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Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur ett processinriktat arbetssätt utvecklar 
elevens lärande och vad olika kunskapsbegrepp innebär för elevens kunskapsutveckling. Vi 
ville undersöka hur det processinriktade arbetssätet tillämpas i slöjden kontra ett mer teoretisk 
uppfattat ämne för att kunna se om där fanns någon skillnad i arbetssätt. Vi har valt i vår 
undersökning att använd oss av slöjden som utgångspunkt för att se hur slöjden med sitt 
processinriktade arbetssätt, slöjdprocessen, kan bidra till diskussionen om vad viktig kunskap 
är idag. Metoder som har använts i vår studie är litteraturstudier och enkätundersökningar där 
vi vänt oss till lärare i ämnena slöjd och svenska i grundskolans senare del och elever i åk 8 
och åk 9 för att se vilka skillnader som finns i synen på hur det processinriktade arbetssättet 
används i olika undervisningssammanhang. De resultat som vi fick fram visade att det skiljde 
sig mellan hur det processinriktade arbetssättet används i slöjd och i ämnet svenska. De visade 
sig att lärarna i slöjden i större utsträckning använde sig av formativ bedömning där man såg 
till hela lärandeprocessen medan lärarna i ämnet svenska använde sig av den summativa 
bedömningen, där fokusen mer låg på det färdiga resultatet. Resultaten från elevenkäterna 
visade på samma resultat. Eleverna menade att man i större utsträckning fick möjlighet till 
inflytande, ansvarstagande och reflektion i ämnet slöjd än vad man ansåg sig få i ämnet 
svenska. Däremot var lärarkommentarer efter avslutat arbete vanligare i ämnet svenska än i 
ämnet slöjd, vilket belyser den summativa bedömningens inriktning. Det som också våra 
resultat visade är att det processinriktade arbetssättet ökar elevens ansvarstagande över det 
egna lärandet och där den formativa bedömningen som lärarna gör är en viktig del i elevens 
kunskapsutveckling, där läraren följer hela elevens lärandeprocess, från idé till färdig produkt. 
Av analysen framgår att det processinriktade arbetssättet förutsätter ett nära samspel mellan 
lärare och elev, där en kontinuerlig återkoppling sker av elevens kunskap. Genom det 
processinriktade arbetssättet får eleven en större tilltro till sin egen förmåga och en självinsikt 
över sitt eget lärande. 
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1. Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
Vi har under den tid som vi arbetat som textillärare sett vilken stor kunskap eleverna får utav 

processinriktat arbetssätt genom slöjdprocessen, både vad det gäller arbetssätt och socialt. 

Eleverna uppvisar ett stort engagemang och problemlösningsförmåga, enskilt och tillsammans 

med andra, där de får chansen att utbyta erfarenheter och kunskap under hela processens gång 

och där eleverna får en möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära. 

Eget inflytande, självständighet, ansvarstagande och reflektion är något som elever i 

slöjden arbetar aktivt med och där slöjden intar en särställning i skolan genom sitt 

processinriktade arbetssätt.  

Vi har upptäckt att det processinriktade arbetssättet, som till stor del de så kallade 

praktisk - estetiska ämnena står för idag, inte uppmärksammas och används i lika stor 

utsträckning av de mer teoretiska ämnena i skolan. Vi undrade varför. Den frågeställningen 

blev utgångspunkten till vårt examensarbete.  

Lpo 94 menar att om man ska kunna främja elevers lärande så förutsätter det en aktiv 

diskussion om vad olika kunskapsbegrepp innebär, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.1 

Genom att studera flera olika infallsvinklar som påverkar elevers inlärning hoppas vi få 

en inblick i hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för att kunna förbättra elevens 

kunskapsutveckling i olika undervisningssammanhang. 

Undersökningen i detta arbete kommer förhoppningsvis att ge kunskaper om hur ett 

processinriktat arbetssätt i skolan kan öka elevers förmåga till eget ansvartagande över det 

egna lärandet. 

Vi har en förhoppning om att kunna belysa innebörden i det processinriktade arbetssättet 

och dess relevans för elevers inlärning i både teori och praktik.  

Vi hoppas att det här arbetet kommer att ge andra lärare och studerande kunskap om vad 

slöjdprocessen innebär och hur man kan använda sig av det processinriktade arbetssättet även 

i andra sammanhang. 

 

                                                 
1 Werner, Lars (2006). Grundskolans regelbok. Stockholm. Nordstedts juridik. s. 63 
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1.2 Syfte 
Vi vill undersöka hur slöjden med sitt processinriktade arbetssätt kan vara en del i 

diskussionen om vad olika kunskapsbegrepp innebär och vad självständighet, inflytande, 

utvärdering och reflektion har för betydelse för elevers kunskapsutveckling.  

 
1.3 Frågeställningar 

- Hur kan ett processinriktat arbetssätt underlätta elevernas inlärning och 

ansvarstagande för det egna lärandet? 

- Hur används reflektion och utvärdering i undervisningen och hur påverkar det 

elevernas fortsatta lärande utveckling? 

- Hur ser skillnaden ut mellan ett teoretiskt och ett praktiskt ämne vad det gäller det 

processinriktade arbetssättet? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Disposition 
Vi börjar med en kort redogörelse över hur den pedagogiska utvecklingen sett ut och hur 

synen på kunskap och inlärning har förändrats över tid. Vi gör en redogörelse för vad ett 

processinriktat arbetssätt innebär och undersöker olika argument för  hur ett processinriktat 

arbetssätt används i undervisningssammanhang.  

Då vi i det här arbetet gör en jämförelse mellan svenska och slöjd, gör vi det för att bättre 

kunna få en bild av vad det är som skiljer sig mellan ett mer praktiskt - och ett mer teoretiskt 

inriktat ämne vad det gäller elevinflytande, ansvarstagande och arbetssätt.  

Därefter kommer den empiriska delen med enkätunderökning, resultat, analys och 

diskussion. 

 
 
2.2 Den pedagogiska förändringen 
Lärarna har i dag ett tydligt samhällsuppdrag vilket framgår av styrdokumenten. 

Styrdokumenten har nu inte bara ett annat innehåll, de har också en annan bild av vad lärande 

och kunskap står för jämfört med tidigare. Utvecklingen har gått från 1919 års undervisnings-

plan (UPL 1919), över de detaljerade läroplanerna från 1960-talet, Läroplan för grundskolan 

1962 (Lgr 62) och Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69), till dagens gällande läroplaner, 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och 

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), som ger en mer övergripande genomgång av 

målen för skolans verksamhet och som är mål- och resultatfokuserade i större utsträckning. 

Man markerar här tydigt lärarens samhällsuppdrag under rubriker som ”Läraren skall” vilket 

förutsätter en annan syn på lärarrollen. För att kunna uppnå de mål som förutsätts krävs det att 

läraren släpper den traditionella ensamlärarrollen och börjar samverka med kollegor och 

arbetslag för att kunna nå fram till det samhällsuppdrag som skolan idag har.2 

Undervisningsplanen UPL 1919 var det första steget mot skolans demokratisering, där 

alla skulle få en möjlighet till en utbildningsnivå på minst sex år. I och med UPL 1919 fick 

också lärarrollen olika funktioner där bland annat undervisningen skulle anpassas till elevens 

förmåga att kunna tillgodogöra sig den. Individualiseringskravet som genomsyrar dagens 

läroplan började formas i UPL 1919 där även grunden till lärarens elevvårdande funktion 

                                                 
2 Brynolf, Margarethe m fl. (2007). Läraryrkets många ansikten. Stockholm; Runa förlag s. 20f 
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betonades. Skolan skulle nu bli mer målstyrd där varje ämne fick sin egen mål skrivning och 

där kunskapen skulle anpassas till elevens mottaglighet och behov.3 

Under de följande decennierna handlade diskussionerna om skolans utveckling om hur 

många år den obligatoriska skolan skulle omfatta. Särskilt under 1940-talet byggde diskus-

sionen mycket på att skolan måste anpassas till den omgivande samhällsutvecklingen. Man 

ville att elever skulle få en djupare och bredare kunskapsbas som lättare skulle kunna leda till 

högre utbildning. Här vill man tillgodose både individens utbildningsmål och samhällets 

behov av högre utbildade medborgare genom att skapa en ny och bredare obligatorisk skola, 

där bland annat elevens allmänbildning, estetiska och praktiska fostran skulle tas tillvara och 

vidareutvecklas.4 

I och med 1955 års undervisningsplan (UPL 1955) fick lärarrollen en djupare dimension 

där läraren skulle utveckla elevens personlighet och deras ansvar för sitt eget lärande. Här 

betonades lärarens sociala roll och individualiseringens betydelse i lärandesituationer.5 

I de läroplaner som uppkom under 1960-talet (Lgr 62 och Lgr 69) skulle utbildningen 

och fostran ske i en demokratisk anda. En humanistisk människosyn genomsyrade läro-

planerna då man såg eleven som en resurs och där utbildningen skulle utgå från individens 

erfarenheter och behov. Lgr 62 hade tydligt fokus på ”eleven i centrum” och man menade att 

om läraren skulle få optimal utdelning av sin undervisning skulle man följa MAKIS-

principerna (motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete) under varje 

lektionspass. Läroplanen visade stor tilltro till lärarens förmåga att individualisera under-

visningen inom klassens ram. Man ville lyfta fram både individen och gruppen men med 

större betoning på gruppens förutsättningar.6 

När Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) kom, fick skolan övergripande mål men 

med utrymme för lokal anpassning av hur målen skulle kunna nås. Varje skola skulle forma 

egna arbetsplaner där man tog hänsyn till de lokala förutsättningar som fanns. Dessa skulle 

följas upp och utvärderas kontinuerligt. Arbetslagsarbetet i skolorna börjar nu ta form där 

arbetsgrupper bildades kring årskurser och ämnesområden. Man ville genom det öka 

möjligheten och förutsättningarna för att kunna bygga vidare på elevernas egen nyfikenhet, 

låta eleverna formulera och söka svar på egna frågor och problem och arbeta vidare med att 

anpassa undervisningen för varje enskild elev så deras individuella utveckling kunde ges 
                                                 
3 Ibid s. 39f 
4 Ibid s. 39f 
5 Ibid s. 39f 
6 Ibid s. 44f 
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bättre förutsättningar. I den här läroplanen fanns det större möjligheter för lärarens själv att 

välja kunskapsstoff än tidigare och man betonade lärarens ansvar att utveckla elevernas 

självständighet och kritiska tänkande. Människosynen som genomsyrade Lgr 80 skulle leda 

till att eleverna utvecklades till aktiva, skapande och ansvarstagande individer som hade 

förutsättningarna för att söka och utveckla sin egen kunskap. Man ville öka elevernas 

motivation genom att tillmötesgå elevernas intressen i undervisningssammanhang och få 

eleverna att se skolan som utvecklande.7 Anvisningarna för de enskilda ämnena skulle ses 

både som styrdokument och som planeringsunderlag. Kursplanerna var disponerade efter 

ämnets syfte, mål, huvudmoment och riktlinjer och gav därigenom också underlag för lärarna 

att se självkritiskt på sin egen undervisning. Utvärdering, både av elevernas lärande och den 

egna undervisningen, fick ett viktigt syfte i Lgr 80.8 

I dagens gällande läroplan, Lpo94/Lpf94, anges de övergripande nationella målen i 

punktform som delats upp i strävans mål och uppnående mål. Man vill här inte detaljstyra 

verksamheten utan anger istället färdriktning, ansvarsfördelning och målen för skolan. 

Kursplanerna anger enbart vad eleverna ska kunna efter avslutad kurs i mål formuleringar och 

går inte in på innehåll eller undervisningsmetoder. Läraren förutsätts både stimulera elevernas 

kunskapsutveckling och kunna bidra till att eleverna når upp till kunskapens miniminivå. 

Kunskapen ska präglas av saklighet och allsidighet och vara likvärdig för alla i hela landet. 

Man poängterar i den här läroplanen vikten av att eleverna utvecklar en egen förmåga att 

utvärdera och bedöma sina resultat i relation till den egna arbetsprestationen och de egna 

förutsättningarna. Man vill här ytterligare stärka individualiseringen i undervisningen genom 

att stärka elevens självkänsla och därmed stödja utvecklingen av det egna självförtroendet. 

Läraren ska, för att effektivisera lärandet, kunna motivera, aktivera, individualisera och arbeta 

ämnesövergripande. Läraren ska stödja och stimulera elevens eget lärande och planera sin 

undervisning tillsammans med eleverna.9 

 

                                                 
7 Ibid s. 44 f 
8 Ibid s. 49f 
9 Ibid s. 57f 
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Slöjdämnets förändring 

I och med 1878 års skollag framstod slöjdämnet som ett ämne där man skulle framställa 

användbara föremål. Ämnet skulle vara yrkesförberedande, bidra till aktning för kroppsligt 

arbete, bidra till fostran i ordning och noggrannhet, återge gamla ting och bidra till färdigheter 

att kunna hantera de vanligaste verktygen.10 

Otto Salomon var den man som bildade Nääs slöjdseminarium och hans insatser på 

skolslöjdens område har varit avgörande för slöjdämnets utveckling. På Nääs slöjdseminarium 

spreds idéerna om handens kunskap över hela världen. Där startade man med de första 

kurserna i slöjd, först till traktens barn men efterhand som kurserna utvecklas och man ser 

framgångarna med den ”pedagogiska slöjden” så kommer det även lärare från olika delar av 

världen för att lära sig Nääsmetoden.11  

Det är Otto Salomon som står bakom dessa pedagogiska idéer som grundades på att 

slöjdövningar och modeller skulle läras ut i stigande svårighetsgrad och utföras i rätt 

kroppsställning. Dessa övningar och modeller användes av slöjdlärare ute på skolorna både i 

Sverige och utomlands och blev något som vi idag skulle benämnas som styrdokument fram 

till 1919 då de kritiserades hårt av Maria Nordenfelt, som istället ville att övningarna skulle 

anpassas efter elevernas intresse och förutsättningar.12 

I 1919 års undervisningsplan (UPL 1919) tar man bort att framställa användbara föremål, 

men man lägger till att slöjdverksamheten ska bidra till att individualisera, samverkan med 

andra ämnen, estetisk fostran, att föra hemslöjdens traditioner vidare, att eleven självständigt, 

kan förfärdiga en slöjdprodukt, att ge allmän händighet, ge kännedom om materialens egen-

skaper och dess ekonomiska värde. Mycket av detta finns fortfarande kvar i Lpo 94 men med 

mycket större betoning på elevens eget intresse.13 

Slöjdämnet skrevs in som ett obligatoriskt ämne i och med 1955 års undervisningsplan 

(UPL 1955). I denna får slöjd en gemensam målbeskrivning där slöjd sågs som ett samman-

hållet ämne men fortfarande med en uppdelning av pojk- och flickslöjd. Man bortser här ifrån 

att slöjden skulle vara ett yrkesförberedande ämne och även att man skulle återskapa redan 

framställda föremål i sitt slöjdande. Man ville istället att slöjden skulle bidra till social fostran 

                                                 
10 Johansson, Marlène (2002). Slöjdpraktik i skolan. Hand, tanke, kommunikation och andra medierande 
redskap. Göteborg; Göteborgs Universitet, S. 9f 
11 Ibid s. 9f 
12 Ibid s. 9f 
13 Ibid. s. 8 
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genom samarbete och kommunikation och att de skulle få en ökad konsumentmedvetenhet. 

Man började i denna läroplan betona vikten av att utveckla elevens skapande förmåga.14 

Det var först vid grundskolans införande 1962 som flickor och pojkar hade möjlighet till 

gemensam slöjd även fast det inte var särskilt vanligt förekommande. I läroplanen betonar 

man inte längre att man ska bidra till aktning för kroppsligt arbete, däremot betonar man 

vikten av att utgå från barnens intressen i större utsträckning och genom det kunna bidra till 

en personligt präglad slöjdverksamhet.15 

I och med 1969 års läroplan blev det obligatoriskt med slöjd i båda trä och textil för 

pojkar och flickor i årskurs 3-5. Det som föll bort i och med införandet av den här läroplanen 

var att slöjdämnet skulle bidra till fostran i ordning och noggrannhet. Det man istället 

betonade var att man genom undervisningen skulle främja en allsidig utveckling.16 

I Lgr 80 ser man slöjdämnet som en möjlighet för eleverna att utveckla sin kreativa 

förmåga, genom praktiskt arbete, där de dels ska återge gamla ting men också skapa nytt från 

gamla förebilder. Eleverna skulle tillägna sig handlingsberedskap, som nu används som 

begrepp i stället för självständighet.17 Undervisningen blir mer experimentell där nyfikenhet 

och kreativitet får större betydelse för elevens inlärning, vilket också ska bidra till jäm-

ställdhet, ge förutsättningar till miljömedvetenhet och bidra till att eleverna att ska kunna 

bedöma och värdera sitt arbete. Man tar i den här läroplanen bort att slöjdämnet ska bidra till 

en personligt präglad tillvaro, samt att ämnet ska främja en allsidig utveckling.18 

I Lpo 94 belyser man istället vikten av att slöjden som ämne ska ge kunskap om olika 

metoder och tekniker. Man betonar att ämnet ska främja en allsidig utveckling hos eleven.19 

Slöjden har utvecklats från ett övningsämne vars främsta uppgift var att fostra barnen till 

goda människor, till ett skapande ämne där eleven får en möjlighet att kunna frigöra sitt inre, 

få en ökad förståelse för sig själv och för hantverket.20 Både Célestin Freinet och John Dewey 

har haft del i den här utvecklingen då de ansåg att man som pedagog bör utgå från elevens 

grundförutsättning och idé för att kunna åstadkomma en stimulerande inlärning. Enligt 

                                                 
14 Borg, Kajsa (1995), Slöjdämnet i förändring 1962-1994. Linköping.; Linköpings universitet stencil s 1 
15 Ibid 
16 Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan. Lgr69, supplement slöjd. Kompletterande anvisningar 
och kommentarer. Stockholm. Liber utbildningsförlag. 
17 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan allmän del, mål och riktlinjer, timplaner, kursplaner. 
Stockholm. Liber utbildningsförlag. 
18 Borg, Kajsa (1995), Slöjdämnet i förändring 1962-1994. Linköping.; Linköpings universitet stencil s 1 
19 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm. 
CE Fritzes AB 
20 Aulin-Gråhamn, Lena m.fl. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund; Studentlitteratur. s. 21 
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Deweys teori är pedagogens uppgift att delta i elevens process som inspirationskällor och 

handledare vilket också genomsyras i den nu gällande slöjdprocessen.21 

I och med slöjdprocessens införande i läroplanen får elevernas idéer och initiativ 

genomsyra det egna arbetet och de har här en stor möjlighet att reflektera över sitt eget 

lärande under hela processen gång.22 

Slöjden har under en längre tid setts som en motkraft till de mer teoretiska ämnena i 

skolan, då man anförde tre huvudargument för det estetiska i skolan. Dessa tre huvud-

argument var dels att elevernas identitetsutveckling fick ytterligare drivkraft genom den 

praktisk-estetiska verksamheten där de lättare kunde förstå sig själva, dels genom deltagar-

perspektivet som bidrog till att eleverna fick en större tilltro till att själva att kunna 

åstadkomma något och sedan kommunikationen som sågs som ett medel för elevernas 

uttryck.23 

 

                                                 
21 Ibid s. 21f 
22 Ibid s. 21f 
23 Aulin-Gråhamn, Lena m.fl. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund; Studentlitteratur. s. 16. 
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2.3 Kunskap 
Under renässansen myntade John Locke begreppet empirism och René Descartes begreppet 

rationalism. Dessa båda ismer gav olika svar på frågan om kunskap. Empirismen hävdar att 

kunskapen om verkligheten kommer ifrån erfarenheter, iakttaganden och observationer som vi 

gjort. Rationalismen menar att vi måste använda vårt förnuft för att nå kunskap. Vi ska även 

argumentera och reflektera över kunskapen.24  

         Genom Jermy Bentham uppkom den empiriska teorin som bygger på att kunskap eller 

vetande fås genom sinneserfarenheter. Även positivismen bygger på sinneserfaren fakta, 

forskaren försöker hitta att egenskaperna hos studieobjektet återkommer vid andra tillfällen 

och situationer för att befästa deras vetande om att så här är det. Claude Henri Saint-Simon 

myntade begreppet positivismen under 1700-talet, Auguste Comte utvecklade begreppet 

under 1800-talet. Som en reaktion mot upplysningens kunskapssyn uppstod den moderna 

relativismen som innebar att det inte finns någon allmängiltig kunskap, utan den uppstår inom 

ett begränsat perspektiv.25 

        Kunskap styr det dagliga handlandet, attityderna och värderingarna. Skolans och lärarnas 

roll som förmedlare och handledare av kunskap har även stort inflytande på 

samhällsutvecklingen. Kunskapen betraktas av många samhällsvetare och humanister som 

något som är socialt konstruerat av en viss tid och i ett visst sammanhang, det är inte något 

som är givet, objektivt eller sant utan ofta något som påverkas av olika perspektiv och 

syften.26 

Kunskapens former och vad som ses som kunskap varierar mellan olika områden och 

över tid. Det som ses som kunskap i dag uppfattades inta alltid som kunskap tidigare och 

kommer kanske heller inte uppfattas som kunskap i framtiden. Skolans uppdrag, som en del i 

ett demokratiskt kunskapssamhälle, bör bygga på respekt för olika former av kunskap, både 

den teoretiska och den praktiska, som bedrivs i skolans verksamhet.27 

Under 1970-talet fann man inspiration till kunskap och lärande hos Paulo Freires, Ellen 

Key och John Dewey som alla förespråkade att kunskap skulle stå i nära relation till samhället 

                                                 
24 Åsberg Rodney (2000) Ontologi, epistemologi och metodologi. IPD-rapport Nr 2000:13. Göteborg. Göteborgs 
universitet. s 25f 
25 Ibid 
26 Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Lund; 
Studentlitteratur. s. 25f 
27 Ibid s. 25f 
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och livet. Det väsentligaste blev att få igång läroprocesser och uppmuntra eleverna att själv 

söka efter kunskap. 

Det alltmer frekventa användandet av IT som kunskaps- och informationskanal innebär 

att den kunskap som ses som väsentlig och allmängiltig blir omfattande och svår att 

överblicka. Det blir svårare att skilja mellan information och kunskap och mellan under-

hållning och kunskap. Det blir allt viktigare för eleverna att själva ha förmågan att söka efter 

den kunskap som de behöver för att utveckla sitt eget lärande. Som en konsekvens av den här 

utvecklingen ses kunskap i dag som något som ständigt utvecklas och där reflektion över 

kunskapen är en viktig del i lärandet.  

Kunskapen har i tidigare läroplaner setts som en färdig produkt, där kunskapsprocessen 

underordnas det färdiga resultatet. Det pedagogiska problemet huruvida man ska lägga ton-

vikten på processen eller det färdiga resultatet och hur man bör se på förhållandet dem 

emellan, har varit och är omdiskuterat.  Gustavsson menar att man bör se kunskap som ett 

förhållande mellan process och resultat.28 Kunskap är produkten av processens lärande, det 

jag lärt mig under resans gång, i samverkan med andra och i olika sammanhang.29 

 

Kunskapsbegreppen 

I 1992 års läroplanskommité, Skola för bildning, vidgades kunskapsbegreppet då man menade 

att kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan det man vill uppnå, den kunskap man redan har 

och de problem som man upplever och löser med hjälp av tidigare kunskap och erfarenheter.  

Man åtskilde i Skola för bildning de olika kunskapsbegreppen med hjälp av fyra olika former 

av kunskap: Faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtroendekunskap (de 

fyra F: en).30  

Faktakunskap är den kunskap som ges i form av information, regler och konventioner som 

innebär att något förhåller sig på det ena eller andra sättet. Denna kunskap ses ofta som 

kvantitativ. 

Förståelsekunskapen har en kvalitativ karaktär och beskriver innebörden i kunskapsstoffet. 

Fakta och förståelse hör ihop där förståelsen tydliggör de fakta vi kan se och uppfatta och där 

fakta är förståelsens grund. 

                                                 
28 Ibid s. 25f 
29 Brynolf, Margarethe m.fl. (2007). Läraryrkets många ansikten. Stockholm; Runa Förlag. S. 206f 
30 Skolverket (1992) läroplanskommitén betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Stockholm. Liber 
distribution 
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Färdighetskunskapen ger förutsättningar för att se lösningen på problem som uppstår och hur 

vi bör arbeta för att komma vidare. 

Förtrogenhetskunskap är ofta förenad med sinnesupplevelser. Vi ser och känner när något ska 

avbrytas eller påbörjas. Förtrogenhetskunskapen kommer bland annat till uttryck när vi ska 

utvärdera och bedöma det genomförda arbetet.31 

Faktakunskaperna har fått en mindre plats i nuvarande läroplan (Lpo 94) och andra 

kunskapsformer har fått en mer framträdande plats. I skolan är kunskap inte längre ett 

entydigt begrepp och skolans uppgift går allt mer ut på att främja olika typer av kunskaps-

former.32 

 

Teoretisk och praktisk kunskap 

Vanligen förknippas teori med tänkande och praktik med handlande. Aristoteles angav tre 

olika former av aktivitet när han pratade om teoretisk och praktisk kunskap. Den först inne-

fattade den teori som användes för att kunna bedriva vetenskap, den andra var att skapa olika 

produkter av hantverklig skicklighet och den tredje var de handlingar som utfördes för egen 

skull och som hade ett egenvärde.33 

Mikael Alexandersson ställer sig frågan om man verkligen kan dela in ämnen som teoretiska 

och praktiska när alla kunskapsområden har inslag av både teoretiska och skapande 

dimensioner. Dessa dimensioner är relaterade och beroende av varandra för att båda det 

teoretiska och det praktiska begreppet ska kunna få en meningsfull innebörd.34 Anders Marner 

menar att det av den anledningen inte är relevant att dela upp skolans ämnen i teoretiska och 

praktiska ämnen utan se dem mer som en helhet.35 Även Roger Säljö menar att det inte finns 

någon verksamhet som enbart kan betecknas som teoretisk eller praktisk. Inom all inlärning 

byts erfarenhet med varandra med hjälp av kommunikation. Teori utvecklar kunskap i 

samspel med konkret handling.36 

                                                 
31 Brynolf, Margarethe m fl. (2007). Läraryrkets många ansikten. Stockholm; Runa förlag s. 59 
32 Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri information. s. 12. 
33 Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Lund; 
Studentlitteratur. s. 79 
34 Ibid s.79f 
35 Marner, Anders (2005). Ett designperspektiv på slöjden. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/designp%20artikel.pdf 
36 Säljö, Roger (1995). Är handen praktisk och tanken teoretisk? Slöjdforum nr 1 1995 s. 6 
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2.4 Reflektion 
För att eleven ska bli medveten om lärandeprocessen, vad man gjort, vad man lärt sig och vad 

man upplevt, krävs det att man utvärderar och reflekterar efter avslutat arbete. I NU-03 menar 

man att eleverna ser sina kunskaper bättre om de får möjlighet till reflektion över hur de kom 

fram till sitt resultat. 37 

 

Reflektionens betydelse för elevens lärande 

När eleven får möjlighet till reflektion börjar de göra observationer för att lättare kunna förstå 

situationen. En del observationerna görs med hjälp av elevens olika sinnen medan andra 

baseras och har sin grund i elevens tidigare erfarenheter. John Dewey, som menar att 

reflektion är en viktig del i elevens kunskapsutveckling, delar upp reflektion i fem faser: 

förslag, intellektualisering, idén, resonemang och att pröva idén.38 

Tänkandet, i den första fasen, är det som leder mot en tänkbar lösning. Ibland handlar vi 

direkt, men om det finns flera förslag på en lösning av ett problem konkurrerar dessa förslag 

med varandra. Vi gör jämförelser mellan förslagen och gör sedan bedömningar över vilket 

förslag som skulle kunna fungera bäst. I intellektualiseringsfasen är problemet inte klart 

definierat, vilket bidrar till att reflektionen i denna fas är mycket svårare att göra. När 

problemet är klardefinierat övergår vårt tänkande i idé fasen. Idén är inget vi kan kontrollera, 

utan idéerna som uppkommer i den här fasen baseras på den information och de erfarenheter 

som vi redan känner till sedan tidigare. Vi för sedan ett resonemang, i resonemangs fasen, 

genom att granska de idéer som uppkommit mer noggrant och gör sedan vårt val.39 När vi 

slutligen provar vår idé gör vi det genom handling och kommer på så sätt fram till ett resultat. 

Dessa fem faser i begreppet reflektion som Dewey definierat i sin hypotes bidrar alla till 

att kunna utnyttja den kunskap eleverna redan har för att arbeta fram olika förslag på 

lösningar och forma dessa till bra idéer. Faserna behöver inte följa någon speciell ordning 

utan varje fas leder till nya observationer som utvecklar och förbättrar de idéer vi har.40 

Reflektion är den process i vilket vi växlar kontinuerligt mellan handling, iakttagelser 

och tankar och där vi tillägnar oss kunskap om att kunna relaterar dessa till varandra. 

                                                 
37 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Slöjd. Ämnesrapport till rapport nr. 253. 
Stockholm: Skolverket. s.166 
38 Brusling Christer & Strömqvist Göran (2007). Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur. 
s.13f 
39 Ibid, s.17f 
40 Ibid, s. 22f 
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 Marlene Johansson menar att ge eleverna den kunskap som behövs för att de själva ska 

kunna reflektera över sin egen lärandeprocess, också leder fram till att eleverna kan vara 

kritiska, se konsekvenserna av sitt handlande och upptäcka och lösa de problem som uppstår 

under arbetets gång på ett självständigt sätt. 41 Bengt Molander menar att för att eleven ska 

kunna tillskansa sig kunnande, skicklighet, färdighet och förtrogenhet över sitt lärande 

behöver de också ges möjlighet till reflektion över de erfarenheter de fått under arbetets 

gång.42 

 
 

 

                                                 
41 Johansson, Marlene. (1994). Slöjdprocessen – Att arbeta i slöjdsalen, Dagboksanteckningar. (Pedagogiska 
rapporter, nr 11). Göteborgs Universitet. Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. s. 13 
42 Ibid, s 137-139 
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2.5 Lärande 
Lärandet är en aktiv process där elever utvecklar sitt lärande genom egna handlingar och 

erfarenheter. Eleverna har en naturlig nyfikenhet och intresse för ny kunskap som kan upp-

muntras och utvecklas genom att låta eleverna själva experimentera och problematisera i sitt 

eget lärande.43  

Begreppet lärande kan spåras ända tillbaka till Aristoteles ca 370 f Kr. Aristoteles var kritisk 

till att teorin fick så stor dominans över det praktiska kunnandet. Han ansåg att teori och 

praktik skulle gå hand i hand för största möjlighet till lärande.44  

 

Lärandets kulturer 

Lärandets kulturer handlar om hur undervisningen gestaltas. De kommunicerar och 

producerar olika kunskapssyner i förhållande till olika kunskapsområden inom vilka man 

uppmuntrar olika slags arbetsformer.45 Lärandets kulturer handlar även om hur lärare och elev 

förhåller sig till varandra under arbetets gång. Dewey menade att lärandet ska ses som en 

process som pågår hela livet och i interaktion med andra människor och föremål.46 

      Jean Piaget hade däremot en konstruktivistisk syn på lärandets kultur, vilket innebär att vi 

genom det vi lär oss också konstruerar förståelse för vår omvärld. Piaget delar upp lärandet i 

strukturella och dynamiska aspekter. En annan viktig del i hans teori är kartläggningen av de 

olika utvecklingsstadierna. Han beskriver här vad man bör kunna för att gå vidare i sin 

utveckling.  Piaget teori om lärande är i grunden en aktiv process, där elever erövrar kunskap 

med hjälp av egna handlingar och erfarenheter.47  

       Om man ser till de viktigaste delarna av Vygotskijs teori om lärande handlar den om den 

sociala interaktionen människor emellan, där kunskapen utvecklas genom aktiviteter med 

andra för att sedan användas i olika läroprocesser. Han ser lärandet som en socio-kulturell-

historisk praxis som är avgörande för elevernas fortsatta utveckling. Kännetecken för dessa 

kan delas in i sociala, medierande, situerande och kreativa aktiviteter där de sociala 

aktiviteterna utförs med andra människor, de medierande, som innebär att vi använder oss av 

olika hjälpmedel i vårt lärande, aktiviteterna som är situerande, är när lärandet sker i specifika 

situationer och de kreativa aktiviteterna som kännetecknas av att tidigare kunskaper utvecklas 

                                                 
43 Stensmo, Christer (2007) Pedagogisk filosofi. Lund. Studentlitteratur AB. s. 162 
44 Alerby, Eva & Kansanen, Petti (2000) Lära om lärandet. Studentlitteratur AB s. 165 
45 Aulin-Gråhamn, Lena m.fl. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund; Studentlitteratur. s. 41 
46 Uljens, Michael (1997) Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. s.78 
47 Illeris, Knud (2001) Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: Studentlitteratur s.25f 
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i nya situationer.48 Den svenska läroplanskommitén från 1992 framhöll Vygotskij som en 

pedagogisk förebild genom hans tankar om att lärandet innebär en interaktion med omvärlden 

och att lärandet sker genom dialog och samtal med andra.49 

       Roger Säljö har arbetat vidare på Vygotskijs begrepp mediering och redskap där 

medieringen står för det kommunikationsflöde som finns mellan lärandes medvetenhet och 

den fysiska och sociala omvärlden och redskapen de medel man använder sig av för att kunna 

kommunicera med sin omvärld.50 Hur man lär står inte lika mycket i fokus hos Säljö utan mer 

var och varför.51 

 

Inlärning 

Roger Säljö anser att det idag är de olika medium som vi använder oss av som är det 

väsentliga i inlärningen, inte inkodning och avkodning som tidigare. Mediets karaktär har 

betydelse för hur vi uppfattar omvärlden. Mediet påverkar hur engagerade vi blir.52 

Kunskaperna finns inte hos objekten eller händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och 

analyser. Det vill säga i våra diskurser om dem. Och det är inte lätt att upptäcka på egen hand 

utan upptäcks i kommunikation med andra. Ibland kommunicerar vi genom tal, tecken, 

kroppsspråk eller text. Skriften har blivit ett kraftfullt redskap för kommunikation. Texten har 

egenskaper som gör den annorlunda än talad kommunikation, den är beständig, kan röra sig i 

tid och rum, informationslagring i obegränsad omfattning, fungerar som resurs i social 

kontroll, ger oss nya upplevelser och referensramar, gör oss delaktiga i ett större kulturellt 

utbud, bidrar till nytt sätt att tänka och förhålla sig till olika budskap.53 

 
Den sociala utvecklingens påverkan på elevers inlärning 

Det skulle kunna vara enkelt att säga att lärandet är det man lär sig i skolan, men lärande är 

något som pågår överallt var jag än befinner mig.  

Enligt Säljö så måste lärandet förstås i en tät anknytning till kulturella och sociala 

sammanhang, lärandet handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala 

situationer och hur det sedan används i nya situationer.54 Kulturella omständigheter påverkar 

vad, hur mycket och på vilket sätt vi lär. Kommunikation/interaktion är det avgörande.  

                                                 
48 Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken. Stockholm. Norstedts Akademiska förlag 
49 SOU 1992:94 skola för bildning: Huvudbetänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
50 Stensmo, Christer (2007) Pedagogisk filosofi. Lund.  Studentlitteratur AB. S. 198f 
51 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken. Stockholm. Norstedts Akademiska Förlag. s 11 
52 Ibid s. 23f 
53 Ibid s. 23 f. 
54 Ibid s. 29f. 
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Alexandersson menar att en viktig del i kunskapsbildningen är det sociala samspelet där 

kunskap växer fram i kulturella och sociala sammanhang och i mötet med andra människor.55 

Människor kan inte undvika att lära. I detta perspektiv läggs ingen vikt på hur man lär utan i 

vilken riktning och vad de lär sig av de situationer de ingår i.  

Regeringens definition om lärandets natur i skola för bildning 1992 (SOU 1992) lyder:  
 

Kunskap är varken något yttre, utanför människan, eller något inre, inne i individen, utan snarare något som 

‘ligger mellan’ individen och omgivningen.56  
 

                                                 
55 Alexandersson, Mikael, (2001). Från Homeros till cyber space, Pedagogiska magasinet nr. 3 2001. s. 8 
56 SOU 1992:94 skola för utbildning: Huvudbetänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
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2.6 Självständighet 
Teoretisk utgångspunkt 

Friedrich Fröbel, som utgår i sin teori om självständighet från Jean-Jacques Rousseaus 

tänkande om samma begrepp, använde självständighet och delaktighet som grundfundament i 

sin pedagogik. Han menade att om eleven får möjlighet att utgå från sina egna upplevelser 

och sin egen studietakt får också eleven bättre förutsättningar till att kunna tillgodose sig 

vetande och erfarenhet. Genom att utgå från individanpassad undervisning kan man förstärka 

elevens förmåga till självreflektion över det egna lärandet.57 Liknande tankegångar kan vi 

finna hos Celastin Freinet som menade att om man ger eleven möjlighet att arbeta efter sin 

egen förmåga och det som de känner inspiration för så ger man samtidigt eleven en möjlighet 

att disciplinera sig själv.58 Även Maria Montessories pedagogik utgår från elevens egen 

förmåga att själv kunna handla i lärandesituationer. Hon menar att den friheten som uppstår 

när eleven själv kan välja sysselsättning gynnar den spontana nyfikenheten hos eleven. 

Montessories pedagogik utvecklar individualisering, självförverkligande och social utveckling 

hos eleven.59 

Om man ser till de tankar som Loris Malaguzzi för fram i sin pedagogik så menar han att 

eleverna med hjälp av självständighetsbegreppet också möjliggör att själva ta kontrollen över 

sin egen läroprocess. Han ser eleven som den forskande individen som söker sin egen 

kunskap och lägger stor vikt vid elevers kreativitet och initiativförmåga.60  

Likt Fröbel så menar även Dewey att eleverna utifrån sina egna upplevelser bör ges 

förutsättningar i lärandesituationer att med hjälp av den kunskapen gå vidare i sitt lärande och 

utveckla sin egen självständighet.61 Dewey menar att eleven utvecklar sin egen kunskap 

genom att ställas inför problem eller svårigheter och finna egna lösningar baserade på egna 

erfarenheter.62 Dewey menar att denna process är viktig för att den tar fram elevens aktiva 

förmåga att kunna prova sig fram till ny kunskap samtidigt som eleven ökar sin förmåga till 

självständigt tänkande.63 

                                                 
57 Egidius, Henry (2000). Pedagogik för 2000-talet. Falun: Natur & Kultur. s. 29 
58 Andersson, Bengt-Erik (2001). Visionärerna. Jönköping. Brain Books s. 49f 
59 Ibid s.49f 
60 Ibid. s. 97f 
61 Egidius, Henry (2000). Pedagogik för 2000-talet. Falun: Natur & Kultur. s. 29f 
62 Andersson, Bengt-Erik (2001). Visionärerna. Jönköping. Brain Books s. 29 
63 Ibid. s. 29f 
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2.7 Processinriktat arbetssätt 
Lärarens roll i ett processinriktat arbetssätt är att, till stor del, agera handledare och inspiratör 

och låta eleven arbeta efter en process där de kan känna delaktighet i alla delar av arbetet med 

både inflytande och ansvar.64 

     Det finns två olika sorters kunskap i processinriktat arbetssätt, både den kvantitativa och 

den kvalitativa. Den kvantitativa kunskapen består av färdigheter och vetande som ofta 

skapats eller intränats på ett mer passivt sätt och som är lättare för läraren att mäta. Den 

kvalitativa kunskapen visar hur eleven sedan kan använda kunskapen, genom att göra 

jämförelser, dra slutsatser, förklara och reflektera över sitt kunnande.65  

     Det behövs formativa och analytiska metoder för att kunna mäta den kvalitativa 

kunskapen. För att kunna tillgodogöra sig den kvalitativa kunskapen så krävs det att man 

också har den kvantitativa kunskapen. När eleven tillskansar sig kunskap om begrepp, fakta 

och sammanhang, så får de den bl.a. genom föreläsningar och litteratur. Denna kunskap måste 

sedan användas och träna för att utveckla den till en färdighet som kan användas inom den 

kvalitativa kunskapen. Eleven når den kvalitativa kunskapen genom att arbeta efter ett 

processinriktat arbetssätt.66 

     Inom detta arbetssätt, som ofta används vid teman - och projektarbeten, finns det ramar 

som lärare/arbetslag, läroplan och kursplan har bestämt, men där innehållet bör fyllas av 

eleverna själva. Arbetet tar ofta sin form i idé fasen och går sedan över i planerings fasen, 

därefter genomförs arbetet för att sedan utvärderas genom reflektion över resultatet och 

värdering utav den utförda arbetsinsatsen. De olika delarna måste inte komma i en följd utan 

kan gå in och ur varandra under hela processens gång.67 Det här arbetssättet används även i 

slöjdprocessen. 

     Fördelar med att arbeta processinriktat är att eleverna själva lär sig att söka efter den 

information som kan ge dem kunskap. Eleverna blir mer nöjda när de får arbeta efter ett eget 

intresse, idé och planering. Det blir tydligare för eleverna att de lär sig för sin egen skull, 

utifrån sin egen kunskapsnivå och där arbetssättet synliggör elevens egen inlärningsstil.   

     De hinder som tas upp för att inte arbeta processinriktat är bl.a. att elevernas 

färdighetsträning anses minska genom ett sådant arbetssätt. Tidsaspekten är ett annat hinder 

                                                 
64 Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
Stockholm CE Fritzes AB 
65 Wretman Steve (2007) Grundskoletidningen 4/2007 årgång 9. Stockholm 
66 Ibid.  
67 Borg Kajsa (2005) Föreläsning i kursen Lärande processer vid Umeå universitet 8/9-05. 
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som nämns då det krävs tid för att kunna planera ett bra projekt. Det kan också vara svårt att 

få med alla ämnens betygskriterier i ett projekt så att de alla kan komma att uppfyllas inom 

ramen av projektet. Många kan också känna osäkerhet i sin egen roll när det kreativa ”kaoset” 

bryter ut.68 

     Ett sätt att arbeta processinriktat är att arbeta med elevportfolio som är uppbyggd kring 

mål, planering och utvärdering. Den blir ett material som visar elevens utveckling över tid och 

där eleven reflekterar över sitt eget arbete. En balanserad visningsportfolio består av Produkt 

(en samling arbeten), Process (beskrivning av lärandet) och Progression (kunskapsutveckling) 

och där man tydligt kan följa elevens utveckling i alla tre faserna.69 

                                                 
68 Nacka skolor (080418) Hinder och möjligheter med ett processinriktat arbetssätt 
http://www.skolor.nacka.se/itis/ht01/Mats/sem1.htm#hinder 
69 Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica (2006) Portfolio för professionell utveckling – att leda sig själv och 
andra. Malmö. Gleerups.  s 16-26 
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2.8 Estetiska läroprocesser 
Mångkultur spelar en allt större roll i dagens samhälle och kunskapen om den estetiska 

aspekten i lärande blir allt viktigare i förståelsen för hur olika läroprocesser påverkar barn och 

ungdomars identitetsarbete.70 Människor lever inte på samma sätt i de gamla och fasta 

traditionerna som de gjorde förr utan man söker mer sin egen väg till lärande. 

Estetikbegreppet innefattar både tanke och känsla, den direkta upplevelsen och 

reflektionen över den. Man brukar skilja på den deskriptiva estetiken, som innefattar 

upplevelsens art, känsla, intuition, tolkning och den normativa estetiken, som mer belyser 

reglerna för estetiska värderingar och där frågor som rör stil, utformning och uttryck 

uppkommer.71 

Olika reformrörelser har kritiserat skolans ensidiga rationalism och istället förespråkat att 

det är känslan som bör lyftas fram i den pedagogiska verksamheten.72 Reggio Emilia är en 

sådan verksamhet som grundades av Loris Malaguzzi som menade att ”ett barn har hundra 

språk” och där barnet ses som både vetenskapare och konstnär.73 

Det estetiska arbetet i skolan förstärker barn och ungas självkänsla. Genom varierande 

arbetsformer, kreativitet och möjligheten till olika uttrycksformer ökas elevens arbetsglädje.74 

Fördelen med att arbeta med estetiska läroprocesser är, enligt Christina Thors Hugosson, att 

man kan anpassa undervisningens innehåll till varje elevs förutsättningar och intressen och 

där man har möjlighet att se eleverna som enskilda individer. Man kan här använda sig av 

individanpassad undervisning i större utsträckning än vad det är möjligt att göra i de mer 

teoretiska ämnena i skolan.75 Hon menar vidare att man kan, genom att arbeta i estetiska 

läroprocesser, utveckla en kunskap om sitt eget lärande som man sedan kan använda sig av i 

andra situationer. I de estetiska läroprocesserna har man möjlighet att utifrån flera olika 

infallsvinklar tillmötesgå varje individs inlärningspotential. Thors Hugosson menar att det är 

en förutsättning för att få eleven att känna delaktighet i sitt eget lärande.76 

       Friedrich von Schiller ville se estetik som ett alternativ i den pedagogiska 

verksamheten genom att det sinnliga och det rationella förnuftet ses som varandras motsatser. 

Båda är nödvändiga och behöver varandra. Han menade att motsättningarna mellan det 

                                                 
70 Sundin, Bertil, (2003). Estetik och pedagogik, i dynamisk balans?  Stockholm; Bokförlaget Mareld. s. 11. 
71 Ibid, s. 18. 
72 Ibid, s. 77 
73 Aulin-Gråhamn, Lena m.fl. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund; Studentlitteratur. s. 41 
74 Ibid. s. 41 
75 Thors Hugosson, Christina (2004) Ett gemensamt stycke liv. Pedagogiska magasinet nr 2 2004, temanummer: 
Estetiska läroprocesser, s.46 
76 Ibid s.46f 
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sinnliga och det förnuftiga, mellan sinnevärlden och idévärlden kan upphävas genom 

konstnärligt skapande. Den skapande människan ger livet form och formen liv. Mycket av 

Schillers tankegångar kan vi finna i Woldorf-pedagogiken. 77 

Även Dewey belyser estetikens betydelse för lärandet där den estetiska upplevelsen i 

vardagslivets erfarenheter bör ses som allas möjlighet och inte bara några få förunnat. Till 

skillnad mot Schiller anser Dewey att arbete och lek, form och upplevelse går in i varandra 

och särskiljer inte dessa åt. Dewey gör inte heller den vanliga uppdelningen mellan estetik 

(den lyssnande, betraktande mottagaren) och konstnärlig (den skapande, artisten) utan ser 

båda som en helhet. Han menar att det är det estetiska som håller oss levande.78 Deweys 

filosofi har aktualiserats under de senaste årens pedagogiska utveckling och Deweys uttryck 

”learning by doing” genomsyrar stor del av det pedagogiska tänkandet. Här är det lärarens 

uppgift att vara vägledare till kunskap för eleverna. Han menade att eleverna har ett socialt 

behov av gemenskap, en nyfikenhet att utforska, en lust att skapa och tillverka, och ett 

estetiskt intresse och att det är lärarens uppgift att stimulera eleven att vilja utforska och finna 

genomförbara lösningar på problem som uppstår.79 

 

Pedagogik och estetik 

I Lpo 94 skriver man: 

 
       I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och de estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.80 

 

Kopplingen mellan estetik och pedagogik har inte varit självklar i diskussionerna om den 

pedagogiska utvecklingen i skolan, intresset för estetiska frågor har varit växlande bland 

pedagoger. Bertil Sundin belyser den här problematiken på följande sätt: 

     
        Vi har esteten som är mer intresserad av sina egna formuleringar än av mottagaren. Vi har också pedagogen 

som struntar i upplevelse sidan och enbart koncentrerar sig på resultatet. Mellan dessa extremer finns en 

rad försök att skapa ett mer balanserat förhållande mellan form, innehåll och process.81 
 

                                                 
77 Sundin, Bertil, (2003). Estetik och pedagogik, i dynamisk balans? Stockholm; Bokförlaget Mareld. s. 78. 
78 Ibid. s. 80f 
79 Stensmo, Christer (2007) Pedagogisk filosofi. Lund. Studentlitteratur AB. s. 199f 
80 Aulin-Gråhamn, Lena m.fl. (2004). Skolan och den radikala estetiken. Lund; Studentlitteratur. s. 17. 
81 Sundin, Bertil, (2003). Estetik och pedagogik, i dynamisk balans? Stockholm; Bokförlaget Mareld. s. 25 
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Skall barns och ungas kreativa förmåga tillvaratas förutsätts att fantasi och skapande utgör 

centrala inslag i skolans arbete. Lärarutbildningskommittén menar att den estetiska kunskapen 

utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare – oavsett ämne/ämnesområden eller 

skolform.82 

                                                 
82 SOU 1999:63, Utbildningsdepartementet, Lärarutbildningskommittén, U97:07, Statens offentliga utredningar 
(SOU) Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Stockholm. Skolverket/Fritzes s. 55. 



23 

2.9 Slöjd 
Slöjdprocessen 

Dagens kursplan i slöjd betonar starkt slöjdprocessens värde. Enligt denna kursplan ska 

tyngdpunkten läggas på vad man lär sig i slöjden, alltså inte föremålen som arbetas fram utan 

färdigheterna som skapas under processens gång. I läroplanen, Lpo 94, talas det varken om 

föremål eller olika tekniker, utan bara om slöjdprocessen och de färdigheter som eleverna får 

genom den.83  

     Slöjdprocessen handlar egentligen om flera processer då den involverar idé-, planerings-, 

utförande-, resultat-, utvärderings- och reflektionsarbetet. Dessa går inte i en linjär ordning 

utan kan gå i och ur varandra under hela slöjdprocessens gång. Det är viktigt hur man 

förhåller sig till de olika delarna och vilka kunskaper som man tillskansar sig under det 

skapande arbetet i slöjden.84 

    Under hela slöjdprocessen så är det ett ständigt pågående arbete med både teori och praktik. 

Händer och hjärna behövs lika mycket och många teoretiska kunskaper praktiseras och förstås 

i slöjdarbetet. I slöjden finns det sällan ett sätt att lösa en uppgift utan istället finns det flera 

olika kreativa lösningar på hur man kan formge och lösa problem som uppkommer under 

processens gång.85 

    Kajsa Borg visade följande bild under en av sina föreläsningar som handlar om 

slöjdprocessens olika faser och hur dessa varit formulerade och beskrivna av olika personer 

vid olika tillfällen. 86 

 
Tabell 1: Slöjdprocessens olika faser 

Lundberg 1972  Planering Genomförande

Praktiskt 

Utförande 

Uppföljning. 

Vad blev det? 

 

Christensen 1974 Idé Planläggning Produktion  

MUT 1975  Förutsättningar Process Resultat 

Sjögren 1980 Inspirering Planering Genomförande Uppföljning 

NU 1993 Välja Planera Utföra Värdera 

Lpo 1994/2000 Idéer 

Bearbeta 

Åskådliggöra

Formge 

Planera 

Välja 

Material 

Metod 

Genomföra 

Utveckla 

Förmåga 

Förtrogenhet 

Värdering 

Redovisa 

Bedöma 

Värdera 

 

                                                 
83 Lärarförbundet. Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? Stockholm. Nordisk bokindustri försäljnings AB. s 1f 
84 Ibid s .1f 
85 Ibid s. 1f 
86 Borg Kajsa (2005) Föreläsning i kursen Lärande processer vid Umeå universitet 8/9-05. 
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Enligt Torsten Lundberg (1972) så ansågs slöjdprocessen vara en linjär väg med planering, 

genomförande och uppföljning direkt efter varandra. Medan Jan Sjögren (1980) ser slöjd-

processen som något som böljar fram och tillbaka med inspirering, planering, genomförande 

och uppföljning som går in i varandra, i olika svängningar och vid olika tillfällen i processen 

är det blandat vad som kommer först.  

     Något som man kan fundera på enligt Kajsa Borg är vems är idén och hur föds den under 

de olika tiderna? Varför slutar slöjdprocessen med någon form av utvärdering på slutet i 

stället för med användning som slutsteg när produkten är framme hos adressaten? 87  

     Slöjden har gått från en produktorienterad kultur till en processorienterad kultur. I den 

produktorienterade kulturen var det läraren som hade kunskapen och kunde ge den vidare till 

eleverna genom att förmedla kunskapen. Eleverna skulle passivt ta emot denna kunskap och 

lagra den i minnet. Varje elev arbetade för sig och arbetssättet uppmuntrade inte till 

diskussioner elever emellan. Pedagogiken som användes var mest en fråga om teknik och 

metod för att nå målen.88 

     Den processinriktade kulturen vill däremot att det ska föras en dialog mellan lärare och 

elev och mellan elev och elev för att på detta sätt nå kunskap. Läraren har mer en handledande 

roll och att organisera och stimulera. Elevens roll är mycket mer aktiv i denna kultur. 

Det pedagogiska synsättet är att se till helheten hur man kan agera och förstå i olika 

situationer. Alla har ett gemensamt ansvar för lärandet i den processinriktade kulturen. 89 

Genom slöjdprocessen måste eleven föra en dialog med sig själv och andra, problematisera 

och reflektera för att komma vidare.90 

 

NU-03, Nationella kvalitetsgranskningar av slöjdämnet 2003 

Denna rapport har tagit kursplanens strävans mål som utgångspunkt och de har dessutom 

jämfört resultaten med de resultat som man fick fram i den utvärdering som gjordes 1992 

(NU-92). Eleverna som har varit med i rapporten har gått i år nio.91  

Det framkommer i rapporten att det inte är ofta som slöjden är involverad i det 

ämnesövergripande arbetet i skolorna. Det har tom varit mindre ämnesövergripande i NU-03 

än i NU-92. Tyvärr ger inte eleverna uttryck för att de kopplar ihop det som de lär sig i 

                                                 
87 Borg Kajsa (2005) Föreläsning i kursen Lärande processer vid Umeå universitet 8/9-05. 
88 Fuglestad Laurits Otto (1999) Pedagogiska processer - empiri, teori, metod.  Lund. Studentlitteratur. s. 72 
89 Ibid s.72f 
90 Ibid s.72f 
91 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) Slöjd Ämnesrapport till rapport 
nr. 253. Stockholm: Skolverket. s. 5f 
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slöjden med de andra ämnena i skolan. Däremot vill eleverna att de ska kunna välja slöjd som 

ett tillvals ämne på gymnasiet.92 

Eleverna tänker på sitt slöjdarbete även mellan lektionerna fast de sällan har läxa eller 

prov i ämnet slöjd. Slöjden har en särställning mot de andra ämnena i skolan vad det gäller 

inflytande och det har ökat sedan NU-92.93 

Eleverna tycker att det är kul med slöjd, men samtidigt så kan de inte se att de har nytta 

av ämnet i framtiden i arbete eller utbildningar, men att man kan ha nytta av den på fritiden. 

Det framkommer i rapporten att föräldrarna har liknande ståndpunkt då man ser slöjden som 

ett av de mindre viktiga ämnena i skolan. Både lärare och elever ger uttryck för att trivseln är 

stor i slöjden då de upplever att eleverna är nöjda med att de får arbeta i egen takt, att de kan 

arbeta utan att bli jämförda med andra. Eleverna upplever även att det är tillåtet att misslyckas 

och att de får komma med egna förslag på lösningar på problem som uppstår. De anser också 

att när de lyckas i slöjdarbetet så stärker det deras självförtroende.94  

Samarbete mellan elever i slöjden är vanligt trots att de oftast arbetar på egna 

slöjdprodukter, men under slöjdprocessen från idé till färdig produkt så sker det en 

omfattande interaktion med både lärare och kamrater. Denna bild är ungefär den samma i NU-

03 som i NU-92. Slöjden är det ämne där eleverna anser att de kan påverka mest, och de 

känner engagemang, intresse och inflytande. De får ta egna initiativ och eget ansvar i slöjden. 

Det är fler elever i NU-03 som har inflytande över både idé och vad de ska göra än i NU-92, 

ändå är det så mycket som en tredjedel som anser att det är läraren som står för idéerna till 

slöjdarbetet.95  

De flesta eleverna uppger att de gör en egen planering som de sedan utgår ifrån vid 

diskussioner om hur arbetet ska lösas, planeringen kan ändras under arbetets gång. Det är 

något vanligare i trä och metall slöjd (39 %) än i textil slöjd (27 %) att man inte arbetar efter 

någon planering. Värderingen av elevernas arbeten är den del av slöjdprocessen som har störst 

spridning mellan lärares och elevers bild över vad som sker. Så mycket som en tredjedel av 

eleverna tar hem sina arbeten utan någon typ av redovisning.96 

Enligt NU-03 så planerar slöjdläraren sitt arbete ensam, men utgår från nationella och 

lokala styrdokument. De talar om för eleverna i förväg vad kursplanerna säger att de ska lära 

sig och vad som krävs för de olika betygen. Det är sällan att elever och lärare samtalar om hur 
                                                 
92 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) Slöjd Ämnesrapport till rapport 
nr. 253. Stockholm: Skolverket. s 15f 
93 Ibid. s. 26f  
94 Ibid s. 18f 
95 Ibid s. 32f 
96 Ibid s. 38f 
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det går för eleven i ämnet, så mycket som en fjärdedel av eleverna anser att det aldrig sker. 

Slutbetyget skall vara en sammanvägning av elevens alla insatser i ämnet under skolåren och 

därför sättas av båda slöjd arternas lärare tillsammans vilket nästan aldrig sker. 

Helheten av NU-03 visar att slöjden har en stor potential där mycket kunskap utnyttjas 

men där det också finns saker som behöver arbetas med och utvecklas.97 

 

Slöjdcirkus 

Slöjdcirkus var ett projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor bedrev ihop med Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Regeringen utsåg 

slöjdcirkus till att under tre år, 2004 – 2006, få det nationella uppdraget att bedriva forskning 

inom barnkultur området. Forskarna som fick uppdraget var Susanne Björkendahl Ordell och 

Gunni Kärrby från Högskolan i Borås och de tittade främst på hur barn och barns 

lärandeprocesser påverkades i Slöjdcirkus speciella miljö och hur innehållet och 

arbetsformerna utvecklades i mötet mellan slöjd, teater, dans och musik. De tittade även på 

hur de vuxna påverkades som pedagoger runt barnen.98 

Slöjdcirkus var ett tvärkulturellt projekt som sammanlänkade slöjden med teater och 

musik, samtidigt som man utvecklade en egen pedagogisk och skapande verksamhet för barn 

där det pedagogiska förhållningssättet karaktäriserades av att barnen fick möjlighet att 

upptäcka och utforska i sitt eget slöjdande och därmed få en känsla av att lära sig själva. 

Aktiviteterna bedrevs i ett ”cirkustält”, med slöjdföremål som visade traditioner från hela 

världen och som var tänkta att inspirera barnen. Teatern och musiken skulle göra det lätt att 

mötas, dansen och rörelsen var tänkta att bli en naturlig del i det tvärkulturella mötet. Man 

ville genom genusperspektivet se till att det var lika många kvinnor som män som jobbade i 

projektet och att alla slöjdarna hade goda kunskaper i både hård och mjuk slöjd.99  

Den så kallade slöjdcirkuspedagogiken har fem grundstenar, det är rummet, det 

tvärkulturella mötet, genusaspekten, det mångkulturella och det pedagogiska 

förhållningssättet. Man fokuserade på själva processen i slöjdandet och betonade att det inte 

var resultatet som var det viktigaste utan att våga gå på djupet, ta risker, testa olika material 

osv.100  

                                                 
97Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) Slöjd Ämnesrapport till rapport 
nr. 253. Stockholm: Skolverket. s. 35f 
98 Björkdahl Ordell, Susanne & Kärrby, Gunni (2006). Slöjdcirkus. Att iscensätta ett estetiskt lärande. Borås. 
Högskolan i Borås. s. 3f 
99 Ibid s. 8f 
100 Ibid s. 10f 
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Slöjdcirkus föreställning var noga avvägd med teater, rytmik, slöjdande, fruktstund och 

städning, detta gjorde att barnen inte hann tröttna på sina uppgifter samtidigt som barnens alla 

sinnen stimulerades under hela föreställningen.101 

 

Forskarnas slutsatser av slöjdcirkus 

Barnens lärande skedde under det här projektet mellan samspel och kommunikation där fokus 

låg på lärandeprocessen. Barnen vågade testa nya roller och nya sätt att slöjda och kom på så 

sätt i kontakt med sitt eget lärande där de såg helheten i föreställningen med både slöjd, teater 

och dans som naturliga inslag. Verksamheten i föreställningarna växlade mellan det kollektiva 

och det individuella.  

Slöjdcirkus motverkade stereotypa könsroller och kulturella olikheter genom 

föreställningens genomförande och upplägg, där barnen fick möjlighet att lära med alla sinnen 

och där de kunde lära i sin egen takt, vilket stämmer väl med slöjdcirkus pedagogiken. Den 

enda gång som föreställningen inte slog väl ut var när det kom några skolklasser äldre 

storstadsungdomar som tyckte att konceptet var för barnsligt.  

Forskarnas erfarenheter visade att grundidén för slöjcirkusen fungerade med ett gott 

samarbete mellan aktörerna, där de lät teater, musik och dans möta slöjden i ett annorlunda 

rum och där barnen fick möjlighet till sin egen lärandeprocess. Forskarna upptäckte också 

genom det här projektet att lärarna som besökte slöjcirkus med barnen upplevde hinder med 

slöjdcirkus koncept som t ex ”går det att genomföra i praktiken” istället för att se 

möjligheterna till att kunna utveckla nya arbetsformer, pedagogiskt förhållningssätt och kunna 

se det tvärkulturella mötets möjligheter till gränsöverskridande i 

undervisningssammanhang.102 

 

                                                 
101. Ibid s. 10f 
102 Ibid s. 93f 
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2.10 Svenska  
 
Svenska – en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning 

Svenska elever som slutar nian har god läsförståelse både om man tittar nationellt och 

internationellt. Skillnaden mellan pojkar och flickor är tyvärr störst i Sverige och övriga 

Norden, medan Sverige är bra på att tillgodose behoven hos de elever som är lågpresterande 

just när det avser läsningen. Om man jämför läsförståelsen i Nu-03 med NU-92 så har den 

blivit sämre under denna tioårsperiod. NU-03 visar även att kunskapsnivån vad det gäller den 

muntliga och skriftliga förmågan för elever i år nio, skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 

I svenskan så läggs det mest tid på att läsa skönlitteratur och skriva egna berättelser och 

minst tid läggs på grammatik och rättstavning, planera, samtala, läsa tidningar och ge 

synpunkter på texter. Att man ändrar prioriteringen över vad som ska göras påverkar även de 

kunskaperna som eleverna har med sig när de slutar nian.  

I stort så anser eleverna att svenskan är ett viktigt ämne och att både läsande och 

skrivande leder till ökad förståelse. Det är en större andel pojkar som bara läser och skriver 

när de måste.  I NU-03 kan man se att eleverna tycker att svenska är svårare idag än de elever 

som svarade på NU-92.103 

       Vad det gäller arbetssätt så skiljer sig uppfattningarna om vad man gör mellan lärare och 

elever. Eleverna tycker att det är mycket traditionell undervisning, där läraren pratar och de 

lyssnar, medan lärarna anser att de för en diskussion kring kunskapsinnehållet med eleverna. I 

NU-03 framkom det att det inte var så vanligt förekommande att eleverna redovisade 

muntligt. Inte heller samtalade man särskilt ofta kring planering av arbetsområdena med 

eleverna. Rapporten visar dock på att en varierande undervisning bedrivs. 

Eget arbete har ökat i svenskan och drygt 20 % av eleverna ansåg att svenskan var ett av 

de ämnen där de kunde påverka arbetssätt och arbetsform mest. 104 

Svenskan är tillsammans med slöjd och modersmål de ämnen där flest elever klarar målen. I 

svenskan så uppger eleverna att de får reda på vad som krävs för de olika betygen i förväg. 

Lärarna i NU-03 ansåg att det är viktigast med läsförståelse och att kunna läsa 

skönlitteratur för att nå målet godkänd. Kravet på skrivande var däremot lågt inför att klara G. 

De dagliga iakttagelserna i klasserna är det som ger läraren mest information om elevens 

kunskap i ämnet. Bedömningen från lärarna baserar sig på mål att uppnå i större utsträckning 

                                                 
103 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) Svenska. Ämnesrapport till 
rapport nr. 253.  Stockholm; Skolverket, s.21f 
104 Ibid. s.37f 
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än på mål att sträva mot. Ett problem som visade sig i NU-03 är att samstämmigheten mellan 

de lärare som undervisar i ämnet brister vad det gäller kraven för ett godkänt betyg.105 

                                                 
105 Ibid.s. 46f 
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3. Metod 
 
Vi använde oss av enkätfrågor och litteraturstudier som metod till vårt arbete. Vi valde 

enkätmetoden för att få en bild av hur lärare och elever uppfattar begreppen processarbete, 

självständighet, inflytande, planering, utvärdering, reflektion och ansvar. 

     Litteraturstudier gjorde vi för att få en bakgrund till dessa begrepp och hur dessa begrepp 

har förändrats över tid. Vi ville se varför skolan ser ut som den gör idag både historiskt och 

läroplansmässigt. Vi letade efter svaren till våra frågeställningar i litteratur som fanns 

tillgängligt både inom det pedagogikiska och didaktiska området. 

För att få kunskap om hur en enkät och ett examensarbete ska skrivas så använde vi oss av 

följande böcker; Enkäten i praktiken106, Examensarbete i lärarutbildningen107 och 

vetenskapsteori och metod för lärare108. 

 

Urval  

Lärarenkäten skickades ut till 70 lärare, 35st i svenska och 35st i slöjd som undervisade i 

grundskolans senare del i Halmstad och Strängnäs kommuner. Vi fick tillbaka svar från 25st 

lärare i svenska och 21st lärare i slöjd. Svarsandelen blev 66 %. 

     Elevenkäten delades ut till 207 elever som går i år 8 och 9 på två skolor, en skola i 

Halmstad kommun och en skola i Strängnäs kommun. Vi valde att genomföra elevenkäterna 

på de skolor som är våra arbetsplatser för att själva kunna ge eleverna information om 

enkätens syfte. Av dessa elever var 77 pojkar och 130 flickor. På elevenkäten blev 

svarsfrekvensen 100 % då alla elever valde att besvara enkäten. 

      Vi genomförde lärarenkäten i våra egna hemkommuner för att få en bild av hur och om 

processinriktat arbetssätt används i den dagliga undervisningen och i vilken omfattning. 

Genom att genomföra lärarenkäten och elevenkäten i samma kommuner kunde vi lättare göra 

en jämförelse över hur elever och lärare uppfattar och använder sig av processinriktat 

arbetssätt. 

 

                                                 
106 Ejlertsson, Göran (2005). Enkäten i praktiken; En handbok i enkätmetodik. Lund. Studentlitteratur AB. 
107 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2004). Examensarbete i Lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala; Kunskapsföretaget. 
108 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala; 
Kunskapsförlaget. 
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Procedur 

Lärarenkäten delades ut via e-post. Eleverna fick muntlig information då vi själva lämnade ut 

enkäten till dem. Svarsalternativen i båda enkäterna är till stor del kryssvar, men i 

lärarenkäten gavs även utrymme för egen reflektion om processinriktat arbetssätt, se bilaga 2. 

     Ett missiv brev skickades med lärarenkäten där de fyra forskningsetiska kraven togs upp, 

kravet om frivillighet, information om forskningen, konfidentialitet och nyttjande kravet d.v.s. 

att de insamlade svaren endast får användas till denna uppsats och inget annat, se bilaga 1. 
 
Databearbetningsmetoder 

Enkäterna gav oss kvantitativ data och resultat som blev överskådliga att redovisa genom 

tabeller och diagram. I resultaten av lärarenkäterna separerade vi svaren från lärarna i slöjd 

och svenska för att så överskådligt som möjligt kunna se eventuella skillnader i arbetssätt 

mellan de två ämnena. I elevenkäternas resultat separerade vi pojkar, flickor och år 8 och år 9. 

Vi gjorde denna separering för att kunna titta på genusperspektivet där vi hoppades kunna 

utläsa hur pojkar, respektive flickor upplever processinriktat arbetssätt. Separeringen av år 8 

och år 9 gjordes för att kunna se hur synen på det egna arbetet och det egna lärandet förändras 

över tid. 

 

Reliabilitet 

De reliabilitetsbrister som eventuellt kunnat uppstå är om lärare och elever kryssade i svaren 

utan att tänka på frågornas utformning. Vi tror dock att metoden och den relativt höga 

svarsfrekvens vi fick ger hög validitet totalt sett.  

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

4. Resultat  
 
Sammanställning av enkätsvaren, från lärar- och elevenkät, som behandlats utifrån samma 

frågställning, har vi valt att placera gemensamt och under varandra, för att underlätta den 

jämförande analysen mellan de resultat vi fått fram. 

 

Enkätfråga 1 från lärarenkäten: Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

I de svar vi fick fram visade sig att det var en relativt jämn fördelning över antalet år de hade 

varit yrkesverksamma i sitt ämne. Ingen av lärarna som svarade på enkäten hade arbetat mer 

än elva år. Nästan hälften av lärarna, 46 %, svarade att de hade arbetat sex år eller mer vilket 

borde betyda att de är väl förtrogna med sitt uppdrag. 

 

4:1 Elevinflytande 

Elevinflytande över undervisningsinnehåll 

Enkätfråga 2 från lärarenkäten: Har dina elever stor delaktighet i planeringen av de olika 

arbetsområdena? 

Figur 1, Visar resultat på lärarenkätfråga 2. Elevinflytande över undervisningsinnehållet. 

 

I det här resultatet visade det sig att det är mer än dubbelt så många slöjdlärare (57 %) som 

svensklärare (24 %) som ger sina elever inflytande över innehållet i undervisningen. Det 

visade sig även att mer än dubbelt så många svensklärare (72 %) mot slöjdlärare (38 %) som 

valde alternativet ibland på denna fråga. Detta kan bero på att svarsalternativet ibland både 

kan stå för nästan alltid och mer sällan. 
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Enkätfråga 13 från elevenkäten: Känner du att du kan påverka de olika arbetsområdena i 

ämnet slöjd? 

Figur 2, Visar svar på elev enkätfråga 13. Egen påverkan över undervisningsinnehållet i ämnet slöjd. 

 

I denna fråga blev spridningen lite större. Flest andelar ja svar hade flickor i år nio (51 %) och 

minst hade pojkar i år nio (38 %). Flest andelar i ibland svaret hade flickor i år åtta (38 %) och 

minst hade pojkar i år åtta (18 %). Nej svaren var flest hos pojkar i år nio (18 %) och minst 

hos flickor i år åtta (3 %). Vet ej svaren var jämnare fördelat mellan 19 – 24 %.  

 

Enkätfråga 2 från elevenkäten: Känner du att du kan påverka de olika arbetsområdena i 

ämnet svenska? 

Figur 3, Visar svar på elev enkätfråga 2. Egen påverkan över undervisningsinnehållet i ämnet svenska.  
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Flickorna i år nio hade störst andel som tyckte att de ibland kunde påverka de olika 

arbetsområdena i svenska (45 %) och de var också den grupp som hade minst andel som 

tyckte att de aldrig fick det (11 %). Den grupp som svarade nej mest (34 %) var pojkarna i år 

nio. De som tyckte att de kunde påverka var mellan 21 – 29 % och flickorna låg högre i 

andelar än pojkarna.  

 

Jämförande sammanfattning 

De resultat som vi fick in gällande elevinflytandet över undervisningsinnehållet visade att 

slöjdlärarna i större utsträckning lät sina elever påverka innehållet i undervisningen medan 

svensklärarna ansåg sig till större del enbart göra det ibland. Det kan bero på att man i ämnet 

svenska har mål kriterier som påverkar undervisningsinnehållet medan man i slöjden inte har 

det, utan där kriterierna mer utgår från elevernas lärandeprocess. Om vi ser till hur eleverna 

uppfattar sitt elevinflytande över undervisningsinnehållet så speglar svaren liknade 

uppfattningar som de svaren som lärarnas enkät visade. Eleverna ansåg sig har mer inflytande 

över undervisningsinnehållet i ämnet slöjd än vad de ansåg sig ha i ämnet svenska. Det som 

överraskade var att flickorna, både i åk 8 och åk 9, ansåg sig ha större elevinflytande än vad 

pojkarna ansåg sig ha.  

 

Elevinflytande över planeringsarbetet 

Enkätfråga 6 från lärarenkäten: Får dina elever möjlighet att själva planera det egna arbetet i 

de olika arbetsområdena? 

Figur 4. Visar resultat på lärarenkätfråga 6. Elevernas planeringsmöjligheter. 
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Här visade det sig att en stor del av de lärare som besvarade enkäten ansåg att de lät eleverna 

själva planera sitt arbete, 81 % av slöjdlärarna och 48 % av svensklärarna. Medan 14 % av 

slöjdlärarna och 4 % av svensklärarna inte vet om man ger eleverna den möjligheten. 

 

Enkätfråga 14 från elevenkäten: Får du vara delaktig i planeringen av de olika 

arbetsområdena i ämnet slöjd? 

Figur 5, Visar svar på elev enkätfråga 14. Egen planering i ämnet slöjd. 

 

Eleverna ansåg till stor del att de fick vara delaktiga i planeringen av arbetsområdena i slöjd. 

Flest andelar hade flickorna i år nio (63 %), efter dem kom flickorna i år åtta (48 %), sen kom 

pojkar i år åtta (44 %) och pojkar i år nio (43 %).  

 

Enkätfråga 3 från elevenkäten: Får du vara delaktig i planeringen av de olika 

arbetsområdena i ämnet svenska?  

 Figur 6, Visar svar på elev enkätfråga 3. Egen planering i ämnet svenska. 

 

I denna fråga var det flickorna i år åtta som hade lägst andelar med ja svar (13 %). De som till 

störst andel anser att de får vara delaktiga i planeringen är pojkarna i år åtta (28 %).  
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Jämförande sammanfattning 

Det resultat som vi fick in gällande elevernas inflytande över planeringsinnehållet visade en 

stor skillnad mellan ämnet svenska och slöjd. En stor andel av slöjdlärarna ansåg sig ge 

eleverna den möjligheten medan svensklärarna enbart ansåg sig göra det ibland. I de här 

resultaten visade det sig att trots att de slöjdlärare som besvarade enkäten hade ganska många 

års erfarenhet av läraryrket, fanns det ändå de som inte visste om man gav eleverna möjlighet 

att ha elevinflytande över sitt planeringsarbete och det fast ett utav mål kriterierna i 

kursplanen i slöjd förutsätter att eleven självständigt kan planera sina arbeten. Om man ser till 

hur eleverna själva uppfattar sitt inflytande över planeringsarbetet av de olika arbetsområdena 

så visade det sig att man i slöjd ansåg sig ha ett relativt stort inflytande vilket stämmer 

överens med lärarnas svar. Även i de svar som vi fick in i ämnet slöjd gällande den här 

frågan, visade att det var en större andel flickor än pojkar som ansåg sig ha elevinflytande 

över planeringsarbetet i de olika arbetsområdena medan pojkarnas svar i båda årskurserna 

visade på lägre resultat. Det som överraskade något var att det i ämnet svenska var pojkarna 

som ansåg sig ha större inflytande över planeringsarbetet i de olika arbetsområdena medan 

flickornas svar visade på lägre resultat. 

 

Elevinflytande över arbetets genomförande 

Enkätfråga 15 från elevenkäten: Kan du påverka hur arbetet ska genomföras i ämnet slöjd? 

Figur 7, Visar svar på elev enkätfråga 15. Egen påverkan över arbetets genomförande i ämnet slöjd. 

 

Även på frågan om eleverna kunde påverka hur arbetet skulle genomföras i slöjden ansåg 

flickorna i år nio (77 %) till störst del att de kunde det. Följde därefter gjorde flickorna i år 

åtta (59 %), pojkar i år åtta (54 %) och pojkar i år nio (50 %).  
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Enkätfråga 4 från elevenkäten: Kan du påverka hur arbetet ska genomföras i ämnet svenska? 

Figur 8, Visar svar på elev enkätfråga 4. Egen påverkan över arbetets genomförande i ämnet svenska. 

 

Flickorna i år nio var de som till störst andel ansåg att de kunde påverka hur arbetet skulle 

genomföras i ämnet svenska (35 %). Den grupp som har högst andel ibland svar är pojkar i år 

åtta (45 %). 

 

Jämförande sammanfattning 

Utifrån elevernas svar kan vi dra slutsatsen att flickorna i åk 9 i ämnet slöjd ansåg sig kunna 

påverka hur deras arbete skulle genomföras i undervisningen. Även i det här resultatet såg vi 

att pojkarna i både åk 8 och åk 9 i lägre utsträckning ansåg sig ha inflytande över hur arbetet 

skall genomföras. Liknande resultatet speglas också i de resultat vi fick fram av elevenkäten i 

ämnet svenska. Här ansåg sig flickorna i högre utsträckning än pojkarna kunna påverka 

genomförandet av arbetet i undervisningen. 
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Elevinflytande över redovisningsarbetet 
 
Enkätfråga 17 från elevenkäten: Känner du att du kan påverka hur redovisningen av 

genomfört arbete ska utföras i ämnet slöjd? 

Figur 9, Visar svar på elev enkätfråga 17. Egen påverkan över redovisningsalternativen i ämnet slöjd. 

 

51 % av flickor i år nio tycker att de kan påverka hur redovisningen ska utföras i slöjden. Lite 

färre var flickor i år åtta (36 %), pojkar i år nio (31 %) och pojkar i år åtta (26 %). 

Flickorna hade lägst andelar nej svar 7 % flickor i år nio och 9 % i år åtta, pojkarna i år åtta 

hade 18 % och pojkar i år nio hade 23 %.  

 

Enkätfråga 6 från elevenkäten: Känner du att du kan påverka hur redovisningen av genomfört 

arbete ska utföras i ämnet svenska? 

Figur 10, Visar svar på elev enkätfråga 6. Egen påverkan över redovisningsalternativen i ämnet svenska. 
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Det som står ut mest i detta svar är flickor i år nio som har svarat ja till 55 % medan de som 

ligger lägst är pojkar i år åtta (20 %). Högst andel ibland svar har flickor i år åtta (43 %) och 

lägst har pojkar i år nio (18 %). Pojkar både i år åtta och nio ligger högre än flickorna i år åtta 

och nio på både nej och vet ej svaren. 

 

Jämförande sammanfattning  

Vad det gäller de resultat som vi fått in vad det gäller elevinflytandet över redovisningsarbetet 

så visade det sig att flickorna i högre grad, både i åk 8 och åk 9 ansåg sig ha större inflytande 

över valet av redovisningssätt än vad pojkarna i samma årskurser ansåg sig ha. Vi kunde även 

se att elevinflytandet vad det gällde redovisningsalternativ var större i ämnet slöjd än vad det 

var i ämnet svenska. De här resultaten kan bero på att man i ämnet svenska har mål kriterier 

som förutsätter en god förmåga att muntligt kunna berätta och redogöra för något så att 

innehållet blir begripligt och levande samt att eleverna ska kunna producera texter som 

redskap för lärande och kommunikation. Det här kan göra att eleverna har svårt att påverka 

redovisningsalternativen i ämnet svenska i samma utsträckning som det är möjligt för dem att 

göra i ämnet slöjd. 
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4:2 Tydliggörande av mål 
 
Enkätfråga 3 från lärarenkäten: Tydliggör du målen för eleverna inför varje arbetsområde? 

Figur 11, Visar resultat på lärarenkätfråga 3. Lärarnas tydliggörande av mål inför varje arbetsområde. 

 

På denna fråga visade det sig att det var ett större antal svensklärare (72 %) som ansåg sig 

tydliggöra målen för eleverna inför varje arbetsområde jämfört med vad slöjdlärarna ansåg sig 

göra (62 %). 4 % av lärarna i svenska och 5 % av lärarna i slöjd ansågs sig överhuvudtaget 

inte tydliggöra målen som eleverna skulle uppnå innan arbetet påbörjades. Medan 33 % av 

slöjdlärarna och 24 % av lärarna i svenska ansågs sig enbart göra det ibland. 

 

Enkätfråga 21 från elevenkäten: Anser du att läraren tydliggör de mål du ska uppnå i ämnet 

slöjd inför varje arbetsområde? 

Figur 12, Visar svar på elev enkätfråga 21. Tydliggörande av mål inför arbetsområden i slöjd. 
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Den största andelen av eleverna anser att läraren tydliggör målen för ämnet, störst andel har 

flickor i år nio (63 %) i år åtta (59 %) och sen kommer pojkar i år nio (47 %) och i år åtta (41 

%). Ibland svaren varierar mellan 18 – 32 %. 

 

Enkätfråga 10 från elevenkäten: Anser du att läraren tydliggör de mål du ska uppnå i ämnet 

svenska inför varje arbetsområde? 

Figur 13, Visar svar på elev enkätfråga 10. Tydliggörande av mål inför arbetsområden i svenska. 

 

De flesta svarade ja även på denna fråga. Störst andel var från flickor i år nio (67 %), pojkar i 

år nio (63 %), flickor i år åtta (49 %) och pojkar i år åtta (48 %). Lägst av dem som svarade 

nej var flickor i år nio med 3 %.  

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna ansåg sig tydliggöra målen för eleverna inför varje arbetsområde så 

visade det sig att svensklärarna i större utsträckning ansåg sig göra det jämfört med vad 

slöjdlärarna ansåg sig göra. Det som var anmärkningsvärt i de resultat vi fick fram var att det 

var en andel av lärarna som inte ansåg sig tydliggöra målen för eleverna inför de olika 

arbetsområdena, både i ämnet svenska och i ämnet slöjd. De fanns även de lärare som enbart 

ansåg sig göra det ibland i båda ämnena. När vi sedan tittade på elevernas svar i ämnet slöjd 

så visade det sig att de upplevde att lärarna tydliggör de mål som de förväntas uppnå. Även 

elevernas svar gällande ämnet svenska visade på liknande svar. De ansåg i högre grad än vad 

lärarna gjorde i ämnet svenska att målen tydliggjordes inför varje arbetsområde. Det som 

skilde sig något i de svar vi fick in från elevenkäten var att eleverna i åk 9 i ämnet svenska 

ansåg att målen tydliggjordes i större utsträckning än vad eleverna i åk 8 gjorde i samma 

ämne. 
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Elevernas kännedom om kursplanens innehåll 
Enkätfråga 22 från elevenkäten: Det jag lär mig i ämnet slöjd stämmer väl överens med det 

som står i kursplanen. 

Figur 14, Visar svar på elev enkätfråga 22. Kursplanens överensstämmande med undervisningsinnehåll i ämnet 
slöjd. 
 
Det var en hög andel som inte visste om det som de lärde sig stämde överrens med 

kursplanen. Bland pojkar i år åtta var det 48 % i år nio 42 % flickorna låg lite lägre med år 

åtta 34 % och år nio 27 %. De som tyckte att det stämde var flickor i år nio 65 %, i år åtta 52 

%, pojkarna låg rätt mycket lägre med år nio 29 % och år åtta med 25 %. 

 

Enkätfråga 11 från elevenkäten: Det jag lär mig i ämnet svenska stämmer väl överens med det 

som står i kursplanen. 

Figur 15, Visar svar på elev enkätfråga 11. Kursplanens överensstämmande med undervisningsinnehåll i ämnet 

svenska. 
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På denna fråga var det nästan lika många ja som vet ej svar. Störst andel ja var flickor i år nio 

(62 %) sen kom pojkar i år nio (47 %), flickor i år åtta (41 %) och minst andelar hade pojkar i 

år åtta (24 %). Bland vet ej svaren låg pojkar i år åtta högst (56 %) och flickor i år nio lägst 

(23 %). 

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om eleverna anser att den kunskap de får i undervisningen stämmer överens med 

det som står i kursplanen så svarade en ganska stor andel av eleverna i både ämnet slöjd och 

ämnet svenska att det inte vet det. Det här är anmärkningsvärt med tanke på att de i frågan om 

läraren tydliggör målen inför varje arbetsområde visade på att eleverna ansåg att läraren 

gjorde det. Resultaten på den här frågan visade också att flickorna i både åk 8 och åk 9 ansåg, 

i större utsträckning än pojkarna i samma årskurser, att kunskapsinnehållet i undervisningen 

stämde överens med kursplanens innehåll.  
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4:3 Delaktighet 
 

Enkätfråga 4 från lärarenkäten: Har dina elever stor delaktighet i planeringen av de olika 

arbetsområdena? 

Figur 16, Visar resultat på lärarenkätfråga 4. Elevernas delaktighet i områdesplanering. 
 

38 % av slöjdlärarna och 32 % av svensklärarna ansåg sig göra detta. Medan en stor andel, 48 

% vardera av både svensklärarna och slöjdlärarna lät eleverna vara delaktig i planeringen av 

de olika arbetsområdena ibland. 14 % av slöjdlärarna och 20 % av svensklärarna svarade nej 

på frågan. 

 

Enkätfråga 5 från lärarenkäten: Får dina elever vara med redan på idéstadiet till 

arbetsområdena? 

Figur 17, Visar resultat på lärarenkätfråga 5. Elevernas möjlighet till egna idéer av arbetsområden. 

 

De lärare som svarade ja på denna fråga var 43 % slöjdlärare och 20 % svensklärare. De som 

valde alternativet ibland var något fler, 48 % slöjdlärare och 52 % svensklärare medan 10 % 

av slöjdlärarna och 24 % av svensklärarna svarade att de inte alls lät eleverna vara delaktiga 

på idéstadiet till arbetsområdena. 
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Enkätfråga 12 från elevenkäten: Får du komma med egna idéer till arbetsområden i ämnet 

slöjd? 

Figur 18, Visar svar på elev enkätfråga 12. Egna förslag på arbetsområden i ämnet slöjd. 

 

Eleverna var väldigt överens om att de får komma med egna idéer till arbetsområdena i slöjd. 

Högst andel hade flickor i år nio (83 %), sen kom flickor i år åtta (73 %), pojkar i år åtta (64 

%) och sist pojkar i år nio (55 %). Flest andel ibland hade pojkar i år nio (32 %) och minst 

flickor i år nio (12 %). 

 

Enkätfråga 1 från elevenkäten: Får du komma med egna idéer till arbetsområden i ämnet 

svenska? 

Figur 19, Visar svar på elev enkätfråga 1. Egna förslag på arbetsområden i ämnet svenska. 

 

Högst procent som svarade ja på denna fråga var flickorna, 31 % från år åtta och 34 % från år 

nio. Flest elever ansåg att de fick komma med egna idéer ibland, flickor år åtta 42 % år nio 40 

% pojkar år åtta 45 % och pojkar år nio 39 %. Pojkar och flickor i år åtta tyckte i högre grad 
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än de som går i år nio att de aldrig fick komma med idéer till arbetsområdena, 25 och 20 %. 

Det som sticker ut lite är att pojkar i år nio till hela 32 % inte vet om de får komma med egna 

idéer. 

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna lät eleverna vara delaktiga i planeringen av de olika arbetsområdena så 

stämde de svar vi fick in från lärarna i ämnet svenska och slöjd väl överens. Man ansåg att 

man ibland men inte alltid lät eleverna vara delaktiga. Men där var också en ganska så stor 

andel som inte lät eleverna vara delaktiga i planeringen av de olika arbetsområdena.  

På frågan om lärarna lät eleverna vara med på idéstadiet till arbetsområdena så menade 

slöjdlärarna i större utsträckning att de lät eleverna vara delaktiga på idéstadiet jämfört med 

vad svensklärarna ansåg. Det här kan bero på att man i ämnet slöjd har mål kriterier som 

belyser starkt att eleverna ska tillskansa sig kunskaper i att komma med egna idéer till sitt 

hantverksarbete, vilket kriterierna i ämnet svenska inte belyser vikten av. Även elevernas svar 

på samma fråga belyser liknande resultat, de anser att de till ganska stor del får vara delaktiga 

i idéstadiet till de olika arbetsområdena. Svensklärarna däremot ansåg att man gav eleverna 

den möjligheten ibland men inte alltid.  
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Praktiskt och teoretiskt arbete i undervisningssammanhang 

Enkätfråga 16 från elevenkäten: Får du möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt i 

ämnet slöjd? 

Figur 20, Visar svar på elev enkätfråga 16. Elevens möjlighet till både praktiskt och teoretiskt arbete i slöjd. 

 

Frågan om möjligheten att arbeta både praktiskt och teoretisk i slöjden besvarades och av 

majoriteten med ja, flickor i år nio (69 %) i år åtta (56 %), pojkar i år nio (50 %) och i år åtta 

(46 %). Ibland alternativet fick flest andelar av pojkar i år åtta (31 %). 

 

Enkätfråga 5 från elevenkäten: Får du möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt i 

ämnet svenska? 

Figur 21, Visar svar på elev enkätfråga 5. Elevens möjlighet till både praktiskt och teoretiskt arbete i svenska. 

 

De som anser till störst del att de inte får möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt i 

svenska är pojkar i år nio (30 %). Samma andel har svarat på vet ej alternativet. På svaret 

ibland dominerar pojkar i år åtta (29 %) medan pojkar i år nio ligger lägst (14 %). Flickor i år 

nio toppar ja alternativet (35 %) med flickor i år åtta strax efter (34 %). 
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Jämförande sammanfattning 

På frågan om eleverna fick möjligheten till både praktiskt och teoretiskt arbete i ämnena slöjd 

och svenska så visade resultaten på att eleverna i större utsträckning ansåg sig få den 

möjligheten i ämnet slöjd än vad de ansåg sig få i ämnet svenska. Resultaten som vi fick fram 

av elevenkäterna i ämnet svenska på den här frågan visade på en större osäkerhet om eleverna 

ansåg sig få möjlighet till både praktiskt och teoretiskt arbete.
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4:4 Reflektion 

Enkätfråga 7 från lärarenkäten: Reflekterar eleverna över den egna inlärningen under 

arbetets gång? 

Figur 22, Visar resultat på lärarenkät fråga 7. Elevernas möjlighet till reflektion under pågående arbete. 

 

Här visade det sig att det var 52 % av slöjdlärarna och 44 % av svensklärarna som ansåg att 

eleverna reflekterade över den egna inlärningen under arbetets gång. 43 % av slöjdlärarna och 

32 % av svensklärarna ansåg att eleverna gjorde det ibland. Medan 8 % av svensklärarna och 

5 % av slöjdlärarna som inte ansåg att eleverna gjorde reflektioner under pågående arbete.  

 

Enkätfråga 9 från lärarenkäten: Reflekterar eleverna efter genomfört arbete? 

Figur 23, Visar resultat på lärarenkätfråga 9. Elevreflektion efter avslutat arbete. 
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71 % av slöjdlärarna anser att eleverna får reflektera efter genomfört arbete och 44 % av 

svensklärarna anser detsamma. 29 % av slöjdlärarna och 32 % av svensklärarna valde ibland 

alternativet. 8 % av svensklärarna låter aldrig eleverna reflektera efter avslutat arbete. 16 % av 

svensklärarna som inte vet om de ger eleverna den möjligheten. 

 
Enkätfråga 19 från elevenkäten: Anser du att du får tillräckligt med tid för reflektion efter 

avslutat arbetsområde i ämnet slöjd? 

Figur 24, Visar svar på elev enkätfråga 19. Tid för reflektion i ämnet slöjd. 

 

Den största delen av eleverna anser att de får tillräckligt med tid för att reflektera över sitt 

arbete. Flest är flickor i år nio med 70 % och minst är pojkar i år nio med 41 %. Glädjande 

kan vara att det är en lite andel som anser att de inte får denna tid 0 – 11 %. 

 
Enkätfråga 8 från elevenkäten: Anser du att du får tillräckligt med tid för reflektion efter 

avslutat arbetsområde i ämnet svenska?  

Figur 25, Visar svar på elev enkätfråga 8. Tid för reflektion i ämnet svenska. 
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Den största delen av eleverna ansåg att de fick tid för reflektion efter avslutat arbete. Bland 

pojkar i år nio som hade högst andel var det 42 % som svarade ja. Det var bara pojkar i år åtta 

som hade ibland svaret (32 %) högre än ja svaret (27 %).  

 
Jämförande sammanfattning  

På frågan om lärarna ansåg att eleverna reflekterar över den egna inlärningen under arbetets 

gång så var det en större andel av lärarna i slöjd jämfört med lärarna i svenska som ansåg att 

eleverna gjorde det. Det här kan ha att göra med att mål kriterierna i ämnet slöjd belyser 

vikten av att eleverna utvecklar en förmåga att kunna reflektera över och bedöma sin egen 

arbetsprocess. Våra resultat visade att det var en stor andel av lärarna i ämnet svenska som 

inte ansåg att eleverna reflekterade över den egna inlärningen under arbetets gång. När vi 

studerade elevernas svar på samma fråga så belyser de liknande resultat. Det var en ganska så 

stor andel av eleverna i ämnet slöjd som ansåg att man fick tid för reflektion medan resultaten 

i ämnet svenska visade på att eleverna inte alls i lika stor utsträckning ansåg sig få tid för 

reflektion. 
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4:5 Utvärdering 

Enkätfråga 8 från lärarenkäten: Låter du dina elever skriva en utvärdering efter varje arbete? 

Figur 26, Visar resultat på lärarenkätfråga 8. Elevernas möjlighet till utvärdering efter avslutat arbete. 
 

Det visade sig att slöjdlärarna, 71 %, låter eleverna utvärdera sitt avslutade arbete medan det 

var 44 % svensklärare som gav eleverna samma möjlighet. Svarsalternativet ibland valdes av 

32 % svensklärare och 24 % slöjdlärare. 20 % av svensklärarna lät inte eleverna utvärdera 

färdigt arbete och 5 % av slöjdlärarna. 4 % av svensklärarna vet inte om de låter eleverna 

utvärdera. 

 

Enkätfråga 18 från elevenkäten: Utvärderar du ditt arbete och din arbetsinsats efter avslutat 

arbetsområde i ämnet slöjd? 

Figur 27, Visar svar på elev enkätfråga 18. Utvärdering efter avslutat arbete i ämnet slöjd. 

 

Flickorna är de som utvärderar sitt arbete mest år åtta med 67 % och år nio med 61 % medan 

pojkarna i år nio har svarat ja till 43 % och pojkar i år åtta till 33 %. 28 % av pojkar i år åtta 

uppger att de inte utvärderar sitt arbete alls.  
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Enkätfråga 7 från elevenkäten: Utvärderar du ditt arbete och din arbetsinsats efter avslutat 

arbetsområde i ämnet svenska?  

Figur 28, Visar svar på elev enkätfråga 7. Utvärdering efter avslutat arbete i ämnet svenska. 

 

Det är fler elever som inte utvärderar sitt arbete än de som gör det. Pojkarna i år nio har högst 

andel (34 %) och de andra grupperna ligger på samma andel (28 %). De som till lägst andel 

har svarat ja är pojkar i år åtta (10 %) och högst andel har flickor i år nio (25 %).  

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna lät eleverna skriva en utvärdering efter varje arbete så svarade en större 

andel av lärarna i slöjd att de gav eleverna den möjligheten. Anmärkningsvärt i de svar vi fick 

in var att det var att några av lärarna i ämnet svenska som inte lät eleverna utvärdera sin egen 

arbetsinsats trots att de står i mål kriterierna för ämnet att eleverna ska utveckla sin egen 

förmåga att kunna bearbeta sina texter utifrån egna värderingar. Elevernas svar i ämnet slöjd 

stämmer till stor del överens med de svar vi fick in från lärarnas enkät bortsätt från en del 

pojkar i åk 8 som inte ansåg att de utvärderar sin arbetsinsats efter avslutat arbete. Det visade 

sig i de svar vi fick in från elevenkäten i ämnet slöjd att det var en större andel flickor, både i 

åk 8 och åk 9 som ansåg sig utvärdera sin arbetsinsats jämfört med pojkarna i samma 

årskurser. Även elevernas svar i ämnet svenska stämmer väl överens med de svar vi fick in 

från lärarna i ämnet svenska. Det var få som ansåg att man gjorde en utvärdering av sitt arbete 

och sin arbetsinsats. Det var få elever som ansåg att man genomförde utvärderingar av den 

egna arbetsprestationen då det i de mål eleverna ska sträva mot i ämnet svenska uttryckligen 

står att eleverna ska förvärva en insikt över hur lärandet går till och kunna reflektera över sin 

egen utveckling. 
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4:6 Lärarkommentarer 

Enkätfråga 10 från lärarenkäten: Skriver du en lärarkommentar till eleven efter avslutat 

arbete? 

Figur 29, Visar resultat på lärarenkätfråga 10. Lärarkommentarer efter avslutat elevarbete. 

 

Den största andelen lärare som lämnar lärarkommentarer till eleverna är svensklärarna med 80 

% medan enbart 33 % av slöjdlärarna gör detsamma. Slöjdlärarna ansåg däremot att de ibland 

gör det, 43 % medan svensklärare som ansåg detta var 16 %. 24 % av slöjdlärarna och 4 % av 

svensklärarna ansåg att man aldrig gör det. 

 

Enkätfråga 20 från elevenkäten: Får du lärarkommentarer om ditt arbete efter att du har 

lämnat in ett färdigt arbete, där du får veta vad som var bra och mindre bra och hur du ska 

göra för att kunna utveckla ditt fortsatta lärande i ämnet slöjd?  

Figur 30, Visar svar på elev enkätfråga 20. Lärarkommentarer i ämnet slöjd. 

 

Eleverna anser att de får lärarkommentarer på sina arbeten och flickor i år åtta har svarat ja till 

68 % i år nio 60 %, pojkar i år nio 47 % och i år åtta 41 %. Nej och vet ej svaren är ganska 

lika och inte så många och ibland svaren rör sig mellan 15 – 28 %. 
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Enkätfråga 9 från elevenkäten: Får du lärarkommentarer om ditt arbete efter att du har 

lämnat in ett färdigt arbete, där du får veta vad som var bra och mindre bra och hur du ska 

göra för att kunna utveckla ditt fortsatta lärande i ämnet svenska? 

Figur 31, Visar svar på elev enkätfråga 9. Lärarkommentarer i ämnet svenska. 
 

I frågan om lärarkommentarer är ja svaren starkt dominerande från alla grupper, flickor i år 

åtta har svarat ja med 80 % flickor i år nio med 70 %, pojkar i år nio med 63 % och pojkar i år 

åtta med 61 %. 

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna skrev en lärarkommentar till eleven efter avslutat arbete svarade lärarna 

i svenska till mycket stor del att de gjorde det vilket belyser den summativa bedömningens 

inriktning som ofta genomsyrar de mer teoretiska ämnena i skolan. Lärarna i slöjd ansåg sig 

mer sällan ge lärarkommentarer efter avslutat arbete och några av slöjdlärarna ansåg att man 

aldrig gjorde. När vi sedan sammanställde elevernas svar på samma fråga så stämde de inte 

överens med det som lärarna svarat. Eleverna i slöjd ansåg att man fick lärarkommentarer i 

ganska så stor utsträckning medan enbart ett fåtal ansåg att man inte fick det. Däremot stämde 

elevernas svar gällande ämnet svenska överens med det svar som lärarna lämnat i samma 

ämne. Här ansåg eleverna i stor utsträckning att de fick kommentarer från läraren efter 

avslutat arbete för att kunna utveckla sitt fortsatta lärande. 
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4:7 Elevernas ansvarstagande över det egna lärandet 

Enkätfråga 11 från lärarenkäten: Anser du att eleverna tar ansvar för det egna lärandet? 

Figur 32, Visar resultat på lärarenkätfråga 11. Elevernas ansvarstagande. 
 

28 % av svensklärarna och 24 % av slöjdlärarna ansåg att eleverna tar ansvar för det egna 

lärandet medan 72 % av svensklärarna och 67 % av slöjdlärarna ansåg att eleverna gjorde det 

ibland. 10 % av slöjdlärarna anser att eleverna inte alls tar ansvar för det egna lärandet. 

 
Enkätfråga 24 från elevenkäten: Anser du att du tar ansvar för ditt eget lärande i skolan?  

Figur 33, Visar svar på elev enkätfråga 24. Eget ansvar för det egna lärandet. 

 

Det var en stor andel elever som ansåg att de tog ansvar för sitt lärande, flickor i år nio med 

85 %, i år åtta med 70 %, pojkar i år nio med 64 % och i år åtta med 62 %. Det var få som 

svarade nej 0 – 5 %.  
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Enkätfråga 15 från lärarenkäten: Anser du att eleverna, genom ett processinriktat arbetssätt, 

visar ansvarstagande över det egna lärandet? 

Figur 34, Visar resultat på fråga 15. Ansvarstagande genom processinriktat arbetssätt. 
 

26 % av slöjdlärarna och 25 % av svensklärarna anser att eleverna visar ett större 

ansvarstagande över det egna lärandet genom processinriktat arbetssätt. 63 % av slöjdlärarna 

och 65 % av svensklärarna anser att eleverna gör det ibland. 10 % av svensklärarna och 5 % 

av slöjdlärarna anser att eleverna inte gör det. 5 % av slöjdlärarna vet inte om elevernas 

ansvarstagande ökar genom processinriktat arbetssätt. 

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna ansåg att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande så blev vi fundersamma 

över de resultat vi fick fram. En väldigt liten andel av lärarna ansåg att eleverna tog ansvar för 

sitt eget lärande frekvent, utan enbart ibland. Några svar som vi fick in från slöjdlärarna 

visade att de tyckte att eleverna inte gjorde det överhuvudtaget. När vi sedan analyserade 

elevernas svar så menade de till mycket stor del att de tar ansvar för sitt eget lärande i skolan. 

På frågan om lärarna anser att elevens ansvarstagande ökar i och med ett processinriktat 

arbetssätt så visade det sig att lärarna i slöjd och svenska hade liknande resultat i sina svar 

trots att slöjden med sitt processinriktade arbetssätt, lättare borde kunna underlätta för eleven 

att ta ansvar för sitt eget lärande. 
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4:8 Projektarbete/ämnesintegrering 

Enkätfråga 12 från lärarenkäten: Arbetar du i projekt med dina elever? 

Figur 35, Visar resultat på lärarenkätfråga 12. Projektarbete. 
 

Här anser 44 % av svensklärarna att man arbetar i projekt medan 10 % av slöjdlärarna ansåg 

detsamma. 62 % av slöjdlärarna och 52 % av svensklärarna ansåg däremot att man gjorde det 

ibland. 24 % av slöjdlärarna och 4 % av svensklärarna ansåg att man aldrig arbetade i projekt 

med eleverna. 5 % av slöjdlärarna vet inte om de använder sig av projektbaserat lärande. 

 

Enkätfråga 13 från lärarenkäten: Arbetar du ämnesintegrerat med dina elever? 

Figur 36. Visar resultat på lärarenkätfråga 13. Ämnesintegrerat arbete. 

 

64 % av svensklärarna anser att man arbetar ämnesintegrerat medan enbart 14 % av 

slöjdlärarna anser detsamma. 62 % av slöjdlärarna anser att man gör det ibland medan 28 % 

av svensklärarna valde det svarsalternativet. 24 % slöjdlärare och 4 % svensklärare anser att 

man aldrig arbetar ämnesintegrerat. 4 % av svensklärarna valde svarsalternativet vet ej 
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Enkätfråga 23 från elevenkäten: Vilka ämnen samarbetar i undervisningen på din skola? 

 

Det var stor spridning på vilka ämnen som samarbetade eller integrerade med varandra på de 

olika skolorna. Ibland var det bara två ämnen och ibland flera. Vid vissa tillfällen arbetade 

estetiska ämnen ihop med de mer teoretiska och vid andra tillfällen var det kanske bara 

teoretiska ämnen som arbetade ämnesövergripande. Tillfället, projektet eller temat verkar vara 

mer styrande över vilka ämnen det blir än ämnena i sig. 

 

Jämförande sammanfattning  

Ämnet svenska verkar arbeta mer kontinuerligt med projekt eller ämnesintegrerat medan 

slöjden gör detta enbart ibland. Det bekräftade även eleverna med sina svar. 
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4:9 Processinriktat arbetssätt 

Enkätfråga 14 från lärarenkäten: Anser du att du låter dina elever arbeta processinriktat? 

Figur 37, Visar resultat på fråga 14. Processinriktat arbetssätt. 

 

48 % av slöjdlärarna anser att eleverna arbetar processinriktat medan 32 % av svensklärarna 

anser detsamma. 56 % av svensklärarna och 38 % av slöjdlärarna anser att man gör det ibland. 

4 % av svensklärarna anser att man inte gör det. 14 % av slöjdlärarna och 8 % av 

svensklärarna har inte vetskapen om man gör det eller inte. 

 

Enkätfråga 16 från lärarenkäten: Anser du att elevernas problemslösningsförmåga ökar 

genom ett processinriktat arbetssätt? 

Figur 38, Visar resultat på lärarenkätfråga 16. Problemlösningsförmåga genom processinriktat arbetssätt. 
 

68 % av slöjdlärarna anser att elevernas problemlösningsförmåga ökar genom ett 

processinriktat arbetssätt medan 50 % av svensklärarna anser detsamma. 35 % av svensklärare 

och 21 % av slöjdlärarna anser att elevernas problemlösningsförmåga ökar ibland genom  
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processinriktat arbetssätt. 5 % vardera av svenska och slöjdlärare som anser att den inte gör 

detta. 3 % av slöjdlärarna och 10 % av svensklärarna vet inte om den gör det. 

 

 

Enkätfråga 17 från lärarenkäten: Anser du att ett processinriktat arbetssätt underlättar och 

ger förutsättningar för att kunna arbeta ämnesintegrerat? 

Figur 39, Visar resultat på lärarenkätfråga 17. Underlättar processinriktat arbete ämnesintegrering? 

 

47 % av slöjdlärarna och 45 % av svensklärarna anser detta. 26 % slöjdlärare och 15 % 

svensklärare tycker att det gör det ibland. 20 % av svensklärarna och 11 % av slöjdlärarna 

anser att det inte gör det. 20 % av svensklärarna och 16 % av slöjdlärarna vet inte om ett 

processinriktat arbetssätt skulle kunna underlätta för ämnesintegrerad verksamhet. 

 

Enkätfråga 18 från lärarenkäten: Har du ytterligare funderingar/kommentarer kring 

processintegrerat arbetssätt som du önskar delge oss? 

 

Eftersom vi fick få svar, endast 7 %, på denna fråga har vi valt att bortse från dessa då svaren 

ej var relevanta för vår undersökning. 

 

Jämförande sammanfattning 

På frågan om lärarna anser sig låta eleverna arbeta processinriktat så visade det sig att lärarna 

i slöjden lät eleverna göra det då man genom slöjdprocessen arbetar processinriktat. 

Resultaten visade att det var en andel av slöjdlärarna som inte visste om man lät eleverna 

arbeta processinriktat. 
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        När vi sedan sammanställde svaren på frågan om lärarna anser att elevernas 

problemslösningsförmåga ökar genom ett processinriktat arbetssätt så visade det sig att en stor 

andel av slöjdlärarna ansåg att det gjorde det. 

       På frågan om ett processinriktat arbetssätt underlättar och ger förutsättningar för att kunna 

arbeta ämnesintegrerat så var svaren från både lärarna i ämnet svenska och i ämnet slöjd 

likvärdiga, dock ansåg en del av lärarna i svenska att ett processinriktat arbetssätt inte 

påverkar om man kan arbeta ämnesintegrerat. 
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5. Analys och diskussion 
 

Här följer en analys och diskussion där vi försöker närma oss våra frågeställningar med hjälp 

av den litteraturgenomgång vi gjort och de enkätundersökningar som vi genomfört bland 

lärare i ämnet slöjd, som ett praktiskt ämne och i ämnet svenska, som ett teoretiskt ämne, samt 

bland eleverna i åk 8 och åk 9 i gällande samma ämnen. 

I läroplanen för de obligatoriska skolväsende, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 

poängteras vikten av att stärka individualiseringen i undervisningssammanhang. Läraren ska 

bidra till att eleverna utvecklas i sitt eget lärande, där reflektion, bedömning och utvärdering 

av den egna arbetsinsatsen ses som en viktig del i elevens kunskapsutveckling. Läraren ska 

stödja och stimulera elevens eget lärande och bidra till ett ökat elevinflytande genom att 

planera sin undervisning tillsammans med eleven.109  

      Vårt syfte med vår studie var att se hur slöjden med sitt processinriktade arbetssätt kan 

vara en del i diskussionen om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden, hur 

kunskapsutvecklingen sker och vad olika kunskapsbegrepp innebär för elevers inlärning. 

 

Metoddiskussion 

Vi anser att enkät metoden var bra då vi fick ett stort antal svar att arbeta med. Enkätfrågorna 

var kopplade till våra frågeställningar genom att de behandlade lärarnas arbetssätt för att 

komma åt om de arbetade processinriktat eller hur nära de var detta arbetssätt i sin 

undervisning.  

Det var bra att dela ut enkätfrågorna till både lärare och elever då det gav en intressant 

bild över hur lärare och elever upplever arbetet i skolan. Trots att vi lämnade ut elevenkäten 

personligen och berättade för eleverna varför vi ville att de skulle fylla i enkäten med tydliga 

instruktioner hur, så var det ändå två elever som rakt igenom svarade vet inte på alla frågor. 

Vi har dock valt att ta med även dessa svar i vårt resultat då vi inte med säkerhet kan säga att 

det var genom slarv dessa elever svarade som de gjorde eller om de faktiskt inte vet svaret på 

frågan som ställdes. På grund av att det var sju stycken elever som inte fyllde i baksidan av 

enkäten så skulle vi rekommendera att man i ett liknande arbete inte använder fram och 

baksida på en enkät utan använder sig av två separata dokument. Trots dessa avvikelser, som 

vi fått i vår undersökning, så upplevde vi att de flesta eleverna tog enkäten seriöst och 

diskuterade med varandra när de inte förstod de olika begreppen. När vi sammanställde våra 

                                                 
109 Brynolf, Margaretha m fl. (2007) Läraryrkets många ansikten. Stockholm; Runa förlag s.57f 
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resultat från elevenkäterna så upptäckte vi att det var stora differenser mellan flickor och 

pojkars svar, vilket gjorde att vi ansåg att det var intressant att även belysa den aspekten i vårt 

resultat. 

I vår enkät till lärarna frågade vi inte om det var en kvinna eller en man som svarade, 

hade vi gjort det hade vi kanske fått ut ett genusperspektiv även från lärarenkäten. 

 

Analys och diskussion över våra frågeställningar 

 

- Hur kan ett processinriktat arbetssätt underlätta elevernas inlärning och 

ansvarstagande över det egna lärandet? 

 

Lpo94 möjliggör för eleven att kunna utveckla sin egen förmåga att söka efter den kunskap de 

behöver för att gå vidare i sin utveckling genom elevinflytande, delaktighet, självständighet 

och ansvarstagande. Dessa är viktiga faktorer i det processinriktade arbetssättet och som 

bidrar till elevens fortsatta lärande. Friedrich Fröbel använde självständighet och delaktighet 

som grundfundament i sin pedagogik och menade att dessa faktorer bidrar till att eleven 

lättare kan tillgodose sig kunskap och erfarenhet.110 När vi studerat de resultat vi fått fram så 

visade det sig att eleverna hade i större utsträckning möjlighet att känna delaktighet i 

undervisningen i slöjdämnet, då de där upplevde sig ha ett stort inflytande över 

undervisningsinnehåll, planeringsarbetet och hur arbetet skulle genomföras.  Enligt NU-03 så 

är slöjden det ämne som eleverna anser att de har störst inflytande och det stämmer även med 

våra resultat.111 

I Lpo94, lyfts lärandeprocessen fram som en viktig del i elevens kunskapsutveckling och 

där ansvarstagande över det egna lärandet ses som en del i elevens lärandeprocess. I de 

resultat vi fick fram i vår enkätundersökning på frågan om elevernas ansvarstagande, så tyckte 

lärarna i vår undersökning att eleverna hade svårt att ta ett eget ansvar för sitt lärande medan 

eleverna menade att man till mycket stor del ansåg sig ta ett eget ansvar. 

I det processinriktade arbetssättet får eleverna arbeta efter en process där de kan känna 

delaktighet i alla delar av arbetet, med både inflytande och ansvar som viktiga inslag.112 Det 

processinriktade arbetssättet genomsyras av både den kvantitativa och kvalitativa kunskapen 

och där den kvalitativa kunskapen bidrar till att eleven utvecklar en förmåga att kunna 

                                                 
110 Egidius, Henry (2000). Pedagogik för 2000-talet. Falun: Natur & Kultur. S. 29 
111 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03) Slöjd. Stockholm: Skolverket. 
112 Skolverket (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994. 
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jämföra, dra slutsatser och reflektera över sin kunskap.113 Christina Thors Hugosson anser att 

den kvalitativa kunskapen visar hur man kan förstå den kvantitativa kunskapen som består av 

färdigheter och vetande. Eleven når den kvalitativa kunskapen genom att arbeta efter det 

processinriktade arbetssättet där det också finns större möjlighet att kunna anpassa 

undervisningen individuellt.114 I det processinriktade arbetssättet blir det tydligare att eleverna 

lär sig för sin egen skull, utifrån sin egen kunskapsnivå och där arbetssättet lättare synliggör 

elevernas olika förutsättningar och behov. Thors Hugosson menar att man genom det 

processinriktade arbetssättet har en möjlighet att utifrån flera olika infallsvinklar tillmötesgå 

varje individs inlärningspotential och att det är en förutsättning för att få eleven att känna 

delaktighet i sitt eget lärande.115 

  

- Hur används reflektion och utvärdering i undervisningen och hur påverkar det 

elevernas fortsatta utveckling? 

 

I Lpo94 poängteras vikten av att eleverna utvecklar en egen förmåga att kunna utvärdera sina 

resultat och reflektera över det egna lärandet och genom att utgå från individanpassad 

undervisning förstärker man elevens förmåga till självreflektion över det egna lärandet.116 

     Det visade sig i våra resultat att det var en större andel slöjdlärare än svensklärare som 

tyckte att eleverna reflekterade över den egna inlärningen under arbetets gång och det var 

också de som använde sig av elevreflektioner efter avslutat arbete i större utsträckning. I de 

svar vi fick fram på frågan om reflektion användes i undervisningssammanhang från lärarnas 

sammanställda svar, visade det sig att det var ganska stor andel av svensklärarna som inte alls 

använde sig av någon form av elevreflektioner. Det är överraskande med tanke på att Lpo94 

poängterar vikten av att eleverna ges möjlighet till reflektion över det egna lärandet för att den 

egna kunskapsutvecklingen ska kunna gå framåt. Även elevernas svar på frågan om de fick 

tillräckligt med tid för reflektion efter avslutat arbete visar på liknande resultat. I ämnet slöjd 

ansåg en större andel elever att de fick den tiden medan man i ämnet svenska ansåg att man 

mer sällan gavs den möjligheten. Det vi även kunde utläsa av elevernas svar var att det var en 

större andel flickor som svarade att det gavs tid för reflektion efter avslutat arbete i ämnet 

slöjd och att eleverna i år 9, både pojkar och flickor, i ämnet svenska ansåg sig reflektera mer 

                                                 
113 Wretman, Steve (2007) Grundskoletidningen 4/2007 årgång 9. Stockholm 
114 Thors Hugosson, Christina (2004) Ett gemensamt stycke liv. Pedagogiska magasinet nr 2 2004, temanummer: 
Estetiska läroprocesser, S.46 
115 Ibid. S 46f 
116 Egidius, Henry (2000). Pedagogik för 2000-talet. Falun: Natur & Kultur. S 29 
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än vad resultaten visade för år 8 i samma ämne. Att vi inte kunde utläsa den här skillnaden i 

ämnet slöjd kan bero på att reflektion och utvärdering inte är kopplat till årskurs utan är en 

given del i slöjdprocessen. 

     Rodney Åsberg behandlar i sin litteratur begreppen empirism och rationalism. Dessa båda 

ismer styrker att utvärderingar och reflektioner över sitt arbete behövs för att nå kunskap och 

det görs genom det processinriktade arbetssättet.117 I tidigare läroplaner så såg man mer till 

den färdiga produkten och kunskapsprocessen var då inte lika viktig som det färdiga resultatet 

ansågs vara. Vid en jämförelse med Lpo94 och de mål kriterier som finns för slöjden, så 

stämmer både empirismen och rationalismen väl in på dessa.  

     På frågan om lärarna låter eleverna skriva en utvärdering efter varje arbete så visade det 

sig att slöjdlärarna i större utsträckning lät eleverna göra det jämfört med vad svensklärarna 

gjorde och det svaret stämmer väl överens med elevernas uppfattning på samma fråga. Här 

var uppfattningen att utvärdering av genomfört arbete inte alls gjordes i lika stor utsträckning 

i ämnet svenska som i ämnet slöjd. Det våra resultat även visade var att en större andel flickor 

ansåg sig utvärdera sitt arbete och sin arbetsinsats i både åk 8 och åk 9 mot vad pojkarna 

ansåg sig göra. 

     Rapporten NU-03 i slöjd visar att lärare och elever inte har samma syn på hur process och 

arbete värderas. Lärarna i NU-03: s undersökning i slöjd menar, precis som i vår enkät, att de 

till stor del alltid låter eleverna utvärdera och reflektera över sitt arbete och att de lämnar 

lärarkommentarer till eleverna om hur arbetet har gått. En tredjedel av eleverna svarar att de 

inte gör någon redovisning alls utan bara tar hem arbetet. NU-03 i slöjd visar också att det är 

sällsynt med samtal mellan lärare och elev om hur det går i ämnet.118 

     På frågan om lärarna skrev en lärarkommentar till eleven efter avslutat arbete visade det 

sig att lärarna i svenska i större utsträckning lämnade en kommentar än vad slöjdlärarna ansåg 

sig göra. Det här kan bero på att det i slöjden är elevens reflektion över resultat och processen 

som beaktas till stor del medan man i de mer teoretisk ämnena, som ämnet svenska i vårt fall, 

ur lärarsynpunkt ansåg det viktigare att ge en lärarkommentar över det genomförda arbetet än 

att eleverna själva får reflektera och utvärdera sin arbetsinsats och sitt färdiga resultat. I ämnet 

svenska ligger bedömningen mer på resultatet än på processen, den summativa bedömningen, 

medan bedömningen i slöjd mer fokuseras på processen, vilket är den formativa 

bedömningens inriktning.  
                                                 
117 Åsberg Rodney (2000) Ontologi, epistemologi och metodologi. IPD-rapport Nr 2000:13 Götebogsuniversitet. 
s 25f 
118 Myndigheten för skolutveckling. (2007) NU-03. Slöjd. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och 
bedömning Liber Distribution Stockholm  
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     Dagens läroplan, Lpo94, betonar vikten av att eleverna får de förutsättningar som krävs för 

att kunna utveckla sitt eget lärande genom utvärdering och reflektion av den egna 

arbetsinsatsen.119 Bernt Gustavsson menar i sin bok Vad är kunskap att förhållandet mellan 

processen och resultatet är det som bör ses som kunskap och det som bör utvärderas för att 

eleven ska kunna komma vidare i sin egen lärandeprocess120 Reflektion är inte bara ett 

redskap under arbetets gång utan även ett begrepp som med fördel används vid utvärderingen 

av genomförd arbetsinsats. 

 

- Hur ser skillnaden ut mellan ett teoretiskt och ett praktiskt ämne vad det gäller 

processinriktat arbetssätt? 

 

Teori och praktik är två kunskapsbegrepp som det tidigare och även nu förs diskussioner 

kring. Mikael Alexandersson är frågande till om man verkligen kan dela in skolans ämnen i 

teoretiska och praktiska ämnen då teori och praktik som kunskapsbegrepp är beroende av 

varandra och som istället bör ses som en helhet som gemensamt bidrar till elevernas 

kunskapsutveckling.121 Roger Säljö menar att teori utvecklar kunskap i konkret handling och 

att det därför inte finns någon verksamhet som enbart kan betraktas som teoretisk eller 

praktisk.122 Anders Marner anser att man bör se alla skolans ämnen som en helhet som 

gemensamt bidrar till elevernas allsidiga utveckling.123 

När vi hade sammanställt svaren från både lärarenkäterna och elevenkäterna kunde vi 

konstatera att det var en ganska stor skillnad på hur det processinriktade arbetssättet användes 

i slöjden, som ett mer praktiskt ämne och svenskämnet som det mer teoretiska ämnet. Lärarna 

i slöjden lät eleverna i större utsträckning ha inflytande över undervisningens innehåll och 

utformning och det visade sig att det var också det ämne där eleverna kände mest delaktighet. 

Även i slöjden fick eleverna större möjlighet till reflektion och utvärdering som är en viktig 

del i det processinriktade arbetssättet och som för eleverna framåt i sin kunskapsutveckling än 

vad man fick i ämnet svenska. Våra resultat visade att lärarna i svenska oftare gav eleverna 

lärarkommentarer efter avslutat arbete än vad som slöjdlärarna gjorde. Detta resultat kan bero 

på att ämnet svenska använder sig i högre grad av det summativa bedömningssättet medan 

                                                 
119 Ibid s. 49. 
120 Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Lund; 
Studentlitteratur. S. 79 
121 Ibid s. 79f 
122 Säljö, Roger (1995). Är handen praktisk och tanken teoretisk? Slöjdforum nr 1 1995.s.6 
123 Marner, Anders (2005). Ett designperspektiv på slöjden. 
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slöjden mer använder sig av det normativa som belyser hela lärandeprocessen och inte enbart 

resultatet. 

 

Pedagogiskt arbetssätt i ämnena slöjd och svenska 

Med de lärarsvar som vi har fått in, så kan man se att inte alla lärare, och att de framför allt 

inte alltid, arbetar efter gällande läroplan, Lpo94. Detta anser vi är väldigt anmärkningsvärt då 

dagens läroplan har funnits sedan 1994 och borde vara väl förankrad i lärarnas undervisning 

och arbetssätt. Något som också var anmärkningsvärt var att så många lärare inte lämnar 

lärarkommentarer skriftligt till sina elever. Våra resultat visar att slöjden arbetar mer 

processinriktat än vad svenskan gör, då lärarna i slöjden mera frekvent låter eleverna känna 

delaktighet, planera sitt eget arbete, utveckla sitt självständiga tänkande där de låter eleverna 

reflektera och där de låter eleverna utvärdera sina egna resultat och sin arbetsinsats. 

I skolan blir det allt viktigare att som elev söka efter den kunskap som man behöver. Det ger 

ett bra lärande för livet, men är inte lika lätt att tillämpa för alla elever. I grupper med få 

elever fungerar det rätt bra även om elevernas kompetens är olika, men i större grupper 

kommer de som behöver mer stöd i kläm likväl som de som behöver större utmaningar. Vi har 

en skola för alla i Sverige idag, vilket innebär att alla elever oavsett behov av olika 

stödinsatser ska blandas i samma klass. Vilket kräver mycket av pedagogen. Ett väl planerat 

processinriktat arbetssätt kanske skulle kunna möjliggöra mer tid till de elever som kräver det 

och större utmaningar till dem som vill ha det och ett intressant innehåll till alla. Vår tanke är 

då inte att varje lärare ska planera själv och bara i sitt ämne, utan här har arbetslagen en viktig 

funktion med att man kan planera tillsammans för att sen kunna arbeta ämnesövergripande. 

Eftersom det i de forskningar som vi har tittat på har framkommit att slöjdlärarna är duktiga 

på att arbeta processinriktat så vore det kanske bra att förankra detta hos rektorerna på våra 

skolor och berätta grundligt för våra arbetskamrater hur vi arbetar och hur både elever och 

lärare kan utvecklas med detta arbetssätt. Redan under skolans uppdrag i Lpo94 står det att 

eleverna ska få ta initiativ och ansvar, de ska kunna granska fakta och reflektera, utveckla sin 

förmåga att arbeta självständigt och lösa problem, både de intellektuella, praktiska, sinnliga 

och estetiska aspekterna ska uppmärksammas. Eleven ska tillägna sig en förmåga att skapa, de 

ska styrkas i sin självkänsla och läraren ska skapa ett lärande där kunskap kommer till uttryck 

i olika former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i en balans där dessa 4f: en 

förutsätter ett samspel mellan varandra. Undervisningsmålen skall dessutom ständigt prövas, 

följas upp och utvärderas. Så under den allmänna delen i Lpo94 under skolans uppdrag så kan 

man tolka det så att det vore bra att alla i skolan arbetade processinriktat.  
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Genusperspektiv 

Läroplanen säger att vi ska förankra de grundläggande värdena som samhället bygger på hos 

våra elever och ett av dessa värden är jämställdhet mellan kvinna och man, flicka och pojke. 

Våra resultat visade att det var en större andel flickor som ansåg sig arbete processinriktat 

medan andelen pojkar var betydligt lägre. Kanske kan det här bero på att flickor i större 

utsträckning tar ett större ansvar för sitt eget lärande än vad pojkarna gör. Enligt NU-03 slöjd 

så kom det fram att man i textilslöjd använde sig av dokumentation i större utsträckning, 

vilket också kunde vara en anledning till varför det ser ut som det gör i våra resultat mellan 

pojkar och flickors elevinflytande, ansvarstagande,  självständighet och reflektion. På de 

flesta skolor låtar man eleverna i de äldre åldrarna välja slöjdart och här ser vi att fler flickor 

än pojkar väljer textilslöjd, vilket också påpekades i NU-03 slöjd.  

I slöjdcirkus hade arrangörerna lagt stor vikt vid genusperspektivet, både vad det gällde 

personalen och benämningen av grupperna. Även rummets utformning och hantverken i sig 

gjorde att ingen tänkte på att det ena eller det andra skulle vara mer lämpat för flickor eller 

pojkar.  

 

Slutsats 

Våra studier har visat att ett processinriktat arbetssätt är bra för elevernas utveckling, både vad 

det gäller delaktighet, inflytande, självständighet, ansvarstagande, utvärdering och reflektion. 

Vi känner oss styrkta i att det arbetssätt som vi själva arbetar efter i slöjden också kan vara ett 

bra arbetssätt även i andra ämnen i skolan. Denna insikt hoppas vi kan innebära att vi som 

slöjdlärare både med vår erfarenhet inom det processinriktade arbetssättet som vi bedriver i 

slöjden och den kunskap som vi har fått genom vår studie kan påverka våra kolleger att se 

fördelarna med detta arbetssätt. Det finns en stor nytta för ämnet slöjd att profilera sig genom 

det processinriktade arbetssättet. Kanske kan slöjdprocessens fördelar nu nå utanför 

slöjdsalarnas väggar. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att ställa samma lärarfrågor till lärare i andra ämnen i grundskolan 

för att se om och i så fall hur mycket det skiljer sig mellan övriga ämnena vad det gäller det 

processinriktade arbetssättet. Det skulle också vara intressant att få se helheten mellan lärare 

och elever i hela grundskolans F-9 verksamhet.  
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6. Slutord 
 
       ”Slöjd är det enda ämne som utvärderar en process. I slöjden betygsätts kreativitet, idé, 

ambitioner och inte bara att kanterna är raka. Det här är en typ av kunskap som blir allt 

mer efterfrågad, men att slöjden ligger i täten i detta kunskapsfält har inte nått utanför 

slöjdsalarna.” (Detta är ord sagda av Thomas Kroksmark professor i pedagogik)124 

 

Vårt examensarbete har behandlat vilken kunskap eleverna får ut av att arbeta processinriktat i 

slöjden och hur de kan dra nytta av den kunskapen även i de teoretiska ämnena. Många skolor 

arbetar oftare med teman eller projekt idag och här skulle slöjden kunna stå modell för hur 

man kan nå målen i läroplanen genom det processinriktade arbetssättet. De flesta slöjdlärarna 

har arbetat med slöjdprocessen under en längre tid och sett att det är ett bra arbetssätt, men 

ändå så står vi och vårt ämne i skuggan bakom de teoretiska ämnena i grundskolan. Kanske är 

det på tiden att vi vågar stiga fram och tala om hur vi arbetar med det processinriktade 

arbetssättet för att få fler kollegor från andra ämnen att förstå nyttan med det. Teori och 

praktik hör ju verkligen ihop, det gäller bara för oss att hitta bra argument som vi kan använda 

oss av för att få andra att arbeta mer med det processinriktade arbetssättet.  

 

                                                 
124 Lärarförbundet. Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? Stockholm. Nordisk bokindustri försäljnings AB.  
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9. Bilagor 
 
Missiv brev till lärarenkät    Bilaga 1 

 
Till dig som arbetar som slöjdlärare eller som lärare i svenska i senare skolan Åk 6-9 
 
 
Hej, 
Vi är två studenter, Agneta Andreasson och Marielle Jansson, som skriver vårt examensarbete 
på Umeå Universitet, estetiska institutionen för lärarutbildning denna termin. 
 
Vi vill med den här enkäten undersöka hur den kunskapen som eleverna får ut av ett 
processinriktat arbetssätt i slöjden också kan vara till nytta för eleverna i de teoretiska ämnena 
i skolan. Vi vill undersöka om och hur lärare använder sig av ett processinriktat arbetssätt i 
den dagliga verksamheten och i vilken omfattning.  
Vi har valt ut ett praktiskt ämne mot ett teoretiskt ämne för att se om det finns några 
skillnader i arbetssätt och utförande. 
 
Därför skickar vi ut denna enkät till dig och andra utvalda lärare i både ämnet slöjd och 
svenska i två kommuner, Halmstad och Strängnäs. Motsvarande undersökning kommer att 
göras bland elever i årskurserna 8-9 i samma kommuner.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får enkäten besvarar den. Försök besvara samtliga frågor 
så sanningsenligt du kan och maila sedan tillbaka enkäten så snart som möjligt och helst innan 
den 17 mars 2008. 
 
Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer därför inte kunna 
kopplas till dig som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte. 
Namnlistan kommer att förstöras, så snart alla svar kommit in. 
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på enkäten, kontakta då 
gärna oss via e-mail. 
Trots att vi orsakar dig ett visst besvär, hoppas vi att du kan hjälpa oss att få ökad kunskap i 
hur processinriktat arbetssätt används i skolan, både av lärare och av elever. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Umeå, februari 2008 
 
Agneta Andreasson  Marielle Jansson 
Agneta_andreasson@hotmail.com marielle@fahlen.se 
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Lärarenkät     Bilaga 2 
 
Enkät om processarbete i ämnena svenska och slöjd 
 
Sätt X för rätt svarsalternativ  
 
Vilket ämne undervisar du i?  Svenska Slöjd 
 
Hur många år har du arbetat som lärare?  1-5 År 6-10 År 11-  
     
 

 Ja Nej Ibland Vet inte
1. Tydliggör du målen för eleverna inför varje 
arbetsområde? 
     
2. Har dina elever stor delaktighet i planeringen av 
de olika arbetsområdena? 
     
3. Får dina elever vara med redan på idéstadiet till 
arbetsområdena? 
     
4. Får dina elever möjlighet att själva planera det 
egna arbetet i de olika arbetsområdena? 
     
5. Reflekterar eleverna över den egna inlärningen 
under arbetets gång? 
     
6. Låter du dina elever skriva en utvärdering efter 
varje arbete? 
     
7. Reflekterar eleverna efter genomfört arbete? 
 
     
8. Skriver du en lärarkommentar till eleven efter 
avslutat arbete? 
     
9. Anser du att eleverna tar ansvar för det egna 
lärandet? 
     
10. Arbetar du i projekt med dina elever?  
 
     
11. Arbetar du ämnesintegrerat med dina elever? 
 
     
12. Anser du att du låter dina elever arbeta 
processinriktat?  
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Om du svarade ja/ibland på fråga 12, svara då även på följande frågor: 
 
14. Anser du att eleverna, genom ett 
processinriktat arbetssätt, visar ansvarstagande 
över det egna lärandet? 
     
15. Anser du att elevernas 
problemslösningsförmåga ökar genom ett 
processinriktat arbetssätt? 
     
16. Anser du att ett processinriktat arbetssätt 
underlättar och ger förutsättningar för att kunna 
arbeta ämnesintegrerat? 
     
 
Har du ytterligare funderingar/kommentarer kring processinriktat arbetssätt som du önskar 
delge oss?  
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Elevenkät      Bilaga 3 
 
Enkät om processarbete i ämnena svenska och slöjd 
 
Sätt X för rätt svarsalternativ  
 

Pojke Flicka Åk 8 Åk 9 
    
 
 

Frågor för ämnet svenska Ja Nej Ibland Vet inte
1. Får du komma med egna idéer till 
arbetsområden i ämnet svenska? 
     
2. Känner du att du kan påverka de olika 
arbetsområdena i ämnet svenska? 
     
3. Får du vara delaktig i planeringen av de olika 
arbetsområdena i ämnet svenska? 
     
4. Kan du påverka hur arbetet ska genomförs i 
ämnet svenska? 
     
5. Får du möjlighet att arbeta både teoretiskt och 
praktiskt i ämnet svenska? 
     
6. Känner du att du kan påverka hur redovisningen 
av genomfört arbete ska utföras i ämnet svenska? 
     
7. Utvärderar du ditt arbete och din arbetsinsats 
efter avslutat arbetsområde i ämnet svenska? 
     
8. Anser du att du får tillräckligt med tid för 
reflektion efter avslutat arbetsområde i svenskan? 
     
9. Får du lärarkommentarer om ditt arbete efter att 
du har lämnat in ett färdigt arbete, där du får veta 
vad som var bra och mindre bra och hur du ska 
göra för att kunna utveckla ditt fortsatta lärande i 
ämnet svenska? 
     
10. Anser du att läraren tydliggör de mål du ska 
uppnå i ämnet svenska inför varje arbetsområde? 
     
11. Det jag lär mig i ämnet svenska stämmer väl 
överens med det som står i kursplanen.     
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Frågor för ämnet slöjd Ja Nej Ibland Vet inte

12. Får du komma med egna idéer till 
arbetsområden i ämnet slöjd? 
     
13. Känner du att du kan påverka de olika 
arbetsområdena i ämnet slöjd? 
     
14. Får du vara delaktig i planeringen av de olika 
arbetsområdena i ämnet slöjd? 
     
15. Kan du påverka hur arbetet ska genomförs i 
ämnet slöjd? 
     
16. Får du möjlighet att arbeta både praktiskt och 
teoretiskt i ämnet slöjd? 
     
17. Känner du att du kan påverka hur 
redovisningen av genomfört arbete ska utföras i 
ämnet slöjd? 
     
18. Utvärderar du ditt arbete och din arbetsinsats 
efter avslutat arbetsområde i ämnet slöjd? 
     
19. Anser du att du får tillräckligt med tid för 
reflektion efter avslutat arbetsområde i slöjd? 
     
20. Får du lärarkommentarer om ditt arbete efter 
att du har lämnat in ett färdigt arbete, där du får 
veta vad som var bra och mindre bra och hur du 
ska göra för att kunna utveckla ditt fortsatta 
lärande i ämnet slöjd? 
     
21. Anser du att läraren tydliggör de mål du ska 
uppnå i ämnet slöjd inför varje arbetsområde? 
     
22. Det jag lär mig i ämnet slöjd stämmer väl 
överens med det som står i kursplanen. 
     
 
23, Vilka ämnen samarbetar i undervisningen på din skola? 
 
 
 
24, Ja Nej Ibland Vet inte
Anser du att du tar ansvar för ditt eget lärande i 
skolan? 
     
 
Tack för din medverkan! 


