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Sammanfattning 
 
Avsikten med denna undersökning var att ta reda på hur slöjdprocessen i trä/metallslöjd kan 
bedömas med hög reliabilitet. Arbetet har avgränsats till att omfatta vilka kvaliteter 
(kunskaper, färdigheter etc.) som eftersträvas hos eleverna som underlag för 
processbedömningen, samt hur dessa synliggörs, dokumenteras och bedöms. För att besvara 
dessa frågor har sex trä/metallslöjdlärare som undervisar i bland annat åren 8 – 9 intervjuats. 
Dessutom har textanalys av för ämnet relevant litteratur genomförts med avsikt att besvara 
arbetets frågeställningar. Av intervjuerna och textanalyserna att döma förefaller det sig vara 
viktigt att bedöma kvaliteterna som är kopplade till de mål som ska uppnås var för sig. 
Grundförutsättningen för att en bedömning av slöjdprocessen ska kunna klassas som 
tillförlitlig är att hela slöjdprocessen har genomförts och att läraren har för avsikt att bedöma 
samtliga kvaliteter i alla processfaserna. Det finns många olika metoder för att synliggöra de 
kvaliteter som skall bedömas och dokumentation är en sådan metod och den kan genomföras 
på olika sätt. Viktigt är att hitta fungerande metoder att tillämpa som tillsammans kan 
synliggöra alla eftersträvade kvaliteter. 
 
Nyckelord 
Betygsättning, dokumentation, färdigheter, tyst kunskap. 
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Inledning 
 

Att utvärdera elevers lärande krävs för att säkerställa att de mål som återfinns i 

styrdokumenten uppfylls. Enligt ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet” (Lpo94) skall läraren ”… vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper”.1 Detta är förenligt med att ”Kunskaper från alla delar av 

processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten, skall 

vägas in i bedömningen”.2 Jag anser att en rättvis bedömning och betygssättning av 

slöjdprocessen fordrar en medvetenhet om vilka kvaliteter ur varje processdel som ska göras 

tillgängliga och nyttjas som bedömningsunderlag. Därmed krävs även kunskap om hur 

kvaliteterna tillgängliggörs och värderas. I slöjdämnet står lärare inför utmaningen att bedöma 

en hel process, nämligen slöjdprocessen. Den består av stadierna idé, planering, 

genomförande och värdering av arbetsinsats, vilka tillsammans innehåller en mängd 

varierande kunskapskvaliteter. Betyg i slöjd är gemensamt för textil- och trä/metallslöjd men 

kräver processbedömning inom vardera slöjdarten. Ett uttalat synliggörande av de kvaliteter 

vilka är invävda i slöjdprocessen och som skall utgöra underlag vid processbedömningen 

borde sannolikt öka bedömningens tillförlitlighet. Därför vill jag i detta arbete undersöka hur 

man som lärare kan gå till väga för att bedöma dessa processer. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur elevers slöjdprocesser i trä/metallslöjd kan bedömas och 

betygsättas med hög reliabilitet (hög tillförlitlighet i processbedömningen).  

 

Frågeställningar 
1. Vilka kvaliteter eftersträvas hos eleverna i slöjdprocessens olika delar för underlag vid 

bedömning av denna?  

2. Hur synliggörs de eftersträvade kvaliteterna? 

3. Hur bedöms de eftersträvade kvaliteterna (enskilt eller tillsammans)? 

4. Hur dokumenteras slöjdprocessen? 

                                                             
1 Utbildningsdepartementet, 1998. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, s. 18. 
2 Skolverket, 2000. Grundskolan - kursplaner och betygskriterier 2000, s. 94. 

Formaterade: Punkter och numrering
Unknown ! 05-5-12 11.33
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Definitioner 
- Slöjdprocess: Det förlopp som en elev befinner sig i under hela sitt slöjdarbete och som 

innefattas av stadierna idé, planering, genomförande och värdering av arbetsinsats. 

- Processbedömning: Slöjdlärares bedömning av elevs insatser i 

hela slöjdprocessen. 

- Kvaliteter: De förmågor (kunskaper, färdigheter etc.) som eleverna uppvisar under 

slöjdprocessens gång. 
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Bakgrund 
 

I skolverkets utgåva ”Forskarseminarier i anslutning till den Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003” diskuteras utvärderingsmaterial i bland annat slöjd kring förslag på olika 

möjliga analyser för framtida forskning. En av de tänkbara analyser som dryftas berör 

måluppfyllelse i relation till kursplanen. Det framhävs att ”Ämnets kursplan betonar idag 

handlingsberedskap framför hantverkskunskaper”. Med koppling till detta eventuella 

forskningsområde ställs frågor som ”Hur har kursplanen tolkats av lärarna, vilka områden är 

mest framträdande och hur sker bedömningen?” 3 Dessa frågor indikerar på att detta område, 

vilket liknar mitt undersökningsområde, i dagsläget har relativt lite aktuell tidigare forskning. 

 

I boken ”Att bedöma eller döma” behandlas ämnet ”… processvärdering i skapande 

verksamhet”. Där förs ett resonemang om vad skapande förmåga är för något. ”Är det något 

man kan sätta ord på? Kan det utvärderas?” Med koppling till bildämnet framhålls det att 

skapande förmåga är något som medför ett speciellt lärande förutsatt att ”… eleverna ges 

tillfälle att ständigt göra nya iakttagelser och reflektera över vad de gjort”. 4 Det lärande som 

skapande förmåga medför beskrivs bland annat som en utveckling av elevers förmåga att 

uttrycka sig och förmedla något. Detta resonemang anser jag bör kunna generaliseras till 

slöjdämnet där eleverna skapar olika slöjdalster ur en mängd olika material och funderar över 

produkternas färger och former.  

 

I slöjdprocessen är skapande något centralt. Därför aktualiseras den ovan nämnda frågan om 

huruvida det är möjligt att sätta ord på skapande. I ”Att bedöma eller döma” beskrivs hur 

portföljer kan användas vid bedömning där den något abstrakta skapande förmågan tolkas mot 

kunskapskvaliteter genom ”Goda nivåbeskrivningar, stödda av exempel på utmärkta och 

mindre tillfredsställande arbeten…”.5 Men när det gäller utvärdering av detta lärande infinner 

sig dock en viss problematik. 

 

    ”Man kan inte heller mäta den färdiga produktens ’skönhet’ eller dylikt. Men detta hindrar     

     inte, som John Dewey (1934, s. 298 ff.) påpekar i Art as Experience, att vi med hjälp av  

     olika kriterier kan bedöma de kvaliteter vi värdesätter i en målning eller, för den delen, i  

                                                             
3 Skolverket, 2003. Forskarseminarier i anslutning till den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 93. 
4 Skolverket, 2002. Att bedöma eller döma, s. 109.ff. 
5 Ibid. s. 114. 
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     en uppsats, ett naturvetenskapligt experiment eller en historisk undersökning”.6 

 

Således bör det även vara möjligt att med hjälp av kriterier kunna bedöma de kvaliteter som är 

eftersträvansvärda för slöjdprocessen. Kajsa Borg framhåller i en avhandling, där slöjdämnet 

över tid behandlas, att författarna av de måltexter som är aktuella i slöjdämnet idag ”… har 

strävat efter att uttrycka måltexter som det går att utvärdera ett resultat mot”. 7 Kriterierna 

kan därmed ses som ett instrument att mäta de eftertraktade kvaliteterna med. I ”Att bedöma 

eller döma” presenteras en bedömningsmatris där aktuella processkriterier för bildämnet 

inplacerats. Detta är ett hjälpmedel vid processbedömning i skapande verksamhet vars 

tillförlitlighet undersökts genom att 500 elevportföljer i bild från sammanlagt 22 skolor har 

bedömts av undervisande och medbedömande lärare. Överensstämmandet mellan 

bedömningarna har sedan jämförts och funnits vara goda. Här framhålls att 

överensstämmandet mellan undervisande och medbedömande lärare måste vara ansenligt, 

men inte hundraprocentigt, om bedömningen skall kunna klassas som tillförlitlig. 

”Skattningarna rymmer ju ett subjektivt element som inte låter sig fångas in i precisa 

beskrivningar…” 8 och därför kan en bedömning aldrig bli helt exakt utan bara mer eller 

mindre god. En viktig förutsättning för bedömningens reliabilitet är naturligtvis att 

kvaliteterna som synliggörs och bedöms överensstämmer med de nationella mål som 

formulerats för ämnet. De olika kvaliteterna i slöjdämnet kan enligt Borg delas in i direkta 

och indirekta objekt. Med det tidigare menar hon ”… att lära sig att med verktyg och redskap 

arbeta i textil, trä och metall”. Med indirekta objekt menar Borg ”… olika förmågor som 

lärandet avser att utveckla”.9 Detta resonemang kan liknas vid diskussionen ovan om 

handlingsberedskap (indirekt objekt) som i kursplanen betonas högre än hantverkskunskaper 

(direkta objekt). 10 ”Det indirekta objektet är mera fördolt och ibland även outtalat i relation 

till slöjprocessen och slöjdföremålet”.11 Att bedöma kvaliteter som tillhör det så kallade 

indirekta objektet bör därmed rimligtvis vara mera krävande än att bedöma kvaliteter i det 

mera synliga direkta objektet. Processbedömningens reliabilitet är dock beroende av att 

samtliga kvaliteter som fordras för att uppnå målen i slöjdämnet på något sätt synliggörs och 

därefter bedöms.

                                                             
6 Skolverket 2002, s. 112. 
7 Borg, 1995. Slöjdämnet i förändring: 1962 – 1994, s. 67. 
8 Skolverket, 2002, s. 115.f. 
9 Borg, 2001. Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck, s. 142. 
10 Skolverket, 2003, s. 93. 
11 Borg, 2001, s. 142. 
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Metod 

 

Urval 
Då syftet är att undersöka hur slöjdprocesser betygsätts begränsas arbetet till att endast 

omfatta år 8 - 9 då betyg sätts. Därför har trä/metallslöjdlärare som undervisar i år 8 och 9 

valts ut för intervjuer. Urvalet har begränsats till att omfatta sex lärare i Umeå. Av dessa har 

jag träffat tre stycken under tidigare praktikperioder i lärarutbildningen. Det föll sig naturligt 

att just dem tillfrågades att delta i undersökningen på grund av den tidigare kontakten som 

underlättade sökandet efter intervjudeltagare. De andra tre har valts ut slumpmässigt.  

 

Ett urvalskriterium för alla de texter vilka varit föremål för textanalys var att dessa i 

möjligaste mån inte får vara äldre än den senaste läroplanen. Målet har varit så nya texter och 

litteratur som möjligt. Vetenskaplig slöjdlitteratur har valts ut med krav på relevans för 

slöjdämnet i grundskolan. Jag har också för textanalysen valt ut ett antal artiklar, som berör 

mina frågeställningar, ur tidskriften ”Slöjdforum”. Styrdokument som analyserats är kursplan 

och betygskriterier för slöjd. Lpo94 har ej analyserats eftersom att ”Betyget uttrycker i vad 

mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne 

eller ämnesblock”.12 Alltså ska kunskapsmål som anges i Lpo94 ej betygsättas (förutsatt att 

de ej återfinns i kursplanen) och utgör således inte underlag för bedömning och betygsättning 

av slöjdprocessen.  

 

Datainsamlingsmetoder 
Undersökningen är av kartläggande karaktär där befintliga förhållanden beskrivs utan avsikt 

om att förändra något. Se inledningen för definitioner av viktiga begrepp. Metoderna beskrivs 

nedan. 

 

Intervjuer av trä/metallslöjdlärare med fasta frågor kopplade till samtliga frågeställningar. Då 

flera intervjufrågor har berört samma frågeställning har dessa samordnats som delfrågor vilka 

benämnts som a), b), c) etc. Fråga tre som är kopplad till frågeställning tre, ”Hur bedöms de 

eftersträvade kvaliteterna”, har flest delfrågor eftersom att denna frågeställning undersöks 

främst genom intervjuerna. För intervjufrågor, se bilaga 1. 

                                                             
12 Utbildningsdepartementet, 1998, s. 18. 
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Textanalys där jag utifrån problemformuleringen undersöker vetenskapliga avhandlingar samt 

artiklar i ämnet slöjd. De undersökta texterna har sovrats med hänsyn till relevans för 

frågeställningarna. Texterna analyseras genom att uppsöka och bearbeta textinnehåll kopplat 

till en frågeställning i taget, d v s kategori för kategori. Bearbetningen består i att tolka texten 

och finna kopplingar till bedömning av slöjdprocessen, samt ur dessa perspektiv jämföra de 

olika texterna. Den andra och fjärde frågeställningen är vid textanalysen sammanslagna till en 

kategori - ”Dokumentation av slöjdprocessen och synliggörande av de eftersträvade 

kvaliteterna”. Dessutom tolkar jag i kursplanen vilka kvaliteter som enligt denna bör 

eftersträvas för processbedömningen, samt försöker identifiera de kvaliteter som i texterna 

och intervjuerna angetts som eftersträvansvärda.13  

 

Procedur  
Intervjupersonerna kontaktades i första hand personligen där skriftlig information om 

examensarbetets syfte, frågeställningar, metod och samtliga intervjufrågor delades ut (se 

bilaga 2). Vid de fall intervjupersonerna inte kunde nås personligen kontaktades de via telefon 

och informationen skickades därefter ut via mail. Intervjuerna utfördes individuellt och 

strukturerat utan fasta svarsalternativ. Dessa inspelades och som komplement antecknades 

viktiga delar i svaren. Efter detta bearbetades intervjuresultaten genom att göra en utskrift där 

inspelningarna lyssnades igenom och intervjufrågorna sammanställdes utförligt. Kvaliteterna 

har identifierats i mål att uppnå vid slutet av det nionde skolåret i kursplanen i slöjd och 

kopplats till vad de uppfyller i denna. Ur utskriften har en rådatatabell framtagits där de ur 

intervjuerna framkomna kvaliteterna kopplats samman med sin plats i slöjdprocessen samt 

dess synliggörande, bedömning och dokumentation. Med hjälp av tabellen har grundläggande 

uppfattningar identifieras och sammanställts. Olika sätt att synliggöra kvaliteter i 

slöjdprocessens faser har skildrats utifrån kategorierna ”dokumentation av hela 

slöjdprocessen”, ”dokumentation av idé-, planerings- och värderingsfaserna” och ”ingen 

dokumentation/läraren dokumenterar delar i genomförandet”. Slutligen har sättet att bedöma 

kvaliteterna behandlats genom uppdelning i kategorierna ” kvaliteterna bedöms tillsammans” 

och ” kvaliteterna bedöms enskilt”. Dessutom tas graden av dokumentation i beaktande för att 

upptäcka eventuellt samband mellan dokumentation och typ av bedömning. Målet är att ur 

uppfattningarna om hur slöjdprocessen kan bedömas finna mönster som kan indikera på vilket 

bedömningssätt som ger högst tillförlitlighet.  

                                                             
13 Skolverket, 2000. Begränsat till mål att uppnå vid slutet av det nionde skolåret och bedömning, s. 93ff.  
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Litteraturgenomgång 
 

Kvaliteter som eftersträvas för underlag vid bedömning av slöjdprocessen 

De kvaliteter som identifierats i texterna och tolkats som eftersträvansvärda och som 

dessutom återfinns i och överensstämmer med kursplanen för slöjd14 tillräknar jag som sådana 

att sträva efter för bedömning och betygsättning av slöjdprocessen. Se bilaga 3 och 4 för 

kvaliteter att bedöma i slöjdprocessens olika faser tolkade ur kursplanen. 

 

I en artikel återges professor Kroksmarks åsikter om slöjd. Han anser att ”De estetiska 

ämnena är de som bäst kan utveckla social kompetens, kreativitet, mod och 

självständighet”.15 Kroksmark menar att dessa kunskaper är av en typ som efterfrågas allt 

mer. I kursplanen för slöjd står det att eleven skall ”kunna i ord och bild presentera idéer…”, 

vilket kräver en viss grad av kreativitet, samt ”kunna ta initiativ och eget ansvar i 

slöjdprocessen” 16 vilket kan tolkas som självständighet. En annan professor, Lindström, 

skriver att ”I utredningar avseende läroplaner och betygssättning har man under senare år 

betonat förtrogenhet, förståelse och skilda kunskapskvaliteter (t.ex. kreativ och kommunikativ 

förmåga) snarare än enbart kunskaper och färdigheter i kvantitativ mening”. 17 I en skrift 

från lärarförbundet kan man läsa att i slöjden utvecklar eleverna kvaliteterna ”… kreativ och 

konstruktiv förmåga”.18 Kvaliteterna kreativitet, konstruktiv förmåga och självständighet 

återfinns dessutom i betygskriterierna för slöjd och dessa kan därför betraktas som 

eftersträvansvärda vid bedömning av slöjdprocessen. I ovan refererade artikel kan man läsa 

vidare om Kroksmarks tankar. ”Han menar att slöjden är det enda ämne som utvärderar en 

process. I slöjden betygsätts kreativitet, idé, ambitioner och inte bara om kanterna blev 

raka”. Kroksmark syftar med det sistnämnda på att hela processen bedöms och inte endast en 

slutprodukt. Kvaliteten idé återfinns i både mål att uppnå och betygskriterierna i kursplanen 

och kan därmed betraktas som något att sträva efter.  

 

I den ovan nämnda skriften från lärarförbundet nämns även kvaliteten ”… planera och 

bedöma arbetsprocesser och produkter” samt att ”Självständigt och konstruktivt lösa 

                                                             
14 Skolverket, 2000, Begränsat till mål att uppnå vid slutet av det nionde skolåret och bedömning, s. 93ff. 
15 Hedström, 1998. Slöjd, bild och musik viktigast, s. 29.f. 
16 Skolverket, 2000, s. 93. 
17 Lindström, 2001. Från novis till mästare. En studie av bedömningskriterier i slöjd, s. 253. 
18 Lärarförbundet, 2004. Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? En liten skrift om varför slöjden är ett så 
viktigt skolämne, s. 6. 
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problem”. 19 Detta överensstämmer med kursplanens mål att uppnå vid slutet av det nionde 

skolåret där både planering och värdering av slöjdarbetet nämns. I skriften återfinns dessa två 

citat grupperade in under ”arbetssätt och metoder” i slöjd, vilket skulle kunna tolkas som att 

dessa kvaliteter kan synliggöras hos eleverna genom det arbetssätt som tillämpas i slöjden.  

 

Kvaliteter som berör ämneskunskaper i slöjd är ”Erfarenheter av arbetsmetoder, verktyg, 

redskap, material och arbetsmiljö”.20 Enligt kursplanen skall eleverna kunna ”… välja 

lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid 

genomförandet av arbetet”.21 Kunskaper i grundläggande slöjdtekniker bör således kunna 

betraktas som en eftersträvansvärd kvalitet vid bedömning av slöjdprocessen. 

 

I lärarförbundets skrift presenteras också kvaliteter som grupperats in i ett område vilket 

benämnts ”Olika perspektiv och aspekter”. Där nämns bland annat ”Estetiska… och 

funktionella värden”.22 Även detta överensstämmer med kursplanen och är förenligt med 

målet ”… kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till… funktionella aspekter”.23 

Estetik bör således kunna ses som en kvalitet att ta i beaktande vid bedömning av 

slöjdprocessen utifrån elevens förmåga att utföra ovan nämnda estetiska val med viss hänsyn 

till slöjdalstrets funktionalitet.  

 

Dokumentation av slöjdprocessen och synliggörande av kvaliteter 
Enligt Elisabet Jernström menar Jan Sjögren att tyst kunskap ”… handlar om färdigheter, som 

inte kan specificeras i detalj och inte kan översättas till föreskrift och instruktion”, samt att 

”Språket har svårt att fånga ett hantverkskunnande eftersom att det till sin karaktär är 

traditionellt och mycket innehållsrikare än vårt språk…” 24 Således kan tyst kunskap förstås 

som en beteckning på sådan kunskap som sällan är uttryckta i ord. Men enligt Borg har 

Sjögren en något modifierad syn på detta. ”Han kallar kunskapen för en osynlig resurs, som 

kan bli synlig och analyserbar när den efterfrågas eller brukas.” Sjögren menar också, enligt 

Borg, att denna kunskap kan ”… plockas fram, brukas, bedömas och därmed 

                                                             
19 Lärarförbundet, 2004, s. 6. 
20 Ibid. s. 6. 
21 Skolverket, 2000, s. 93. 
22 Lärarförbundet, 2004, s. 7. 
23 Skolverket, 2000, s. 93. 
24 Jernström, 2000. Lärande under samma hatt. En lärandeteori genererad ur multimetodiska studier av mästare, 
gesäller och lärlingar, s.25. 
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kategoriseras”.25 Detta kan tolkas som att de kvaliteter i slöjdprocessen som inte är direkt 

synliga kan synliggöras genom verbalisering av kvaliteterna vilka därefter kan värderas vid 

processbedömningen. Att kvaliteterna ”plockas fram” tyder på att det krävs ett aktivt 

handlande för att dessa ska bli synliga. Synliggörandet äger således rum endera då kvaliteten 

efterfrågas, av exempelvis slöjdlärare eller då den brukas av eleven som befinner sig i 

slöjdprocessen. Borg menar att ”Lärandet och kunskapsutvecklandet sker genom processen 

och färdighetskunskapen visar sig i det som eleven gör, inte vad eleven säger eller skriver”. 

Hon skriver vidare att ”I själva rörelsen och handgreppen ligger en del av slöjdkunskapen”.26 

Färdighetskvaliteter kan således vara problematiskt att synliggöra enbart genom 

dokumentation. Vid synliggörande av dessa kvaliteter ger observation sannolikt högre 

tillförlitlighet, då detta kan fånga det sätt på vilket elever handlar i enskilda stadier, 

exempelvis då lärare handleder i ett visst slöjdmoment. Borg anser att ”Arbetsprocessen är 

iakttagbar och konkret”. 27 Detta kan förstås som att observation kan vara ett verktyg som ger 

läraren information om vissa av de kvaliteter som eleverna besitter. Borg skriver i sin tidigare 

avhandling att ”Läraren kan avläsa elevens arbete och vägval i den färdiga produkten, men 

han/hon kan också ‘se’ hur eleven tänker, genom att iaktta och handleda arbetet”. 28 Det 

finns således möjligheter för den uppmärksamme läraren att dra slutsatser exempelvis om en 

elev har förstått hur ett redskap ska användas eller ej utifrån hur eleven använder redskapet. 

Dessutom kan vissa kvaliteter, enligt citatet ovan, nå lärarens medvetenhet genom att 

produkten betraktas.  

 

Ovanstående resonemang hindrar inte att andra kvaliteter kan synliggöras genom det eleven 

säger eller skriver. Lindström skriver att ”Ord och begrepp fäster vår uppmärksamhet vid 

kunskapskvaliteter i slöjden vi annars skulle förbisett. De tillåter oss att beskriva 

läroprocesser på ett sätt som gör att dessa kvaliteter blir observerbara”.29 Kvaliteter som kan 

beskrivas blir inte bara observerbara utan också mätbara och kan bedömas. I en rapport från 

skolverket framhålls att portföljvärdering med klart formulerade bedömningskriterier gör det 

möjligt att ”… sätta ord på ’den tysta kunskapen’ och att närma sig också de delar av 

läroplanernas kunskapsmål som handlar om förståelse och förtrogenhet”.30 Ett mål att uppnå 

i slöjd är att kunna hantera verktyg och redskap på ett funktionellt sätt vilket kräver en viss 
                                                             
25 Borg, 2001, s. 153. 
26 Ibid. s. 158. 
27 Ibid. s. 169. 
28 Borg, 1995, s. 153. 
29 Lindström, 2001 s. 252. 
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grad av både förståelse och förtrogenhet. När det gäller att synliggöra sådana kvaliteter i 

slöjdprocessen skulle ett komplement till observation således kunna vara portföljvärdering. 

Lärarförbundets ämnesråd i slöjd, Ernback, knyter an till Kroksmarks ovannämnda artikel. 

Angående de kvaliteter Kroksmark nämnt som viktiga menar Ernback att, ”De avspeglas inte 

isolerat i produkten, utan vi måste, för att göra en riktig bedömning, få information om hela 

processen”. Denna tanke kan vid en första anblick tyckas gå emot Borgs tankar, vilka 

återgetts ovan, som bygger på att man i den färdiga produkten kan avläsa elevens arbete och 

därmed rimligtvis också kvaliteter som ingått i detta. Men de kvaliteter som Ernback syftar på 

då han refererar till artikeln om professor Kroksmark är av den karaktären att de bör kunna 

klassas som tysta kunskaper. Kanske kan man tolka dessa tankar som att vissa kvaliteter 

faktiskt kan utläsas ur produkten om den bedömande läraren varit delaktig i elevens arbete. 

För Borg skriver också om att iaktta och handleda elever i deras arbete och på så sätt bilda sig 

en uppfattning om hur de tänker. Andra metoder som möjliggör detta kan enligt Ernback vara 

loggbok, portfolio, protokoll för dokumentation och även samtal/intervjuer med eleven. Han 

skriver vidare att ”… den viktigaste förutsättningen för att det över huvud taget ska gå att få 

fram någon information om processen är att eleverna är vana vid ett arbetssätt som tillåter 

värdering av hela processen”.31 I en tidigare skriven artikel om portfolio framhålls det att 

”Eleverna blir vanare arbetsmetoden efter hand” och att ”Missnöje med orättvisa betyg har 

försvunnit helt, tycker lärarna”.32 Sammantaget tyder innehållet i dessa två artiklar på att det 

är viktigt att eleverna vänjs vid det arbetssätt som tillämpas i slöjden för att dokumentera och 

synliggöra de kvaliteter som finns invävda i slöjdprocessen. Eleverna har därmed ett stort 

ansvar för att portfolio ska bli ett lyckat verktyg för läraren i dennes bedömningsarbete. De 

måste delge läraren sina tankar vilket framhålls i den ovan nämnda rapporten från Skolverket. 

Där har portföljvärdering i ämnet bild behandlats och man kan läsa att ”Processkriterierna 

tycks således inte till sin natur vara svåra eller omöjliga att bedöma, men de fordrar att 

elevens tankar om arbetet görs tillgängliga”.33 Detta kan tolkas som att ett av de främsta 

syftena med portföljvärdering är att för läraren på något sätt synliggöra de annars ej synliga 

kvaliteterna som eleverna besitter och som är eftersträvansvärda för processbedömningen. 

Detta bör kunna generaliseras till slöjd där ”… elevens tankar om arbetet…” enligt 

kursplanen i slöjd skulle innefatta att ”… värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat 

                                                                                                                                                                                              
30 Skolverket, 1999. Läroplanerna i praktiken, s. 32.f. 
31 Ernback, 2003. Hur ska vi betygsätta obehöriga lärares elever? s. 38. 
32 Persson, 2001. Portfolio – något för slöjden, s. 6.f. 
33 Skolverket, 1999, s. 107. 
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slöjdarbetets resultat…”.34 Lindström menar att ”Portföljer är redskap som utvecklats för att 

ge en rik bild av elevers skapande, en bild som tar hänsyn till såväl produkter (resultatet) som 

skapande processer (sättet att arbeta)”.35 I portföljerna kan således tysta kunskaper 

omvandlas till synliga bedömningsbara kvaliteter, förutsatt att eleverna är vana vid 

arbetssättet portfolio. I en bok utgiven av skolverket kan man läsa att  

 

     ”Kriterierelaterad utvärdering och bedömning, tillämpad av lärare och elever, kan bidra   

     till att uppmärksamma skapandets processdimension och sätta ord på den ”tysta” kunskap  

     som processkriterierna belyser. Detta är en av fördelarna med att i undervisningen  

     tillämpa en form av portföljvärdering som tar hänsyn till såväl produktens eller  

     problemlösningens kvalitet som till förmågan att reflektera över arbetet samt välja  

     ändamålsenliga metoder, uttryck och innehåll”.36 
 

Detta synsätt på portfolio som arbetssätt i slöjden är överensstämmande med tidigare referat. 

Portfoliometodikens styrka då den tillämpas i slöjden verkar vara att den annars ”tysta” 

processdimensionen kläs i ord och synliggörs. Att portfolion även tar hänsyn till produktens 

kvalitet är viktigt då produkten utgör en del i underlaget inom värderingsfasen i 

slöjdprocessen.  

 

I sin senare avhandling återger Borg att ”Lundberg skriver att skissen/ritningen är en form av 

språk mellan den som slöjdar och hans planering samt mellan eleven och hans/hennes 

lärare”.37 Skissen eller ritningen kan således vara en del i ett arbetssätt där själva skissandet 

synliggör vissa av de eftersträvansvärda kvaliteterna i slöjdprocessen genom att elevens 

tankar dokumenteras på papperet. Johansson skriver i sin avhandling att  

 

     ”Uppfattningar om slöjdverksamhet kan grunda sig i att kunskaperna om slöjdens praktik  

     är osynliggjorda och oformulerade. Genom att dokumentera och sätta ord på  

     slöjdaktiviteter kan kunskaper i slöjdverksamhet synliggöras och en mer nyanserad debatt  

     föras om vad elever gör i slöjdpraktik och hur de griper sig an olika problem”.38  

 

                                                             
34 Skolverket, 2000, s. 93. 
35 Lindström, 2001, s. 252. 
36 Skolverket, 2002, 121. 
37 Borg, 2001, s. 121. 
38 Johansson, 2002. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap, s. 218. 
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Även Johanssons tankar bygger på att dokumentation handlar om verbalisering av de i 

slöjdaktiviteter tysta kunskaperna och på så sätt synliggöra och i förlängningen möjliggöra 

bedömning av dessa. Borg har konstruerat en modell som illustrerar samspelet mellan det 

teoretiska, det praktiska, det estetiska och det sociala i slöjdämnesinnehållet. Angående det 

teoretiska skriver Borg att det ”… betecknar ett undersökande reflekterande som strävar mot 

förståelse. Detta blir både en förutsättning och ett resultat för de praktiska handlingarna”.39 

Detta kan tolkas som att teorin återfinns i slöjdprocessens idé- planerings och 

värderingsstadium vilka är förutsättningarna respektive resultatet av de praktiska 

handlingarna. Dessa stadier innehåller moment där olika eftersträvade kvaliteter kan 

verbaliseras genom lämpliga dokumenterande arbetssätt.  

 

Bedömning av de eftersträvade kvaliteterna 
I ”Att bedöma eller döma” framhålls att ”… lärare behöver träning i att ta hänsyn till ett 

kriterium i taget för att kunna utvärdera skilda kvaliteter i den egna undervisningen och ge 

relevant feedback till eleverna”.40 Detta antyder att det kan vara fördelaktigt att skilja på 

kvaliteterna vid utvärderingen av dessa och därmed bedöma kvaliteterna var för sig. Att detta 

sätt ska medföra relevant feedback till eleverna indikerar att bedömningens kvalité och i så 

fall också dess tillförlitlighet blir god. En synonym till ordet ”relevant” är ”giltig”, och en 

giltig feedback bör rimligen bygga på en giltig bedömning vilken, enligt citatet, erhålles då 

kvaliteterna skiljs åt vid dess utvärdering. Att bedömning på detta sätt är fördelaktigt kan bero 

på att uppdelning av kvaliteterna skulle möjliggöra en granskning av dessa mot de mål som 

ska uppnås vilket öppnar möjligheter för att ge relevant feedback till eleverna vars processer 

blir bedömda. Dessutom framgår av ovanstående och följande citat att feedback är en viktig 

aspekt vid bedömningen av de kvaliteter som ingår i slöjdprocessen. Det är nämligen så att 

”Barn respekterar genomtänkt bedömning och kritik, framhåller Elliot Eisner (1980), 

eftersom det visar att läraren tar dem och deras arbete på allvar”.41 Att bedöma en kvalitet i 

taget ger eleverna en tydlig feedback där eleverna själva kan jämföra lärarens bedömning av 

varje kvalitet med de aktuella betygskriterierna. En bedömning med hög reliabilitet bör 

rimligtvis vara svår att genomföra om inte elevernas arbete tas på fullt allvar av den 

bedömande läraren.  

 

                                                             
39 Borg, 2001, s. 188. 
40 Skolverket, 2002. Att bedöma eller döma, s. 119. 
41 Ibid. s. 123. 
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Intervjuer 
 

Kvaliteter som eftersträvas för underlag vid bedömning av slöjdprocessen 

Kvaliteterna som i intervjuerna angetts som eftersträvansvärda för bedömning av 

slöjdprocessen jämförs med kursplanen för slöjd.42  

 

Idé 

Samtliga intervjupersoner ansåg att ”egen idé”, med viss lärarhandledning, är en kvalitet att 

sträva efter i idéstadiet. Detta överensstämmer med kursplanen för slöjd där det står att i slutet 

av det nionde skolåret skall eleven ”… kunna i ord och bild presentera idéer…” samt ”… ta 

initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen”.43  

 

Planering 

I planeringsstadiet angav de flesta intervjuade att ”skiss” eftersträvas. Två tredjedelar av de 

intervjuade strävade dessutom efter att eleverna kompletterar skissen med en ”måttsatt 

ritning”. Att kräva skiss och/eller ritning kan ses som förenligt med kursplanen där det anges 

att ”Eleven skall kunna i ord och bild… planera slöjdarbetet”.44 Kursplanens styrning 

påverkar inte huruvida ordet skall vara skrivet, muntligt eller båda delarna. En av de 

intervjuade fordrade att eleverna gör en ”tillvägagångsbeskrivning” på planeringsstadiet, och 

en annan lärare nämnde ”att beräkna materialåtgång”. Detta är också förenligt med 

ovanstående citat ur kursplanen. 

 

Den senast nämnda intervjupersonen eftersträvar också, som en kvalitet i planeringsstadiet, att 

eleverna kan framställa en ”materialbeskrivning”. Enligt kursplanen skall eleven ”… kunna 

välja material… och ta hänsyn till… funktionella aspekter”. Då material väljs innan 

genomförandet påbörjas bör det vara rimligt att denna kvalitet efterfrågas i planeringsfasen. 

Några av de intervjuade eftertraktade i planeringsstadiet kvaliteter som de kallar ”design” 

eller ”form och funktion”. De övriga intervjuade lärarna ansåg att estetik är något personligt 

som de inte vill bedöma genom att säga att ett slöjdarbete är endera vackert eller stillöst. Men 

enligt kursplanen skall eleverna med hänsyn till funktionella aspekter kunna välja både färg 

                                                             
42 Skolverket, 2000, Begränsat till mål att uppnå vid slutet av det nionde skolåret och bedömning, s. 93ff. 
43 Ibid. s. 93. 
44 Skolverket, 2000, s. 93. 
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och form. En lärare avsåg inte att bedöma elevers estetiska känsla utan till vilken grad 

eleverna medvetet funderade över slöjdalstrens design. 

 

Genomförande 

I intervjuerna framkom olika kvaliteter i slöjdprocessens genomförandefas som berör elevers 

arbetsinsatser. Kvaliteter som ”att följa instruktioner”, ”ta egna initiativ”, ”slutföra arbete”, 

och ”problemlösningsförmåga” angavs. Enligt kursplanen i slöjd skall eleverna kunna arbeta 

efter instruktioner. Att ”ta egna initiativ” och ”slutföra arbete” är kvaliteter som kan tolkas ur 

kursplanens avsnitt som anger bedömningens inriktning. Där står det att ”Elevens förmåga att 

ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten, liksom självständighet och eget 

ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen. Även elevens uthållighet med 

att slutföra arbetet skall ingå i bedömningen”.45 Kvaliteten ”problemlösningsförmåga” kan 

ses som en nödvändig kvalitet för att kunna ”ta egna initiativ”. Dessutom krävs en viss grad 

av problemlösningsförmåga för att uppnå konstruktiva lösningar i arbetet vilket är ett 

kriterium för betyget Mycket väl godkänd i de nationella betygskriterierna för slöjd. En lärare 

angav kvaliteten ”teknisk svårighet på produkt i relation till ålder” som eftersträvansvärd, 

vilket överensstämmer med ovanstående citat. Som exempel nämnde denna lärare produkten 

smörkniv vars tekniska svårighet kan anpassas från att passa elever i år 3 till elever i åren 7 

till 9 genom att t.ex. låta smida bladet och sedan skafta det. 

 

En av de intervjuade lärarna sade att han eftersträvade endast ”mätbara kunskaper” och som 

exempel på sådana angav han kvaliteten ”manuella kunskaper”. En stor del av de övriga 

intervjuade angav liknande kvaliteter som berör färdigheter. Dessa var ”teknisk svårighet i 

slöjdarbete i relation till elevs ålder, ”grundläggande tekniker”, ”verktygskännedom” och 

”teknisk beredskap för framtiden” vilka var eftertraktade i genomförandestadiet. Dessa 

kvaliteter kan tolkas ur kursplanen där man kan läsa att ”eleven skall kunna… välja lämpliga 

arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av 

arbetet”.46 Dessutom strävades precis som i planeringsfasen efter en viss 

”materialkännedom”. Utöver dessa kvaliteter nämndes att ”kunna samarbeta”. Men enligt vad 

som anges i kursplanen är detta inget som skall bedömas. 

 

 

                                                             
45 Skolverket, 2000, 94. 
46 Ibid. s. 93. 
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Värdering 

Enligt kursplanen i slöjd skall elever i slutet av nionde skolåret kunna värdera sin egen 

arbetsinsats och vilken påverkan denna haft på slöjdarbetets resultat. Av de intervjuade 

tillämpar endast fyra av de sex lärarna utvärdering. Orsaken anges vara tidsbrist i slöjdämnet. 

Men av alla som genomför utvärdering eftersträvas att eleverna uppvisar kvaliteten 

”reflektion över eget arbete och erfarenheter”. 

 

Dokumentation av slöjdprocessen och synliggörande av kvaliteter 

Dokumentation av hela slöjdprocessen 

Två av de totalt sex intervjuade lärarna hade ett arbetssätt där alla kvaliteter som kan 

dokumenteras, systematiskt dokumenterades genom hela processen. Idé-, planerings- och 

utvärderingsstadiet dokumenteras genom att eleverna får fylla i färdiga ”formulär”, som 

lärarna framställt på så sätt att eftersträvade kvaliteter i dessa stadier synliggörs. I formulären 

ritar eleverna skisser och gör måttsatta ritningar på sina slöjdarbeten, samt en 

tillvägagångsbeskrivning. Avslutningsvis gör eleverna en värdering där slöjdarbetet och 

erfarenheterna kring dessa dokumenteras. Genomförandet dokumenteras genom fotografering 

med digitalkamera för att hela processen ska bevaras. Fotografierna överförs sedan på dator. 

En av de intervjuade lärarna framhöll att ”slöjdprocessen ska någonstans finnas ritad, skriven, 

gjord och utvärderad”. Som komplement till dokumentationen nämner dessa slöjdlärare dialog 

mellan lärare och elev som ett verktyg för synliggörande av kvaliteter i samtliga 

processtadier. Dialogerna sker dels spontant under arbetets gång och dels enskilt vid ett 

tillfälle under läsåret då det första slöjdarbetet avslutats. Samtalen syftar i att utveckla 

elevernas kvaliteter samt ge underlag i processbedömningen. Dessutom nämns delaktighet i 

elevers slöjdprocess som en metod för att synliggöra kvaliteter.  

 
Dokumentation av idé-, planerings- och värderingsfasen 

Två av de andra intervjuade lärarna hade ett arbetssätt där faserna idé, planering och 

utvärdering dokumenteras. Där dokumenterar eleverna idé, skiss och måttsatt ritning samt 

reflektioner kring slöjdarbetet utan att ha någon mall att gå efter. Lärarna använde sig dock 

inte av dokumentationen för att synliggöra de olika kvaliteterna i slöjdprocessen. Dessa 

synliggjordes istället genom observation samt dialog mellan lärare och elev. 

 



 16 
 

Ingen dokumentation/Läraren dokumenterar delar i genomförandet 

En av de återstående intervjuade lärarna tillämpade ingen form av dokumentation av 

slöjdprocessen. En lärare dokumenterade ibland på egen hand delar i elevers genomförandefas 

i form av kortfattade minnesanteckningar. Båda av dessa lärare synliggjorde kvaliteter genom 

observation och dialog med eleverna. En av lärarna berättade att han ibland ställde frågor till 

eleverna som t.ex. ”Varför valde du detta verktyg?” för att synliggöra kvaliteten ”teknisk 

beredskap för framtiden”. Lärarna tillämpade ingen form av värdering. 

 

Bedömning av de eftersträvade kvaliteterna  

Intervjuresultaten visade att det finns skilda sätt att bedöma de i slöjdprocessen eftersträvade 

kvaliteterna på. Svaren på frågeställningen ”Hur bedöms de eftersträvade kvaliteterna (enskilt 

eller tillsammans)”?, får här två inriktningar utifrån om kvaliteterna bedöms just enskilt eller 

tillsammans.  

 

Tabell 1. Samband mellan bedömningssätt av slöjdprocessen och de eftersträvade 

kvaliteternas betydelse med utgångspunkt i de intervjuade lärarnas uppfattningar. 
 

 Kvaliteter bedöms enskilt Kvaliteter bedöms tillsammans 

Kvaliteters 

värden 

Alla kvaliteter väger lika tungt. Kvaliteter i genomförandefasen väger 

tyngst. 

Uppnående av 

kvaliteter  

För godkänd slöjdprocess krävs 

att alla kvaliteter uppnås. 

För godkänd slöjdprocess behöver inte 

alla kvaliteter uppnås. 

 

Bland de intervjuade lärarna kan åsikter om hur kvaliteterna i slöjdprocessen ska bedömas 

indelas utifrån huruvida kvaliteterna i slöjdprocessen bedöms endera enskilt eller tillsammans. 

Detta kan i sin tur relateras till hur de ser på de olika kvaliteternas värden och vilka kraven på 

uppnående är för godkänd slöjdprocess. 

 

Kvaliteterna bedöms enskilt  

De intervjuade slöjdlärarna som dokumenterar hela processen använder främst 

dokumentationen som underlag i bedömningen. Båda av dessa lärare bedömer samtliga 

kvaliteter i hela slöjdprocessen enskilt för att sedan låta dessa bedömningar mynna ut i en 

övergripande processbedömning. De använder en slags bedömningsmatris med skalor som 

representerar en viss grad av uppnående kopplat till betygskriterierna. Lärarna menade att 
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bedömningen på så sätt är målrelaterad och att målen kan ses som den måttstock som 

kvaliteterna bedöms mot. För betyget Godkänt krävs att alla kvaliteter i slöjdprocessen 

uppnåtts. En av lärarna sa att ”… G kräver lyckad genomförd process med alla kvaliteter som 

ska vara med i denna”. Båda lärarna ansåg att kvaliteterna väger lika tungt, men en av dem 

tillade att ”… kvaliteterna kan vara olika svåra att uppnå”. 

 

Kvaliteterna bedöms tillsammans 

De två slöjdlärare som tillämpade dokumentation av slöjdprocessen med undantag för 

genomförandet använde inte dokumentationen som underlag för bedömning utan endast som 

ett arbetsmaterial. Den lärare som ibland dokumenterade delar i genomförandet använde sin 

dokumentation främst för att komma ihåg hur elever arbetat på lektioner. Dessa tre lärare har 

gemensamt med den lärare som inte tillämpar någon form av dokumentation att samtliga 

kvaliteter bedöms tillsammans utan uppdelning. En av lärarna som dokumenterar allt utom 

genomförandet sade under intervjun att ”Man kanske borde bedöma kvaliteterna enskilt”. 

Den lärare som inte dokumenterar någon del i slöjdprocessen ansåg att ”… granskning av en 

kvalitet i taget borde ge högre tillförlitlighet. Men det finns inte tid för det”. 

 

Något annat gemensamt för samtliga av de fyra nämnda lärarna ovan är att kvaliteterna i idé-, 

planerings- och utvärderingsfasen inte bedöms. Utan dokumentation synliggörs inte 

kvaliteterna och kan inte bedömas. Med dokumentation endast som arbetsmaterial och inte 

bedömningsunderlag bedöms heller inga kvaliteter i dessa stadier. Således bedöms endast 

kvaliteter i genomförandet, och lärarna bedömer alla dessa tillsammans, i detta specifika 

bedömningssätt. Alla av de intervjuade lärarna som bedömde samtliga kvaliteter tillsammans 

ansåg att genomförandefasen vägde tyngst. Men enligt detta bedömningssätt kan elever uppnå 

betyget Godkänt även om kvaliteter saknas i processens genomförande. En av dessa lärare 

uttryckte att man bör ”… hellre fria än fälla” i bedömningen, men strävar dock i sin 

undervisning mot att eleverna skall nå samtliga kvaliteter. Måttstockar som dessa lärare 

använde för bedömningen av processen då alla kvaliteterna bedöms tillsammans var ”grad av 

initiativ och engagemang”, ”självständighet” och ”noggrannhet”.  
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Analys 
 

Kvaliteter som eftersträvas för underlag vid bedömning av slöjdprocessen 
Jag tolkar att de kvaliteter som i intervjuerna angavs som eftersträvansvärda för bedömning av 

slöjdprocessen i överlag återfinns i och överensstämmer väl med kursplanen för slöjd. Men en 

gemensam åsikt hos många av de intervjuade var att så kallade tysta kunskaper undveks och 

istället eftersträvades, som en lärare uttryckte det, ”mätbara kunskaper”. Kvaliteter som berör 

sådana mål att uppnå som t.ex. hänsyn till miljömässiga aspekter angavs aldrig under 

intervjuerna.47 För att slöjdprocessen i trä/metallslöjd ska kunna bedömas med hög reliabilitet 

krävs i dagens målstyrda skola att läraren bedömer alla kvaliteter som krävs för att uppfylla de 

mål som eleverna enligt kursplanen för slöjd skall ha nått upp till. Eventuellt kan kvaliteterna 

som framkom i intervjuerna ses som de viktigaste kvaliteterna vid bedömning av 

slöjdprocessen. Men det skulle i så fall innebära att kvaliteterna som inte nämndes under 

intervjuerna vore mindre värda. Frågan är om orsaken till att vissa kvaliteter inte eftersträvas i 

grunden är att de anses vara svåra att mäta och bedöma. Uttalanden som att endast mätbara 

kunskaper eftersträvas tyder på att svårigheterna med att synliggöra och/eller bedöma tysta 

kunskaper kan vara en möjlig orsak. Sannolikt rör det sig om svårigheter i synliggörandet med 

tanke på skolverkets rapport som framhäver att ”Processkriterierna tycks således inte till sin 

natur vara svåra eller omöjliga att bedöma, men de fordrar att elevens tankar om arbetet 

görs tillgängliga”.48 Att av den anledningen utesluta kvaliteter för ökad tillförlitlighet måste 

rimligtvis ge motsatt effekt då ett betyg i den målstyrda skolan är ett mått på vilka mål som 

uppnåtts respektive vilka mål som inte uppnåtts. I litteraturgenomgången har kursplanen 

analyserats och kvaliteter eftersträvansvärda för processbedömningen tolkats fram ur de ”mål 

som eleverna skall ha uppnått vid slutet av det nionde skolåret” samt betygskriterierna för 

slöjd. Nedan följer en jämförelse mellan kvaliteterna som framkom vid intervjuerna och 

tolkningen av målen att uppnå i kursplanen (se bilaga 3 och 4) där man ser att 

överensstämmandet dem emellan i slöjdprocessens olika delar varierar något. 

 

Idé 

De kvaliteter som under intervjuerna angavs som eftersträvansvärda i idéstadiet 

överensstämmer väl med kursplanen för slöjd. Målen att uppnå i slöjdprocessens idéstadium 

                                                             
47 Skolverket, 2000, s. 93. 
48 Skolverket, 1999, s. 107. 
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har relativt liten omfattning jämfört med övriga slöjdprocessen och intervjusvaren har täckt 

upp det som krävs för att nå detta mål. 

 

Planering 

De kvaliteter kopplade till planeringsstadiet som under intervjuerna framkom överensstämmer 

bra med kursplanen. I kvaliteterna ”skiss” och/eller ”ritning”, ”tillvägagångsbeskrivning”, 

”design”, ”form och funktion” och ”beräkning av materialåtgång” innefattas större delen av 

de mål som i slöjdprocessens planeringsfas skall ha uppnåtts vid slutet av det nionde skolåret. 

Men inga av kvaliteterna berör hänsyn till miljömässiga aspekter vilket bör innefattas i 

planeringsstadiet då val av material sker. Det är inte heller givet att kvaliteterna täcker upp 

området hänsyn till ekonomiska aspekter som också anges som mål i kursplanen. Ekonomisk 

hänsyn i form av kostnadsberäkning kan kopplas till beräkningen av materialåtgång. Men det 

framgår inte av intervjuresultaten om sådan koppling tillämpas. Man kan fundera över 

orsaken till varför just dessa kvaliteter aldrig berördes i intervjuerna. Det går inte att utifrån 

intervjuerna dra slutsatsen att de aldrig eftersträvas. Men de har antagligen lägre prioritet än 

de kvaliteter som de intervjuade nämnde. Kanske anser de intervjuade lärarna av olika 

anledningar att dessa delmål inte är av anmärkningsvärt stor betydelse. I så fall har de 

kvaliteter som enligt kursplanen krävs inte lika stort värde i praktiken hos lärare trots att vissa 

intervjusvar tyder på att alla kvaliteter är värda lika mycket. Vore dessa kvaliteter något som 

lärarna prioriterade borde de åtminstone ha nämnts utav någon av de intervjuade. En annan 

möjlig orsak kan vara en följd av att en individs hänsyn är något som inte alltid är synligt för 

andra, och de kunskaper som krävs om exempelvis miljön för att visa hänsyn mot denna 

följaktligen kan vara något att betrakta som tysta kunskaper. Tysta kunskaper kräver någon 

form av aktivt handlande för att synliggöras (se ”Dokumentation av slöjdprocessen och 

synliggörande av kvaliteter” i litteraturgenomgången) och kanske har läraren inte alltid tid, 

kunskaper eller ambitioner för att synliggöra sådana kunskaper.  

 

Genomförande 

Enligt målen som skall ha uppnåtts vid slutet av det nionde skolåret skall en viss förmåga att 

arbeta efter olika instruktioner uppnås. Det innebär att fler än en typ av instruktioner krävs. 

Genom intervjuerna framkom kvaliteten ”följa instruktioner”. Detta innebär fler instruktioner 

än en till mängden. Men det säger inget om ifall det krävs att eleven ska kunna följa olika 

typer av instruktioner. Eftersom att kursplanen är formulerad så att förmåga att följa olika 

instruktioner fordras måste lärare vid processbedömningen beakta huruvida elever kan följa 
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t.ex. både skriftliga och muntliga instruktioner. Instruktioner kan också betraktas som olika 

utifrån hur många steg en instruktion innehåller. Kraven som ställs på en elevs förmåga att 

följa instruktioner ökar rimligtvis i takt med att antalet steg ökar. 

 

Av eleverna fordras enligt kursplanen förmåga att välja lämpliga arbetsmetoder. Kvaliteter 

som uppenbarade sig under intervjuerna och som hjälper till att uppnå detta mål är 

”problemlösningsförmåga”, ”verktygskännedom” och ”grundläggande tekniker”. Den första 

kvaliteten kan ses som allmän för slöjdämnet medan de två senare kvaliteterna i detta 

sammanhang har direkt koppling till trä/metallslöjd. Den senaste kvaliteten täcker upp den ur 

kursplanen framtolkade kvaliteten grundläggande slöjdtekniker (se bilaga 3). Grundläggande 

tekniker är mera öppet och övergripande än formuleringen grundläggande slöjdtekniker. Men 

i praktiken torde innebörden av respektive formulering sannolikt sammanfalla. Enligt 

kursplanen fordras dessutom att elever förmår att ta initiativ och eget ansvar genom hela 

slöjdprocessen. I intervjuerna framhölls kvaliteten att ”ta egna initiativ” främst med koppling 

till genomförandefasen vilket medför att kvaliteten grundläggande tekniker behärskas. 

Orsaken till att detta relaterades till genomförandet skulle kunna vara att det är just i den fasen 

som eget ansvar eller brist på eget ansvar blir mest märkbart och effektivast synliggjort. Men 

vid processbedömningen måste läraren komma ihåg att bedöma graden av initiativ och eget 

ansvar i hela slöjdprocessen. 

 

Värdering 

Genom intervjuerna framkom i detta stadium kvaliteten ”reflektion över eget arbete och 

erfarenheter”. Att beskriva slöjdprocessen, motivera val som gjorts under arbetets gång och 

värdera arbetsinsatsen på det sätt som beskrivs i kursplanen kräver att eleverna verkligen 

reflekterar över sitt arbete och de nya erfarenheter som detta medfört. Att reflektera betyder 

att man tänker igenom något och försöker komma fram till hur detta något förhåller sig. I 

värderingsfasen sker detta med en viss grad av distans beroende på om värderingen görs 

samma lektion som genomförandet avslutas, som läxa till nästa lektion eller under den 

följande lektionen.  

  

Två av de intervjuade lärarna tillämpade ingen form av värdering. De menade att det finns för 

lite tid i slöjdämnet och prioriterar således bort detta. Men i kursplanen framhålls 
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värderingsfasen som en ”… viktig del i slöjdprocessen”49 och denna skall liksom övriga 

processen bedömas. Om man som lärare anser att tiden inte räcker till kunde värdering som 

hemläxa vara en möjlig lösning på problemet. Det tar ändå tid för läraren som skall bedöma 

och ge relevant feedback på elevernas värderingar. Men om detta är ett problem så måste det 

lösas och inte bortprioriteras eftersom att bedömningens reliabilitet blir mycket låg om inte 

hela processen bedöms. 

 

Dokumentation av slöjdprocessen och synliggörande av kvaliteter 
Synliggörandet av de olika kvaliteterna kan se ut på olika sätt beroende bland annat på om 

och i så fall hur slöjdprocessen dokumenteras. Enligt skolverkets rapport50 (se 

litteraturgenomgång) fordrar en bedömning av processkriterier att de tankar som en elev har 

kring sitt arbete görs tillgängliga för läraren. Detta kan ske på olika sätt vilket sannolikt kan 

påverka vilka kvaliteter som synliggörs och vilka som aldrig når lärarens medvetenhet. Min 

bedömning är att de lärare som låter sina elever systematiskt dokumentera hela slöjdprocessen 

och sedan kompletterar detta med exempelvis spontana dialoger och enskilda samtal har goda 

förutsättningar att synliggöra alla de kvaliteter som enligt kursplanen krävs för att nå upp till 

målen. Ett sätt att systematiskt dokumentera slöjdprocessen kan vara att använda protokoll för 

dokumentation såsom lärarförbundets ämnesråd i slöjd, Ernback, nämner (se 

litteraturgenomgång). Andra metoder för att synliggöra kvaliteter som framkom under 

intervjuerna var observation och dialog i form av lärares frågor till elev. Tillämpning av 

många olika metoder för synliggörande av kvaliteter bör öka chansen för att så många 

kvaliteter som möjligt når fram till den bedömande läraren. Vissa elever kan ha lätt för att 

skriva och på så sätt uttrycka sina tankar kring arbetet medan andra elever kan behöva hjälp 

från läraren med att synliggöra kvaliteter genom exempelvis, som nämnts ovan, frågor som 

kräver att eleven reflekterar över och medvetandegör vissa val eller liknande. Ernback ger 

bland annat förslaget att föra intervjuliknande samtal med eleverna. Men att inte tillämpa 

någon form av dokumentation och/eller muntlig värdering innebär att slöjdprocessen avbryts 

direkt efter att genomförandet avslutats. Grundläggande för att bedöma och betygsätta 

slöjdprocessen med hög reliabilitet är att hela slöjdprocessen genomförs och helst också att 

alla de eftersträvade kvaliteterna som kan dokumenteras finns väl dokumenterade. På så sätt 

finns ett bra underlag för att under avsatt tid göra en noggrant genomtänkt bedömning. 

                                                             
49 Skolverket, 2000, s. 92. 
50 Skolverket, 1999, s. 107. 
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Bedömning av de eftersträvade kvaliteterna  

Enligt skolverkets bok ”Att bedöma eller döma” framhävs att ”… lärare behöver träning i att 

ta hänsyn till ett kriterium i taget…”.51 Att bedöma kvaliteterna enskilt kan således uppfattas 

som viktigt för bedömningens tillförlitlighet. Utav intervjuerna framkommer att endast två av 

de totalt sex intervjuade bedömer kvaliteterna enskilt. Antalet intervjuade är dock för få till 

antalet för att man ska kunna dra någon slutsats om hur vanligt/ovanligt det är att lärare 

bedömer kvaliteterna enskilt eller tillsammans. Men i detta fall bekräftas innehållet i 

ovanstående citat om att det hos lärare finns behov av träning i att bedöma kvaliteter var för 

sig. Sannolikheten att en bedömning motsvarar den måluppfyllelse som den skall motsvara är 

mest troligt högre om kvaliteterna har bedömts enskilt. Orsaken till att många lärare bedömer 

alla kvaliteter tillsammans utan uppdelning kan vara att de inte fått den träning som behövs 

för detta. En annan möjlig orsak skulle kunna vara den tidsbrist som nämns som anledning till 

varför värdering inte tillämpas. Att bedöma alla kvaliteter tillsammans på en gång kan 

troligen spara in lite tid för läraren. Men ingen tid sparas under lektionerna av att tillämpa 

denna typ av bedömning. Konsekvenserna av att kvaliteterna bedöms tillsammans verkar 

kunna vara att kvaliteter i genomförandefasen tillskrivs större vikt än övriga kvaliteter, samt 

att alla kvaliteter som eftersträvas i slöjdprocessen inte behöver uppnås för att en process skall 

bedömas som godkänd. Följden av detta är att betyget inte kommer att motsvara den 

måluppfyllelse som skall innefattas i det aktuella betyget och bedömningens reliabilitet blir 

bristfällig.

                                                             
51 Skolverket, 2002, s. 119. 
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Diskussion 
 

I bakgrunden återges några frågor ställda för framtida forskning som tyder på att det område 

som ämnats undersökas i detta arbete har relativt lite tidigare forskning. Bland annat ställs 

frågorna ”Hur har kursplanen tolkats av lärarna, vilka områden är mest framträdande och 

hur sker bedömningen?” 52 Genom intervjuerna i detta arbete har olika sätt att bedöma 

slöjdprocessen framkommit. Det nämns också i bakgrunden att ”Ämnets kursplan betonar 

idag handlingsberedskap framför hantverkskunskaper”.53 Detta överensstämmer inte riktigt 

med den syn som de intervjuade lärarna uttryckt. En kategori av lärarna ansåg att alla 

kvaliteter var värda lika mycket medan en annan kategori uttryckte att kvaliteter i 

genomförandefasen väger tyngst (se tabell 1). Genomförandet är den fas som rymmer 

hantverkskunskaper vilka enligt ovanstående citat inte prioriteras högst i kursplanen. Detta 

besvarar även till viss del frågorna om hur kursplanen tolkats av lärare och vilka områden som 

är mest framträdande. Min tolkning av kvaliteter ur kursplanen i slöjd visar på att flest 

kvaliteter i slöjdprocessen kan kopplas till planeringsfasen (se bilaga 4). I bakgrunden återges 

också ett resonemang om vad skapande förmåga är för något. ”Är det något man kan sätta 

ord på? Kan det utvärderas?” 54 Detta kan liknas vid fenomenet tysta kunskaper som 

behandlas relativt utförligt i litteraturgenomgången. Kvaliteter vilka kan klassas som tysta 

kunskaper kan synliggöras men kräver någon form av aktivt handlande.  

 

Att bedöma och betygsätta slöjdprocessen i trä/metallslöjd med hög reliabilitet innebär 

rimligtvis att bedömningen och betyget blir en bekräftelse på att samtliga av de mål och 

kriterier som respektive betyg i ämnet slöjd fordrar har uppnåtts. För att veta om de i 

kursplanen övergripande målen har nåtts måste den bedömande läraren ha klart för sig vad 

varje mål innebär och vilka kvaliteter som ryms i vart och ett av målen. Det krävs också 

någon form av aktivt handlande för att synliggöra dessa kvaliteter som eleverna 

förhoppningsvis tillgodogjort sig. Grundläggande för att en bedömning av slöjdprocessen ska 

innehålla hög tillförlitlighet är att den bedömande läraren har som ambition att bedöma 

samtliga kvaliteter som ingår i respektive fas av processen. Det bör vara undervisningens 

utgångspunkt att skapa sådana inlärningssituationer att eleverna erövrar de kvaliteter som 

                                                             
52 Skolverket, 2003. Forskarseminarier i anslutning till den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 93. 
53 Ibid. s. 93. 
54 Skolverket, 2002. Att bedöma eller döma, s. 109.ff. 
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skall uppnås. Jag anser att läraren har ett stort ansvar att på något sätt se till att de kvaliteter 

som skall utvecklas och synliggöras hos eleverna verkligen görs synliga. 

Vid processbedömningen kan alla kvaliteter bedömas tillsammans. Men för att optimera 

tillförlitligheten anser jag att kvaliteterna bör bedömas var för sig för att fastställa om var och 

ett av de mål som skall nås har uppnåtts. Med en sådan uppdelning av kvaliteterna anser jag 

att man som lärare har goda förutsättningar att skapa en medvetenhet hos eleverna om vad 

som bedöms och på så sätt lägga upp undervisningen så att alla kvaliteter verkligen 

synliggörs. En sådan medvetenhet öppnar möjlighet för eleverna att själva uppskatta sina 

betyg. Detta skulle förhoppningsvis kunna öka sannolikheten att det betyg som eleverna får 

inte känns som en överraskning för dem. 

 

En typ av dokumentation som framkom i intervjuerna vilken används som underlag vid 

processbedömningen liknar den dokumentation som återges i bakgrunden, nämligen hur 

portföljer kan användas vid bedömning av kunskapskvaliteter med hjälp av ”Goda 

nivåbeskrivningar, stödda av exempel på utmärkta och mindre tillfredsställande arbeten…”.55 

Om hela slöjdprocessen dokumenteras noggrant med sammanställning av alla eftersträvade 

kvaliteter som kan dokumenteras skulle detta eventuellt öppna möjligheter för en oberoende 

medbedömare att träda in och bedöma elevers slöjdprocesser. Detta skulle i så fall underlätta 

bedömningen då elever haft båda slöjdarterna under samma termin eller läsår och det 

gemensamma betyget i slöjd ska sättas, eller vid ett eventuellt långtidsvikariat. Om två lärare 

oberoende av varandra bedömer samma slöjdprocess likvärdigt bör detta kunna betraktas som 

en indikation på att reliabiliteten är god. Men detta är antagligen svårt att tillämpa fullt ut då 

vissa förmågor, som t.ex. att ”… hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid 

genomförandet av arbetet…” 56, inte låter sig dokumenteras på något enkelt sätt utan kräver 

lärares delaktighet för att nå dennes medvetenhet. Därför kan inte en processbedömning bli 

helt tillförlitlig om inte den bedömande läraren är delaktig i elevernas slöjdprocesser och 

bildar sig en uppfattning om hur väl eleverna uppnått de kvaliteter som inte synliggörs i 

dokumentationen.  

 

Eftersom de intervjuade endast är sex till antalet begränsas vidden av de slutsatser man kan 

dra om hur generaliserbart resultatet är. Av de tre intervjuade slöjdlärarna som valdes ut 

                                                             
55 Skolverket, 2002, s. 114. 
56 Skolverket, 2000, s. 93. 
 



 25 
 

slumpmässigt skiljer sig två lärares sätt att bedöma slöjdprocessen märkbart från de övrigas 

bedömningssätt. Undersökningen verkar således ha fångat upp olika sätt att se på och tillämpa 

bedömning av slöjdprocessen i trä/metallslöjd och kanske är intervjupersonerna representativa 

för hur denna processbedömning kan se ut. Rimligtvis innefattas undersökningsresultatet av 

en viss grad av generaliserbarhet. Vissa delar, som exempelvis hur kvaliteterna bedöms, kan 

generaliseras till textilslöjd eftersom betyget i slöjd är gemensamt för båda slöjdarterna. En 

liknande undersökning som denna skulle kunna tillämpas för processbedömning i textilslöjd. 

Eftersom processen i stort är densamma för både trä/metall- och textilslöjd borde en sådan 

undersökning kunna ge liknande resultat som denna. Det är dock svårt att säga om liknande 

arbetssätt tillämpas och om kvaliteterna synliggörs på samma sätt i de olika inriktningarna. 

Vilka kvaliteter som eftersträvas för att uppnå målen för slöjdämnet är också något som 

eventuellt skulle kunna variera mellan de olika slöjdinriktningarna. Den här undersökningen 

som begränsats till processbedömning i trä/metallslöjd har visat att det finns variationer i både 

sätt att synliggöra och bedöma kvaliteter. 

 

Undersökningens reliabilitet bör kunna betraktas som god. Förfarandesättet vid samtliga 

intervjuer var identiskt med fasta frågor och alla intervjupersoner förbereddes inför 

intervjuerna på samma sätt (se bilaga 2). Vissa frågor överlappade ibland varandra beroende 

på vilken typ av processbedömning som tillämpades. Vid tillfällen då de intervjuade lärarna 

inte förstod frågan förklarade jag innebörden och såg på så sätt till att få samtliga frågor 

besvarade. 

 

Målet med intervjuerna var att besvara undersökningens frågeställningar så utförligt som 

möjligt. Till var och en av frågeställningarna fanns en intervjufråga formulerad för att besvara 

den aktuella frågeställningen. Dessutom följdes frågorna upp med fasta följdfrågor med avsikt 

att fördjupa svaren. Därmed bör även undersökningens validitet kunna värderas som god.  

 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur elevers slöjdprocesser i trä/metallslöjd kan 

bedömas och betygsättas med hög reliabilitet. Men förhoppningsvis kan undersökningen vara 

till hjälp för alla slöjdlärare vid processbedömning och betygssättning. Kanske kan det här 

arbetet bidra till att skapa en fördjupad medvetenhet om vilka kvaliteter som slöjdämnet avser 

att utveckla och sätta igång nya tankar kring sätt att bedöma slöjdprocessen på. Eventuellt kan 

framtida forskning kring det ämne som här behandlats ta utgångspunkt i denna undersökning 

och fördjupa kunskaperna kring processbedömning i slöjd. 
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Otryckta källor 
Intervjuer 

6 individuella bandinspelade intervjuer utförda i Umeå av författaren under våren 2005 med 

lärare i trä/metallslöjd som undervisar elever i bland annat åren 8 – 9.  

 



Bilaga 1 – Intervjufrågor. 
 

1. a) Vilka kvaliteter eftersträvas att elever uppvisar under pågående slöjdprocess för att ge 

läraren underlag vid processbedömningen?  

 

b) Känner eleverna till vilka kvaliteter som bedöms? 

 

2. a) Hur synliggörs dessa kvaliteter så att de kan betraktas och bedömas?  

 

b) Finns det någon sammankoppling mellan arbetssätt i trä/metallslöjd och 

bedömningsform av elevers slöjdprocesser?  

 

3. a) Hur bedöms de eftersträvade kvaliteter som eleverna uppvisar?  
 

b) Väger de olika kvaliteterna lika tungt? 
 

c) Bedöms kvaliteterna enskilt och/eller tillsammans?  
 

d) Hur påverkar uteblivning av olika önskvärda kvaliteter processbedömningen i helhet? 
 

e) Känner eleverna till hur kvaliteterna bedöms? 

 

4. Hur dokumenteras slöjdprocessen? 

 
 
  

 



  

Bilaga 2 – Information till intervjupersonerna. 
Umeå universitet 050414 

Examensarbete, 10p 

Moment: Intervju av trä/metallslöjdlärare 

Patrik Rönnlund 

 

Intervju  

- examensarbetet i lärarutbildningen 
 

 

 



  

Information om intervjun och dess genomförande 
 

Hej! 

Mitt namn är Patrik Rönnlund och jag är blivande lärare i trä/metallslöjd och matematik. Jag 

befinner mig nu inne på min näst sista termin av utbildningen och har nyligen påbörjat mitt 

examensarbete. Inom ramen för detta arbete ska jag undersöka hur man kan gå tillväga för att 

bedöma slöjdprocessen med så hög tillförlitlighet som möjligt. För genomförandet av detta 

behöver jag intervjua ett antal trä/metallslöjdlärare som undervisar elever i åren 8 och 9.  

 

Information om intervjun 

- Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 60 minuter. 

- Intervjutillfälle, tid och plats, överenskommes mellan intervjuaren och den intervjuade. 

- Den som tillfrågas om deltagande i intervjun kan givetvis avböja att delta, eller när som 

helst avbryta påbörjad medverkan utan några negativa följder. 

- Deltagares anonymitet skyddas. I den färdiga rapporten kommer det inte att vara möjligt 

att identifiera vardera skola eller lärare. Eventuell inspelning av intervjun (om detta 

godkännes av den intervjuade personen) kommer att förstöras omgående efter att 

resultaten färdigbearbetats. 

- Eventuella frågor om undersökningen kan när som helst ställas. 

 

Intervjufrågor 

Definitioner  

- Slöjdprocess: Det förlopp som en elev befinner sig i under sitt slöjdarbete och som 

innefattas av stadierna ide, planering, genomförande och värdering av arbetsinsats. 

- Kvaliteter: De förmågor (kunskaper, färdigheter etc.) som eleverna uppvisar under 

slöjdprocessens gång. 
 

1. a) Vilka kvaliteter eftersträvas att elever uppvisar under pågående slöjdprocess för 

att ge läraren underlag vid processbedömningen?  

b) Känner eleverna till vilka kvaliteter som bedöms? 

 

2. a) Hur synliggörs dessa kvaliteter så att de kan betraktas och bedömas?  

b) Finns det någon sammankoppling mellan arbetssätt i trä/metallslöjd och 

bedömningsform av elevers slöjdprocesser?  



  

3. a) Hur bedöms de eftersträvade kvaliteter som eleverna uppvisar?  

b) Väger de olika kvaliteterna lika tungt? 

c) Bedöms kvaliteterna enskilt och/eller tillsammans?  

d) Hur påverkar uteblivning av olika önskvärda kvaliteter processbedömningen i 

helhet? 

e) Känner eleverna till hur kvaliteterna bedöms? 

 

4. Hur dokumenteras slöjdprocessen? 

 

Information om examensarbetet och dess genomförande 
 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur slöjdprocessen i trä/metallslöjd kan bedömas med hög reliabilitet 

(tillförlitlighet). Undersökningen begränsas genom att endast omfatta bedömning i år 8 - 9 där 

elevers slöjdprocesser betygsätts.  

 

Frågeställningar 

- Vilka kvaliteter eftersträvas hos eleverna i slöjdprocessens olika delar för underlag vid 

bedömning av denna?  

- Hur synliggörs de eftersträvade kvaliteterna? 

- Hur bedöms de eftersträvade kvaliteterna (enskilt och/eller tillsammans)? 

- Hur dokumenteras slöjdprocessen? 

Anmärkning: Frågeställningar kan komma att ändras om de inte kan besvaras.  

 

Metod 

1. Intervjuer av slöjdlärare där frågor skickas ut i förväg. Intervjuerna antecknas samt 

inspelas med bandspelare om detta tillåts av den intervjuade. Därefter bearbetas 

intervjuresultaten genom att olika uppfattningar sammanställs och grupperas i diagram. 
 

2. Textanalys där jag bland annat försöker att i kursplan identifiera de kvaliteter som i 

intervjuerna angetts som eftersträvansvärda.  

 



  

Bilaga 3 – Kvaliteter tolkade ur kursplan i slöjd 

 
Ur kursplan tolkade kvaliteter att bedöma i slöjdprocessens olika faser 
Kajsa Borg framhåller i en avhandling att författarna av de måltexter som är aktuella i 

slöjdämnet idag ”… har strävat efter att uttrycka måltexter som det går att utvärdera ett 

resultat mot”. 1 Här tolkar jag målen att uppnå och betygskriterierna i kursplanen med avsikt 

att gruppera in de kvaliteter som skall bedömas i lämplig fas av slöjdprocessen. Kvaliteterna 

avser att täcka upp de mål som skall ha uppnåtts vid slutet av det nionde skolåret samt 

betygskriterier vilka återfinns i kursplanen för slöjd.2 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret (här benämnts M.1 – M.5)  

Eleven skall  

M.1 – kunna i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet,   

Kommentar; ”Ord” kan innebära muntlig och/eller skriftlig presentation av idéer. Bild kan 

innebära skiss, ritning, etc.  

 

M.2 – kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och 

funktionella aspekter, 

Kommentar; Målet kräver att eleven uppnår kvaliteter som berör områdena materialkunskap, 

färglära, design, kostnadsberäkning och hållbar utveckling. 

 

M.3 – kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera 

redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet, 

Kommentar; Arbetsmetoder, hantering av redskap och verktyg kan betraktas som att eleven 

ska uppnå en förmåga att hantera grundläggande slöjdtekniker.  

 

M.4 – kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen, 

Kommentar; Det anges inget om till vilken grad eleven skall ta initiativ och eget ansvar i 

slöjdprocessen. Men då initiativ och eget ansvar skall ingå i en process kan man förutsätta att 

                                                             
1 Borg, 1995. Slöjdämnet i förändring: 1962 – 1994, s. 67. 
2 Skolverket, 2000. Grundskolan – kursplaner och betygskriterier 2000. Begränsning till ”Mål som eleverna skall 
ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” och ”Bedömning” (S.93 – 95). 



  

dessa kvaliteter skall återfinnas genom hela slöjdprocessen och inte bara vid ett enskilt tillfälle 

eftersom att sådant inte definieras som en process. 

 

M.5 – kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång 

från idé till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat 

slöjdarbetets resultat.  

Kommentar; Kvaliteterna ”beskrivning av slöjdprocess”, ”motivering av val som gjorts” och 

”värdering av arbetsinsatsen” kräver att en medvetenhet skapats hos eleven genom någon 

form av reflektion.  

 

Kriterier för betyget Väl godkänd (har här benämnts VG.1 – VG.5) 

VG.1 – Eleven överväger olika alternativ att genomföra en idé och presenterar egna skisser 

eller modeller till slöjdarbeten. 

Kommentar; Här krävs att eleven kan fundera ut olika sätt att förverkliga en idé på och att 

eleven kan jämföra och på något sätt värdera dessa. Dessutom krävs samma typ av 

övervägande för olika former att presentera genomförandena på. 

 

VG.2 – Eleven väljer material, färg och form samt motiverar sina val utifrån funktion, 

estetiska aspekter, miljö och ekonomi. 

Kommentar; Vad som skiljer detta kriterium mot M.2 är att en estetisk aspekt tillförs, samt att 

eleven kan motivera alla dessa val. 

 

VG.3 – Eleven formger och framställer sina slöjdarbeten utifrån kunskaper om material, 

arbetsmetoder, tekniker och redskap. 

Kommentar; Kriteriet kräver att eleven redan under planeringsstadiet tar sina 

materialkunskaper och grundläggande slöjdteknikkunskaper i beaktande för slöjdalstrets 

formgivning. Under genomförandet skall eleven nyttja dessa kunskaper. 

 

VG.4 – Eleven arbetar efter instruktioner, ritningar, mönster eller andra arbetsbeskrivningar. 

Kommentar; Detta kriterium innebär, på grund av ordvalet ”eller”, att uppnåendemålet M.3 

där det står att ”eleven skall kunna arbeta efter olika instruktioner” ställer krav som enligt 

betygskriterierna ligger på VG-nivå. 

 

VG.5 – Eleven förklarar och motiverar olika led i slöjdprocessen.  



  

Kommentar; Skillnaden mot M.5 är att här krävs att eleven kan förklara och motivera olika 

led i slöjdprocessen och inte endast beskriva denna. Det krävs dock inte alla led i processen.

     

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd (har här benämnts MVG.1 – MVG.5)  

MVG.1 – Eleven tar initiativ till, planerar och tar ansvar för mer omfattande och avancerade 

moment under hela slöjdprocessen.      

Kommentar; Att eleven ska ta initiativ kan ses som att denne/denna ska ta första steget i 

omfattande moment av relativt hög svårighetsgrad. Men eftersom eleven ska ta ansvar för 

sådana moment krävs mer än bara första steget. Detta gäller i hela slöjdprocessen. Men i 

idéstadiet återfinns sannolikt inte sådan moment.   
    
MVG.2 – Eleven har en utvecklad kunskap om och visar känsla för formgivning och 

funktion.        

Kommentar; Läraren skall enligt MVG.2 bedöma elevers sinnen. Detta skulle kunna tolkas 

som att läraren ska tolka elevers förståelse, som i detta fall skulle innebära elevers förståelse 

av sambandet mellan det estetiska och funktionella i formgivningen. 

  

MVG.3 – Eleven finner konstruktiva lösningar i sitt arbete, omprövar vid behov sina tidigare 

val samt tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i nya situationer.   

Kommentar; Här krävs kreativt problemlösande och ett prövande förhållningssätt från eleven, 

samt att eleven nyttjar sina kunskaper och erfarenheter i nya situationer. Varje situation i 

slöjden kan ses som mer eller mindre nya då den ena aldrig är den andra lik. Det krävs här en 

medvetenhet hos läraren om vilka erfarenheter som elever har gjort för att kunna bedöma om 

dessa tillämpas i nya situationer.    

  

MVG.4 – Eleven arbetar självständigt, målmedvetet och kreativt i olika slöjdsituationer. 

Kommentar; Det krävs således inte att en elev ska jobba självständigt, målmedvetet och 

kreativt i alla slöjdsituationer för att nå betyget MVG.   

  

MVG.5 – Eleven värderar på ett realistiskt sätt sin arbetsinsats och sin produkt ur funktionella 

och estetiska aspekter.        

Kommentar; Detta är en utvärderingsrelaterad kvalitet som är kopplad till MVG.2.



  

Bilaga 4 – Tabell över kvaliteter tolkade ur kursplan i slöjd 
 

Förklaring av förkortningar som används i nedanstående tabell; 

- M.1 – M.5: Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 

- VG.1 – VG.5: Kriterier för betyget Väl godkänd 

- MVG.1 – MVG.5: Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  

Observera att vissa kvaliteter kan kopplas till fler än en processfas och återkommer därför fler 

än en gång i tabellen.  

Idé Planering Genomförande Värdering 

Förmåga att i ord 

(skriftligt och/eller 

muntligt) och i bild 

presentera idéer.   M.1 

Förmåga att i ord 

(skriftligt och/eller 

muntligt) och i bild 

planera slöjdarbetet.       

                             M.1 

Förmåga att arbeta 

efter olika 

instruktioner.         

            M.3 och VG.4 

Förmåga att ta 

initiativ och eget 

ansvar.                  M.4 

Förmåga att ta 

initiativ och eget 

ansvar.                 M. 4 

Materialkunskap. M.2 Förmåga att välja 

lämpliga arbets-

metoder.               M.3 

Förmåga att beskriva 

slöjdprocessen.    M.5 

Förmåga att överväga 

alternativa 

presentationsformer 

av slöjdarbetens 

genomförande. VG.1 

 

Kunskaper om färg.   

                             M.2 

Grundläggande 

slöjdtekniker.       M.3 

Förmåga att motivera 

de val som gjorts. M.5 

Självständighet, 

målmedvetenhet och 

kreativitet i olika 

slöjdsituationer.   

                       MVG.4 

Estetik.                 M.2 Förmåga att ta 

initiativ och eget 

ansvar.                  M.4 

Förmåga att värdera 

arbetsinsatsen och 

dess påverkan på 

slöjdarbetets resultat.  

                             M.5 

 Ekonomi och 

kostnadsberäkningar.               

                             M.2 

Förmåga att 

framställa slöjdarbete 

utifrån sina kunskaper 

om material och sina 

slöjdtekniker.     VG.3 

Förmåga att förklara 

och motivera olika led 

i slöjdprocessen.   

                           VG.5 

 



  

Idé Planering Genomförande Värdering 

 Hållbar 

miljöutveckling. 

                             M.2 

Förmåga att förklara 

och motivera olika led 

i slöjdprocessen.   

                                VG.5 

Förmåga att ta 

initiativ till och 

ansvara för mer 

omfattande och 

avancerade moment.       

                       MVG.1 

 Förmåga att ta 

initiativ och eget 

ansvar.                  M.4 

Förmåga att ta 

initiativ till och 

ansvara för mer 

omfattande och 

avancerade moment.       

                       MVG.1 

Självständighet.   

                       MVG.4 

 Förmåga att överväga 

alternativa 

genomföranden. VG.1 

Kreativt 

problemlösande och 

prövande 

förhållningssätt.   

                            MVG.3 

Realistiskt värdering 

av egen arbetsinsats 

och sin produkt ur 

funktionella och 

estetiska aspekter. 

  MVG.5 

 Förmåga att motivera 

val av material, 

utifrån funktion, 

estetiska aspekter, 

miljö och ekonomi.   

                           VG.2 

Självständighet, 

målmedvetenhet och 

kreativitet i olika 

slöjdsituationer.   

                       MVG.4 

 

 Förmåga att motivera 

val av färg utifrån 

funktion, estetiska 

aspekter, miljö och 

ekonomi.            VG.2 

  

 

 

 

Förmåga att motivera 

val av form utifrån 

funktion och estetiska 

 

 

 

 

 

 



  

Idé Planering  Genomförande Värdering 

 aspekter.            VG.2   

 Förmåga att formge 

slöjdarbete utifrån 

sina kunskaper om 

material och sina 

slöjdtekniker.     VG.3 

  

 Förmåga att förklara 

och motivera olika led 

i slöjdprocessen.   

                           VG.5 

  

 Förmåga att planera, 

ta initiativ till, och 

ansvara för mer 

omfattande och 

avancerade moment         

                       MVG.1 

  

 Utvecklad känsla för 

och kunskap om 

formgivning och 

funktion.         MVG.2 

  

 Kreativt 

problemlösande och 

prövande 

förhållningssätt.   

                       MVG.3 

  

 Självständighet, 

målmedvetenhet och 

kreativitet i olika 

slöjdsituationer.   

                       MVG.4 

  

 
 


