarna inte vet hur de ska kunna använda i undervisningen på ett tillfredställande 

sätt. 

 

”Läromedlen är viktiga verktyg i undervisningen, och läromedelsvalet är ett viktigt beslut- 

pedagogiskt, metodiskt, men också ekonomiskt” (Selander, 1991, sida 14) Man kan i denna 

undersökning, inte bortse från att den ekonomiska faktorn vid valet av läromedel var hög, om 

man ser på hela läromedelssystemet och inte bara till det läromedel som var riktat specifikt till 

textilslöjden. Budgeten för inköp av läromedel var, och är, begränsad vilket styrde vilka 

läromedel man valde att ta in. De material man införskaffade var till stor del material som 

riktar sig till en kommersiell marknad och man kan fråga sig vilken påverkan detta har på 

undervisningen? De kommersiellt styrda läromedlen har ingen som helst återkoppling till 

läroplan, kursplan eller andra styrdokument. Man kan då fråga sig om det finns risk att man 

använder sig av material som är tillverkat utan reflektion kring etiska frågor och som till och 

med kan gå emot den värdegrund vi ska förmedla. Vilken genusaspekt har exempelvis 

materialet? Jag tror att det krävs stor kunskap hos den enskilde läraren för att material riktat 

till den kommersiella marknaden ska medföra vettig kunskap till eleverna. En fördel med 

detta material kan å andra sidan vara att eleverna förbereds på det som de kommer att möta i 

samhället, och det kan då vara bra att de har haft möjlighet att öva på materialet i skolan under 

vägledning av en lärare. Det viktiga är dock att urvalet inte sker oreflekterat, utan att man som 

lärare gör ett medvetet val, och även tydliggör detta val för eleverna. 

 

Läraren som läromedelsproducent 

 
 Alla av de lärare som deltog i undersökningen valde att sätta samman eget material utifrån 

böcker, tidningar och andra källor. Jag anser att det finns tydliga problem med detta. Tom 

Wikman (2004) har i sin bok På spaning efter den goda läroboken, Tagit upp en mängd 

faktorer som styr läromedelstillverkningen och sådant som man som läromedelsproducent 

måste kunna. Även Staffan Selander har i tidningen Spov diskuterat problematiken kring att 

skapa ett läromedel som fungerar tillfredsställande i undervisningen. Om textillärarna, 

förutom att vara pedagoger, även ska fungera som läromedelsproducent finns det en mängd 

krav som måste tillfredsställas, anser jag. Ett av de viktiskaste kraven på ett läromedel är de 

etiska ställningstagandena som man som producent tar. Man måste ta hänsyn till olika 
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folkgrupper, olika erfarenheter och inte minst till HBT-frågor4. Kommer samernas, och andra 

minoriteters syn på slöjdandet fram i materialet, och belyser materialet flera olika aspekter av 

slöjdandet eller främjar det en normativ syn på slöjd? 

  

Ytterligare en sak man måste ta hänsyn till är genusaspekten. Som läromedelsproducent måste 

man ha goda kunskaper i vad som styr ens urval och hur man väljer att presentera detta. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara en textillärare som utan att tänka på det bara väljer ut 

stickmönster riktat till kvinnor. När lärarna väljer ut ett material så gör de en mängd sådana 

etiska ställningstagande, och jag anser att man behöver kunskap för att kunna medvetandegöra 

de processer som faktiskt sker i läromedelstillverkningen. 

 

De flesta av lärarna hade inte själva valt att göra sitt eget läromedel, utan kände sig 

påtvingade att göra dem, då det inte fanns något tillfredställande läromedel att tillgå. Ett 

problem som lärarna själva uttryckte med att vara tvungen att tillverka läromedel var att det 

tog tid att göra dem och att denna tid kunde spenderas på bättre sätt. Tidsbristen är ett ständigt 

problem för lärarna i dagens skola och det är även ett problem som tas upp i forskningen på 

flera sätt. 

 

”I en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas riksförbund genomförde år 2000 uppger 

nästan alla lärare att arbetsbelastningen har ökat under senare år. Hälften av lärarna 

berättar att de tvingas sänka kvalitén på sin undervisning för att hinna”. (Isaksson, 2001, 

sida 37) 

 

”När man som lärare är trött på de orimliga kraven säger man att man förväntas trolla med 

knäna. Man har inga pengar, inga läroböcker, inget material. Men ibland slår lärare knut på 

sig själva för att planera pedagogiskt riktiga sammanhang i särskilt snitslade banor med 

början, kontrollstationer och slut”. (Aulin-Gråhamn med flera, 2004, sida 62) 

 

I boken Den radikala estetiken menar man att man istället för att behöva leta fakta i böcker 

och skriva egna beskrivningar ska lägga tiden på, enligt dem, mer väsentliga saker. 

 

                                                 
4 Med HBT menas Homo-, Bi- och Transsexuella 
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”Lägg tiden på att i arbetslaget och kollegiet diskutera vilket innehåll som styrdokumenten, 

barnens frågor och den egna övertygelsen ger en i uppdrag att ta upp och var man kan hitta 

infallsvinklar och utmaningar. Kulturinstitutioner, gaturum, skönlitteratur, konstbilder, 

TV-program, musik, leksaker, tidskrifter, möten med människor…”( Aulin-Gråhamn med 

flera, 2004, sida 62) 

 

Fördelar och nackdelar med läromedel inom textilslöjd 

 

Man kan fråga sig varför det saknas läromedel inom textilslöjden. Beror det på att det inte är 

någon som har tagit tag i det och gjort ett allvarligt försök att göra ett funktionellt läromedel? 

Är det bristen på ekonomiska medel som gör att det inte är någon som har gjort ett läromedel? 

Eller kan det vara så att det finns en attityd bland textillärare att man inte behöver något 

läromedel i ett estetiskt ämne? Denna undersökning visar ju snarare på motsatsen, att lärarna 

efterfrågar ett bra läromedel. Vad finns det då för fördelar och nackdelar med ett gemensamt 

läromedel inom textilslöjden, hur resonerar forskare och lärare?  

 

Som lärare är vi satta att förmedla den värdegrund som är ålagda oss, och i denna så ingår det 

att arbeta med demokrati. När det gäller användningen av läromedel inom textilslöjden finns 

det både för- och nackdelar vad gäller demokratiseringsprocessen. Borg menar bland annat att 

det kan vara svårt att få inblick i ämnet då man inte har tillgång till en allmänt använd 

lärobok, och att det därför är svårt för eleverna att påverka undervisningen i ämnet. Med 

läraren som enda källa för kunskap är det svårt att vara med och bestämma vad som ska tas 

upp. Å andra sidan är slöjdämnet idag uppbyggt så att eleverna har stor möjlighet att påverka 

vad de ska göra under själva slöjdprocessen, då undervisningen idag i stor utsträckning är 

individualiserad. ”Eleverna har vanligen ett medinflytande i vad arbetet skall mynna ut i. De 

kan initiera sin egen process genom att föreställa sig ett eller flera tänkta föremål, som sedan 

skissas eller utvecklas…” (Borg, 2001, sida 172) Många av de lärare som deltog i denna 

undersökning uttryckte att de ofta lät sig styras av vad eleverna ville göra. Elevernas 

reaktioner på det material som lärarna gav dem påverkade huruvida lärarna valde att fortsätta 

använda materialet i sin undervisning. På så sätt fick eleverna indirekt medbestämmande av 

undervisningens innehåll, och vilket läromedel man skulle använda sig av. Man kan säga att 

eleverna har i slöjdämnet möjlighet att påverka vilken kunskap som förmedlas på en 

mikronivå, vad gäller vilken teknik man ska använda sig av eller vilket mönster som passar 
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för det eleven vill utföra. Däremot så har eleverna begränsad insyn på en makronivå. Vilken 

kunskap man vill förmedla och vad målet för själva undervisningen är har eleverna inget, eller 

mycket litet medbestämmande i. Detta framkom även i den rapport om läromedel som 

skolverket kom ut med 2006. I den rapporten var det bland annat det estetiskt-praktiska 

bildämnet man hade undersökt och man kunde då se att eleverna hade möjlighet att påverka 

innehållet men att ”Resultaten från denna studie tyder emellertid på att detta inflytande inte 

äger rum i samband med själva planeringen eftersom en relativt stor andel av lärarna svarar att 

de sällan eller aldrig planerar undervisningen tillsammans med sina elever” (Skolverket, 2006, 

sida 40-41) 

 

En del menar att man ska låta slöjdämnet vara ett estetiskt ämne utan teoretiseringar. Det 

finns en rädsla för att läroböcker ska vara alltför styrande och att kreativiteten då skulle 

skadas. Textilslöjd är konst och som sådan kan, och ska man inte sätta ord på den. ”Till 

skillnad från skolboksvetandet släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och 

mångtydiga i våra kunskaper” (Aulin-Gråhamn med flera, 2004, sida 10). Om man börjar 

använda läromedel på ett liknande sätt som man använder läromedel inom mer teoretiska 

ämnen, såsom matematik, skulle det estetiska värdet i slöjden urvattnas, och på så vis även 

glädjen i ämnet. Jag menar dock att läromedel utförda på rätt sätt, och använda med eftertanke 

inom textilslöjden kan medföra många fördelar. En fördel kan vara att det skulle kunna öka 

slöjdämnets professionalism i och med att man sätter ord på den så kallade tysta kunskapen 

och på så sätt även medvetandegör den kunskap som ämnet förmedlar. Det skulle även kunna 

medföra att läraren få en mera tydlig teoretisk grund att stå på, och kan på så sätt även göra 

tydligare reflektioner kring sin undervisning och den kunskap man vill förmedla. Många av de 

lärare som säger sig inte använda sig av läromedel, därför att de vill vara fria i sin 

undervisning, använder ändå olika läromedelsystem.  

 

”En del lärare säger sig inte använda några läromedel. Troligen menar lärarna att de inte 

köpt några läroböcker men i de allra flesta fall har eleverna till en del (ofta en hel del) 

använts sig av läromedel för att producera sina egna läromedel. Att helt låta bli att skaffa 

läromedel är det få som gör eller orkar med. Ett läromedel ska inte bara vara ett hjälpmedel 

för den enskilde eleven/studenten och läraren. Det kan för föräldern vara av stor betydelse 

att se vad man arbetar i skolan med. För osäkra/orutinerade lärare och vikarier kan ett 

läromedel vara något av en nödvändighet för att klara av arbetet” (Långström och 

Wiklund, 2006, sida 109).  
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Man kan fråga sig om det bara är läromedel som eleverna använder för att tillverka sina egna 

läromedel. Möjligheten är stor att man även tar in information från annat håll, såsom Internet. 

I denna undersökning har jag även kunnat se att det material som lärarna säger sig ha 

tillverkat själva i stor utsträckning ser väldigt lika ut. Jag tycker att man då kan fråga sig 

varför varje lärare var för sig lägger all denna tid på att göra något, som skulle kunna göras 

genom ett gemensamt läromedel? Meningen med ett läromedel är ju inte att ersätta den 

enskilda läraren och dennes erfarenheter, kunskaper och förmåga att förmedla inte minst den 

kroppsliga kunskapen, utan vara ett stöd för läraren i dennes undervisning. Inom textilslöjden 

är läraren den som bär kunskapen och som en av lärarna i undersökningen uttryckte det: 

 

”Jag tycker att jag är det största läromedlet.” 
 

Metoddiskussion 

 
Att använda sig av en kvalitativ undersökningsmetod har sina för- och nackdelar när det gäller 

tillförlitligheten. Jag har fått uttömmande svar på mina frågor då informanterna fick tid på sig 

att svara på mina frågor, och även fick stor möjlighet att fritt formulera sina tankar kring 

ämnet. Det finns dock alltid risk vid en kvalitativ intervju att man styr informanten under 

intervjutillfället. Jag kände att de lärare som deltog i undersökningen ofta försökte ge de svar 

jag förväntade, vilket är en klar begränsning med intervjuformen. Den genomförda 

undersökningen har även en begränsad tillförlitlighet då den är utförd med bara ett fåtal 

informanter. Detta är också den vanligaste faran med att göra kvalitativa intervjuer. Jag har 

endast intervjuat fem stycken textilslöjdslärare och låtit dessa stå som representanter för hela 

sin yrkesgrupp. Man kan därför inte dra några generella slutsatser utifrån denna undersökning. 

Man kan dock se vissa tendenser kring användningen av och synen på läromedel hos 

textillärare i Umeå. Jag har inte heller någon grupp att jämföra mina resultat med. Det hade 

exempelvis varit intressant att se hur trä- och metallslöjdlärare i Umeå ser på läromedel, eller 

jämfört med något annat estetiskt eller praktiskt ämne, exempelvis bildämnet. Man hade då 

kunnat utröna vad som är gemensamt för de olika ämnena, och då även kunna urskilja vad det 

är som gör slöjden unik i jämförelse. Dessa ämnen har en historik av att vara restriktiva i sitt 

användande av läromedel och det skulle därför kanske vara av extra värde att ha gjort 

intervjuer med lärare i ämnen som har en starkare tradition av att använda läroböcker såsom 

naturvetenskapliga ämnen. 
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Bilaga 1 

 

Brev till lärarna: 

 

Hej, Jag heter Jessica Lindmark och jag läser till textillärare på Umeå universitet. Jag skriver 

just nu ett examensarbete om läromedel inom textilslöjden. Avsikten med mitt arbete är att 

undersöka på vilka grunder textillärare väljer sina läromedel. För att ta reda på detta undrar 

jag om jag skulle kunna få möjlighet att besöka er textilsal, samt ställa några frågor om hur ni 

väljer att använda läromedel i er undervisning? 

 

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter, och resultatet kommer att redovisas skriftligt i 

examensarbetet. Du kommer att förbli anonym i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar Jessica 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Skola: 

Åldersgrupp: 

 

 

*Vad är ett läromedel för dig? 

 

*Hur går det till när du väljer läromedel? 

 

*Vilka läromedel har ni tillgängliga i er textilsal? 

 

*På vilket sätt anser du att dessa läromedel bidrar till att uppnå strävans- och uppnåendemålen 

i textilslöjden? 

 

*Varför har ni valt att använda just dessa läromedel? 

 

*På vilka/vilket sätt använder ni läromedel i er undervisning? 

 (dagligen, vid planeringen, får eleverna själva ta del av den?)  

 

* Vad har du för ramar när det gäller införskaffande av läromedel? 

 

*Var hittar du material och inspiration? 

 


