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Sammanfattning
Detta arbete har syftat till att undersöka huruvida ett designperspektiv på slöjd skulle kunna

göra ämnet mer samhällsnyttigt. Dessutom undersöks hur design tas upp i undervisningen.

Undersökningen bygger på intervjuer genomförda med lärare och litteraturstudier.

Intervjuerna har utgått från yrkesverksamma slöjdlärares åsikter och tankar kring slöjd samt

hur de har beskrivit sin undervisning. Några av lärarna i undersökningen har någon gång

arbetat med någon typ av designprojekt och funnit arbetssättet väldigt givande för både sig

själv och eleverna. De tillfrågade lärarna fokuserar till stor del på görandet i slöjden, därmed

får skissande och utvärdering en mer tillbakadragen plats i undervisningen. Till sist har

studien visat att dessa lärare ansett att eleverna har för lite kunskaper för att ett

designperspektiv skulle kunna användas för en givande undervisning i tidiga åldrar. 

Sökord: kursplan i slöjd, slöjdlärares åsikter, slöjdundervisning.
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Inledning

Det var mycket liv, alla höll på med olika arbeten. Vi skulle skissa, göra ritningar,

beräkningar, planeringar och skriva om vad vi lärt oss av det genomförda momentet i

arbetsboken. Sen var det ju det eviga sandpapprandet för att få ett så mjukt och lent resultat

som möjligt. Det är så jag minns slöjdundervisningen från min tid i grundskolan. Nu står jag

här själv, på väg att bli slöjdlärare och ska tampas med frågorna om hur man kan göra

undervisningen meningsfull, nyttig för både eleven och samhället och självfallet rolig.

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Nu 03) har beskrivit hur eleverna ser

slöjdämnet som ett av de roligaste ämnena inom skolan, men också att det är ett av de ämnen

som de anser sig ha minst nytta av. Inte heller deras föräldrar ser ämnet som ett viktigt ämne.1

Det har fått mig att fundera på varför eleverna tycker att det är så roligt med slöjd, men

samtidigt tycker att ämnet så oviktigt. Vad skulle vi behöva förändra inom slöjden för att ge

ämnet större vikt och tydligare samhällsanknytning? 

Under en av de kurser jag läste inom textildelen för min lärarutbildning hade vi en

föreläsning med Anders Marner. Den utgick och handlade om hans artikel ”Ett

designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan”.2 Han beskrev hur han

funderat på om fokus skulle kunna flyttas från görandet till tidigare och senare delar i

slöjdprocessen. Att man skulle lyfta fram skissandet, idéskapandet, utvärderingarna,

utställningar och kanske till och med bitar av reklam för den produkt man skapat. Efter denna

föreläsning utbröt det en upprörd diskussion i gruppen om hur man genom denna arbetssyn

skulle få en erosion av kunskap, att eleverna inte skulle lära sig alla tekniker de behövde och

om vilket tidskrävande arbetssätt det skulle vara.

Frågorna som väcktes inom mig den dagen har följt med mig under resten av min utbildning

och har legat som inspiration och grund för detta arbete. Kan ett designperspektiv på slöjden

vara en naturlig väg för utveckling av ämnet, eller kommer eleverna genom detta arbetssätt

mista viktiga, tekniska kunskaper och samtidigt som ämnet kan mista grunden i skolslöjden?

1 Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) – slöjd. Ämnesrapport till rapport
253, 2005. Stockholm: CE Fritzwes AB. S 9.
2 Marner, Anders (2005). Möten och Medieringar, ”Ett designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på
skolan” S 70-83. Umeå: Umeå Universitet.
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Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur ett designperspektiv på slöjden kan vara

ett möjligt arbetssätt för att skapa ett tydligare nyttoområde för eleverna samt att få ämnet

mer samhällsanknutet.

Frågeställningar

Undersökningen fokuserar på följande frågeställningar.

På vilket sätt behandlas design i slöjdundervisningen?

Vad ingår i ett designperspektiv på slöjden som inte ingår i den slöjdundervisning som sker

idag – där görandet oftast fokuseras – och vice versa?

Hur skulle ett designperspektiv på slöjden kunna aktualisera ämnets roll i samhället?

Definitioner

Process och produkt i undervisningen – görandets slöjd

Enligt kursplan för slöjd, grundskolan, ”bidrar [slöjden] till elevernas allsidiga utveckling

genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga”.3 Kursplanen

trycker på förmågor som kreativitet, ansvarstagande, problemlösnings förmåga, beredskap för

det vardagliga livet, medvetenhet om miljö och ekonomi, jämställdhet samt estetiska värden.

Genom att skapa och ta fram idéer till artefakter ska eleverna öka sitt begreppsbildande.

Ämnet skall också ge förmågan att kunna följa beskrivningar eller instruktioner.

Arbetsprocess, värdering och bedömning nämns som viktiga delar i undervisningen.

3 Skolverket (2007-04-16). Kursplan i slöjd,

                        
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087
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Lärarna ska i ämnet slöjd befästa elevernas förmåga att slöjda, lust till ett kreativt skapande,

främja deras självständiga planering och genomförande, ge dem praktisk erfarenhet av

manuellt arbete i slöjdens olika material och förbereda eleverna inför framtidens kommande

dagliga behov. Ingen speciell teknik nämns som viktig, det är upp till läraren att bedöma vad

som är viktigt för elevens kommande dagliga behov. ”Kännetecknande för ämnet slöjd är

elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé till färdig produkt”.4 Trots dessa

beskrivningar är min uppfattning, dels från min tid i grundskolans slöjd och dels från mina

verksamhetsförlagda utbildningsperioder, att undervisningen idag till stor del fokuserar på

görandet samt att skisstadiet och stadiet efter produktens färdigställande marginaliseras.

Dessa bitar i processen får ofta ta mindre plats för att få mer tid över till elevernas tekniska

lärande. Jag kommer att kalla detta för görandets slöjd.

Designperspektiv

Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder design formgivning, där de nämner industriell

inom parentes.5 Anders Marner, verksam vid Umeå Universitet, definierar ett

designperspektiv på slöjden i sin artikel ”Ett designperspektiv på slöjden och ett

kulturperspektiv på skolan”, vilken används för definition i detta stycke.6 Marner menar att

ett vidgat kunskapsbegrepp inom slöjden innebär hantverk, varseblivning av form, design,

etnologi, och matematiska beräkningar. Detta skulle inkludera den befintliga slöjdprocessen,

men också ta in samhällsaspekter, reklam, med mera. Marner menar att genom ett

designperspektiv på slöjden skulle mer fokus läggas på skissandet och inspirationen till olika

teman samt kring avslutandet av teman. Han ser en vikt av att man inom slöjden skulle arbeta

mycket med utställningar, utvärderingar och se till senare användande utav produkten.

Genom detta menar han att ”artefakten är därför ett objekt som kan ses från olika perspektiv,

från såväl skaparens som användarens”.7 Samtidens teknik och kulturella frågor skulle

tydligare kunna aktualiserad inom ämnet. Marner ser möjligheter i att lyfta fram den kreativa

4 Skolverket (2007-04-16). Kursplan i slöjd,

                        
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087
5 Svenska Akademin (1992). Svenska Akademins Ordlista, Höganäs.
6 Marner, Anders (2005). Möten och Medieringar, Umeå: Umeå Universitet. S 74-81.
7 Ibid. s 76.
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processen ytterligare samt att försöka fläta samman moderna och gamla material och

tekniker. 

Bakgrund

En historisk blick på slöjd

Eva Trotzig skriver i ”sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter”8 om hur

slöjdämnet danades i industrialismens början (kring 1900-talets början), hur ämnet formades

för att stå upp emot samhällets behov. Slöjden hade en fostrande uppgift i skolan. Ämnet

skulle tillföra ett tekniskt kunnande, ordentligt uppförande och hygien till eleverna för att de

skulle kunna försörja sig själva. Slöjdämnet har förändrats mycket sedan dess, många

efterföljande pedagoger har haft sina åsikter och ifrågasatt ämnets utformning. Nu frågar sig

Marner om man kan tänka sig att låta ämnet utvecklas mot design9. Detta för att ge slöjden ett

större nyttoinslag för framtida studier eller yrkesliv. 

Kreativa yrkens framväxt genom tiderna inte sammankopplat med ämnets

nyttoupplevelse

Anders Marner hänvisar i Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser i ett

semiotiskt och sociokulturellt perspektiv till Richard Floridas The Rice of the Creative Class

(2002) där han undersöker klasstrukturens utveckling i USA mellan 1900 och 1999. Hans

resultat visar att kreativ verksamhet allt mer präglar yrkeslivet. Florida ser en klass som han

kallar för super-creative core, som består bl a av vetenskapsmän, ingenjörer, professorer,

poeter, författare, artister, underhållare, skådespelare, designers och arkitekter. 

8 Trotzig, Eva (1997). ”sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter”, Linköping: Linköpings
Universitet.
9 Marner (2005).  S 74.
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Figure 4.2 The Class Structure, 1900-1999 (Percent of Work Force)

Diagram 1 Klasstrukturen I USA 1900-1999 enligt Florida (citerad i Marner, 2005, s 73)

Den kreativa klassen har ökat från ca 10 % 1900 till ca 30 % 1999 och super-creative core

har ökat från ca 2,5 % 1900 till ca 12 % 1999 medan arbetarklassen har minskat från ca 36 %

1900 till 26 % 1999 och jordbruksklassen har minskat från ca 37 % 1900 till ca 0,5 % 1999.

Av denna undersökning drar Marner slutsatsen att skolan ”måste ställa sig frågan om hur

kreativiteten kan synligöras där. När det gäller slöjdämnet behöver därför relationen hantverk

– design – teknik behandlas på ett djupare sätt”.10 

Med utgångspunkt i de kreativa yrkenas framväxt skulle det kunna förväntas att eleverna ser

en större nytta med slöjd och andra kreativa ämnen inom skolan. Dock visar resultaten från

10 Marner (2005). S 73.
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Nu 03 att 81 % av eleverna är intresserade av ämnet slöjd men att eleverna inte anser sig ha

någon nytta av ämnet för vare sig framtida studier eller yrkesliv, men de kan se en viss nytta

av slöjdkunskaper och -erfarenheter för fritiden.11 

Slöjdprocessen

Mia Porko-Hudd skriver om hur den slöjdpedagogiska synen fokuserar på lärare och elev i

undervisningen och dess innehåll12. Hon menar att slöjdverksamheten ska utgå från elevens

intressen, förutsättningar och kunskaper.

Eleverna i edukativ slöjd skall uppmuntras till individuella slöjdprocesser och att vägen till

det färdiga slöjdföremålet är minst lika viktig som föremålet i sig.13 

Edukativ (fostrande) slöjd är ett begrepp som används i finländsk slöjdforskning, Porko-

Hudd beskriver att slöjdprocessen består av fyra faser, formgivning, planering av

tillverkning, tillverkning och resultat men säger också att varje slöjdprocess är unik. Man rör

sig inte alltid enkelriktat mellan de olika faserna. 

Anders Marner och Hans Örtegren skriver i En kulturskola för alla – estetiska ämnen och

läroprocesser i ett mediespecifikt och meideneutralt perspektiv om hur de uppfattar

problematiken kring uttrycket slöjdprocessen.14 De ser en likhet mellan bild- och

slöjdundervisningen i ett av de mest slående resultaten från Nationella utvärderingen i bild

1992. Där framkom enligt Marner och Örtegren att tre fjärdedelar av bildämnets lektionstid

ägnats åt bildframställandet. Inom slöjden anser de att mestadels bara en sida av

kommunikationsprocessen fokuseras, den skapande sidan, alltså görandet. De problematiserar

produktens och produktanvändningens del i slöjdprocessen och menar att dessa ligger utanför

densamma. Till viss del tror de att det beror på att begreppet slöjdprocess förklaras med ”från

idé till färdig produkt”. Vidare funderar de på om en lösning kan nås genom gemensamma

arbeten i slöjd, om eleven och skolan genom det ”kan betrakta och använda det som

skapats”.15

11 Skolverket (2005). S 34.
12 Porko-Hudd, Mia (2005). Under ytan, vid ytan och ovanför ytan, Åbo: Åbo Akademis Förlag. S 36.
13 Ibid. S 37.
14 Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003). En kulturskola för alla – estetiska ämnen och läroprocesser i ett
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
15 Ibid. S 56. 
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Läroplaner och undervisning 

Marner och Örtegren skriver också om trögheten inom skolan som institution, om hur denna

tröghet gör att skolan isoleras från samhället i övrigt, att den undervisning som bedrivs oftast

inte är samhällsanknuten. De menar att estetiska ämnen kan vara centrala för skolans

allmänna måluppfyllelse.

De estetiska ämnena är idag små och marginaliserade i skolan, men motsvaras av mycket

kraftfulla företeelser i samhället, t ex inom såväl medierna som i industriell formgivning och

design. […] Det hävdas ofta att Ericssons kollaps på mobiltelefonmarknaden delvis orsakats

av att man inte nog beaktade designaspekten16

Vidare menar Marner och Örtegren att skolan måste våga arbeta mer med estetiska och

medierande frågor om skolan ska svara mot samhällsutvecklingen.17

Kajsa Borg beskriver en av ämnets svårigheter efter införandet av de nya läroplanstexterna

som innebar att skolan och elever får i större utsträckning prioritera själva.18

Ämnesföreträdarna för slöjd har i många fall inte lyckats hävda sitt ämnes berättigande i

förhållande till andra intressenter, trots att slöjden har stor popularitet hos eleverna och

uppvisade goda resultat i den Nationella utvärderingen.19

Borg visar på att slöjdlärarna kan ha svårt att ta till sig läroplanstexterna, som hon beskriver

som mer ogenomträngliga för varje läroplan som skrivs. Hon visar också på att

läroplanstexterna har liten betydelse för lärarna, att de arbetar utifrån sina egna

föreställningar och erfarenheter från ämnet. ”När läroplanerna är abstrakta och

undervisningen bygger på enskilda lärares tolkningar ges en stor frihet, på gott och på ont.”20

Nu 03 visar att det dominerande arbetssättet i slöjden är individuellt arbete med en process

från idé till färdigställande av en produkt. Den uppfattar att ”görandet” prioriteras, eftersom

16 Marner och Örtegren (2003). S 58.
17 Ibid. S 59.
18 Borg, Kajsa (1995). Slöjdämnet i förändring, Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för pedagogik
och psykologi.
19 Ibid. s 134.
20 Idib. S 136.
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många elever är negativa till att planera sina slöjdarbeten och får ta hem sin färdiga produkt

utan någon redovisning av den eller arbetsprocessen. 

I utvärderingen framkom att slöjdens undervisningsformer tränade såväl sociala, manuella

som intellektuella färdigheter och att slöjden var en viktig resurs för den svenska skolan där

många av läroplanens målsättningar kunde förverkligas.21

I Porko-Hudds undersökning har det framkommit att slöjdlärarna och eleverna inte alltid har

samma mål med undervisning eller elevens slöjdande. ”Slöjlärarens mål för eleven är dels

personlighetsutvecklande, dels ämnesteknologiska, medan elevens mål ofta gäller

ämnesteknologiska kunskaper för skapandet av en produkt.”22 Vidare ser Porko-Hudd att

slöjdundervisningen i stort utformas av läraren tillsammans med eleverna.

Teori eller praktik

Marner ser en problematik i de estetiska ämnenas plats i dagens skola. Han menar att de får

stå tillbaka för andra ämnen. Vidare menar han att föreställningarna om dem som

övningsämnen eller praktiska ämnen gentemot teoretiska ämnen, antingen i positiv eller

negativ bemärkelse, kan skapa motsättningar mellan ämnena.23 

Designperspektivistisk undervisning

Marner frågar sig om vi kan låta slöjdämnet utvecklas mot design utan att det leder till en

”erosion” av kunskap eller kompetens. 

[…] om design förenas med traditionellt hantverk kommer kompetensen hos aktörerna att öka

istället för att erodera. Processer som är mer kreativa kommer till stånd. Det framställda

föremålet kan modifieras i högre grad, nya möjliga kombinationer kan genomföras, eftersom

förstadierna i den kreativa processen uppmärksammas i högre utsträckning […] nya objekt

kan framställas parallellt med de gamla modellerna.24 

21 Borg (1995). S 13.
22 Porko-Hudd (2005). S 123.
23 Marner (2005).
24 Ibid. S 75.
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I stället för fokus på framställandet av produkter som sker inom den traditionella slöjden,

kommer slöjd med ett designperspektiv ”ha ett bredare fokus; den process som föregår

artefakten i relation till dess senare användning”.25 

Inspiration och engagemang

I Skolslöjd med kvalité och personlig prägel skriver Bengt Svensson om hur han har sett att

kvalitén på slöjdstuderandes arbeten har försämrats i takt med att den personliga prägeln på

arbetet ökat.26 Därför undersökte han om han genom en målmedveten metodik skulle få

elevernas arbeten att behålla högre kvalitet samtidigt som den personliga prägeln kommer

fram. I sin undersökning berörde han även ämnet inspirationslektioner och frågade sig hur

betydelsefulla de är. Som huvuddrag nämns:

! Det ser ut att vara mycket positivt att hålla en inspirationslektion för alla elever

samtidigt.

! Den positiva uppmärksamheten läraren visar var och en, och att han visar upp allas

trevande experiment tycks ha en mycket positiv effekt.

! Eleverna kan ge varandra mycket stark inspiration genom att de experimenterar och

tar del av varandras idéer.

! Eleverna bör inte lämnas åt sig själva vid planeringstillfällena. 27

Svensson skriver att inspirationen mycket handlar om att skapa en positiv sinnesstämning.

Hans undersökning visar också att ”metoden att låta eleverna planera med

experimentmaterial har visat sig överlägsen metoden att rita”.28 Vidare ser han att det

självständiga skapandet inte givetvis ges av att låta eleverna arbeta med helt olika föremål

eller tekniker. Han ser en styrka i att arbeta med gemensamma arbetsområden, som är väl

genomtänkta, istället för att arbeta med helt enskilda uppgifter.

I Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck skriver Kajsa Borg om slöjdämnets tidigare syfte.29

Slöjden skulle ”bidra till att elevernas formella bildning uppnåddes, genom att eleverna

arbetade på rätt sätt med att framställa de föreskrivna föremålen, som skulle vara enkla och

25 Ibid. S 76.
26 Svensson, Bengt (1993). Skolslöjd med kvalité och personlig prägel, Linköping: Linköpings Universitet.
27 Ibid. S 114.
28 Ibid. S 115.
29 Borg, Kajsa (2001). Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck, Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen
för beteendevetenskap S 113.
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praktiskt användbara”.30 Borg ser en risk om slöjdföremålet som ska skapas redan är bestämt

av läraren, då kan kanske elevernas arbetsinsatser och engagemang inte bli lika stort, som om

de skulle få bestämma själva.

Skissande

Marléne Johansson skriver i Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra

medierande redskap om sin studie på tre olika klasser inom slöjdämnet. Hon såg en riklig

användning av skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar.31 Vidare skriver hon att: 

En skiss oftast är utförd av eleven själv för att skissa upp hela slöjdföremålet eller för att

avgöra hur det exempelvis skall dekoreras eller hur någon annan detalj skall lösas. Skisser och

bilder kan vara färglagda och med fastsatta garn- och tygprover. Med hjälp av skisser

föreställs och beskrivs föremålet.32

Johansson beskriver hur hon har sett att skissen används för att diskutera utformningen av ett

föremål och för att föra minnesanteckningar på under arbetets gång. Hennes studie visar hur

diskussioner kan skapas när man använder bilder, skisser, ritningar och arbetsbeskrivningar

som redskap för reflektion. Diskussionerna kan handla om relationer mellan förebild,

arbetsprocess och slöjdprodukt. Då blir skissande och skrivande också redskap under

slöjdarbetet.33

Dagbok – planering, eftertanke och utvärdering

Marléne Johansson skriver i Slöjdprocessen – arbetet i slöjdsalen, dagboksanteckningar om

vilka kvalitéer man kan nå genom att använda sig av dagboksanteckningar i undervisningen.34

Genom ett sådant arbetssätt ger man eleverna en möjlighet till självreflektion. Eleverna

befäster sin kunskap sitt lärande genom att skriva om det, både när de skriver och när de

30 Ibid. S 113.
31 Johansson, Marléne (2002). Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande
redskap, Göteborg ACTA Universitatis Gothoburgensis, s 143.
32 Ibid. S 143.
33 Ibid. S 211.
34 Johansson, Marléne (1994). Slöjdprocessen – arbetet i skolan, dagboksanteckningar, Göteborg, Göteborgs
Universitet. 
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senare går tillbaka och läser vad de skrivit. Vidare skriver Johansson om hur eleverna kan se

den färdiga produkten framför sig under arbetsprocessens gång.

Eleven är medveten om att produkten består. […] Slöjdprocessen - välja, planera, utföra,

värdera – i skolan fortsätter därefter som process i hemmet. Lärare borde speciellt tänka på

hur elevens slöjdprodukt användes och värderas i hemmet. Slöjdprocessen i skolan får inte bli

isolerad från process och produkt utanför skolan.35

Johansson har inte helt kunnat se effekten av arbetssättet, men poängterar att ”genom att

arbeta på detta sätt borde slöjdens pedagogiska nytta bättre kunna tas till vara för eleverna”.36

Utställning och uppföljning

Marner menar att ”genomförandet av designprojekt i slöjdundervisningen kan tänkas

inkludera gemensamma överväganden med avseende på funktion och användning i den egna

skolan eller i närsamhället, inkluderande reklam, argumentation för och även försäljning av

produkten”.37 Detta kan fungera som en slutlig uppsamling av ett arbetsmoment som kan

avslutas med en offentlig utställning eller liknande.

I artikeln ”Utstillningen – noen moment til et retorisk perspektiv” i Slöjdforskning, artiklar

från forskarutbildningskursen, slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och metodologisk

kontext skriver Bjørg Tronshart om hur utställningar kan användas i undervisningen.38

Tronshart ser utställningar som en möjlighet att nå nya insikter.

En utstillning er en kompleks fysisk og visuell tekst. Den kan romme bruk av både visuelle,

verbale, auditive eller kinestetiske tegn. Den omfatter både hva som stilles ut (bilder,

skulpturer, gjenstander og lignende) og hvordan dette presenteres (scenografi og regi) […] En

utstillnings verbale og visuelle retorikk forholder seg til intensjon og kontekst, avsender og

mottaker, tid, sted og rom.39

35 Ibid. S 51.
36 Johansson (1994). S 53.
37 Marner (2005). S 77.
38 Tronshart, Bjørg (2004). ”Utstillningen – noen moment til et retorisk perspektiv”. I Nygren-Landgärds,
Christina och Borg, Kajsa (red), Slöjdforskning, artiklar från forskarutbildningskursen, slöjd och bild i en
vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontext (s 241-256), Åbo: Pedagogiska fakulteten.
39 Ibid. S 243.
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Metod

För att besvara frågeställningarna valde jag att genomföra litteraturstudier och till stor del

utgå från intervjuer med lärare som jag tolkade i samband med ett designperspektiv. 

Intervjuer

Jag genomförde strukturerade, kvalitativa intervjuer. Frågorna har formulerats på så vis att de

ska ge uttömmande information relaterad till frågeställningarna.40 Frågorna bifogas i bilaga 1.

Varje fast fråga följdes av något varierande uppföljningsfrågor. Detta för att få viktiga

synvinklar från informanterna rörande deras uppfattning om ett designperspektiv på slöjden.

Informanterna valdes ut i grundskolan i en kommun med närområde i norra Sverige. De

undervisade i slöjd från år 2 till år 9, två av dem undervisade även i slöjd på gymnasienivå.

Det var önskvärt att läraren använt sig av någon typ av designprojekt i undervisningen, dock

inte ett måste. Eftersom både trä- och metallslöjd samt textilslöjd, räknas som ett ämne på

grundskolan, valde jag att intervjua lärare från båda slöjdarterna. Totalt intervjuades sju

stycken lärare, varav fyra textillärare och tre trä- och metallärare. Av de intervjuade lärarna

arbetade sex stycken parvis på tre skolor. Intervjuerna genomfördes på respektive lärares

skola och spelades in på minidisk för transkribering. 

Etiska överväganden

Vid varje intervjutillfälle började jag med att poängtera att lärarnas svar skulle behandlas

konfidentiellt. Detta genom att inspelningarna förstördes efter att jag transkriberat

intervjuerna, då byttes deras namn ut mot beteckningar. Beteckningarna Tx 1, 2, 3 användes

för textilslöjdlärarna och Tm 1, 2, 3 för trä- och metallslöjdlärarna för att göra källorna

anonyma och kunna undersöka om särskilda åsikter och föreställningar var knutna till de

olika slöjdarterna. 

40 Johansson, Bo och Svedner, Per Olof (2004). Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala:
Kunskapsföretaget, s 24.
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Resultat

Nedan följer en sammanfattning av det transkriberade materialet från intervjuerna. Delarna

som behandlats är lärarnas åsikter om den befintliga slöjdundervisningen, deras syn på design

samt hur design tas upp och skulle kunna tas upp i undervisningen. Vidare visas också

lärarnas tankar om vad ett större fokus på design skulle kunna tillföra. Tx 1 och Tm 1

arbetade båda på en friskola med både grundskola och gymnasium. Tx 1 undervisade slöjd

från år 7 upp till tredje året på gymnasiet och Tm 1 ledde all slöjdundervisning i de hårda

materialen från år 1 till tredje året på gymnasiet. Tx 3 och Tm 3 arbetade på en grundskola

och undervisade elever från år 2 till år 5. Tm 2 arbetade på en grundskola och undervisade

från år 2 till år 9. Tx 2 arbetade på en grundskola och undervisade från år 3 till år 6.

Lärarnas åsikter om slöjdämnets viktigaste kvalitéer

Svaren från Tm 1 kring dessa frågor har gått miste i inspelningen. Svaren från de övriga

lärarna skiljer sig. Vissa har några gemensamma åsikter, men de varierar så pass att jag inte

kunnat sammanfatta svaren utan att förenkla för mycket. 

Tx 1 anser att det viktigaste är att stärka elevernas viljekraft. Vilket är snarlikt vad Tx 2 anser.

Hon ser stor betydelse i elevinflytandet, möjligheten att få utlopp för sin kreativitet och få

sitta i lugn och ro om man vill det. Tm 2 och Tm 3 anser att slöjden är viktig för att ge elever

en möjlighet att vara duktiga på något annat än teoriämnen. Dock poängterar Tm 2 processen

som det viktigaste, att kunna påverka processen och följa den från idé till färdigställande. Tx

3 ser många viktiga kvalitéer i slöjdämnet, men nämner processen som den viktigaste. I

övrigt nämner hon att eleverna får se helheten i sitt lärande med moment i praktik, teori och

utvärdering. Tx 3 poängterar att barnen i skolan använder sig av samma kreativa process som

en konstnär gör och menar för att det ska vara givande kan man inte hoppa över något steg i

den processen. Hon ser en svårighet att dokumentera denna process. Hon ger också uttryck

för att slöjden är fostrande, ett ställe där eleverna får träna sin frustrations tolerans när de

stöter på svårigheter och problem, i och med det tränar de sitt tålamod. ”Samhället vill ha

kreativa människor, sociala människor. Problemlösningen i slöjden tillsammans med att lägga

ner tid på att fundera igenom hur saker ska utformas, är naturligtvis jätteviktigt”
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kommenterar Tm 2. Han anser att ett arbetssätt där fokus bland annat läggs på funktionalitet 

och estetik är, utöver att vara positivt för eleverna, även är väldigt stimulerande för lärarna. 

Han poängterar att han ser design och formgivning som en naturlig del av ämnet och att det 

är viktigt att eleverna genomarbetar sina saker för att nå så långt som möjligt och samtidigt få 

behållning av arbetet. 

 

Vad eleverna tycker om slöjdämnet enligt lärarna 

Alla lärarna uppfattar att eleverna tycker om slöjden, de flesta eleverna ser det som det 

populäraste ämnet eller bland de mest populära ämnena enligt lärarna. Lärarna ser olika 

faktorer som skapade denna uppfattning. Enligt lärarna är det många elever som bland annat 

tycker att det är viktigt eftersom de får göra något de upplever att de har ett behov av och att 

de har nytta av sakerna de tillverkar samt att de får utlopp för sin kreativitet. Andra ser det 

som ett andningshål i skolan, någonstans där de får slappa lite, där det inte är så kravfyllt, lite 

friare. Tx 3 menar att det är ett ämne som passar alla på något sätt. När jag frågade vidare om 

Tm 2 trodde att eleverna såg slöjden som ett viktigt ämne, fick jag svaret att eleverna inte ser 

det som sämre än något av de andra ämnena. ”Jag tror inte man har den synen på skolan över 

huvud taget ... Förutom matte, svenska och engelska, det har alla förstått att det ska man 

kunna.” Tx 2 upplever att eleverna inte alltid förstår att slöjden var betygsgrundande. Tm 1, 

som bedriver undervisning från lågstadiet till gymnasiet, upplever att eleverna tar slöjden mer 

på allvar ju längre upp i åldrarna de kommer. 

 

Lärarnas undervisning  

Alla lärarna håller genomgångar med hela gruppen, oftast vid lektionsstart, men också under 

lektionens gång om något dyker upp som de anser vara av vikt för alla i gruppen.  

 

Tm 1 arbetar i de läger årskurserna ganska mycket med tekniker och ju äldre eleverna blir ju 

mer kommer det fria skapandet fram. Han poängterar att man först lär sig grunderna för att 

sen kunna arbeta friare. Tx 1 beskriver hur hon i sin undervisning i år 7, 8 och 9 årabetar med 

tekniker och på gymnasiet försöker hon främja deras fria skapande. 

 



I undervisningen använder Tm 3, precis som Tx 3, sig mycket av att eleverna får hjälpa och

söka hjälp hos varandra. Som nämnts tidigare arbetar dessa två på samma skola och har ett

tätt samarbete. När de arbetar i teman är det inte ovanligt att båda slöjdlärarna är inne i

samma slöjdsal med alla barnen.  Teman som Tm 3 och Tx 3 berättar om visar att de arbetar

mycket med teman, speciellt temat ”jag, du, vi tillsammans” som kan gå över hela hösten och

återkommer varje år. Detta tema börjar med en brainstorm med eleverna där deras idéer och

tankar kommer fram och skrevs ned. Lärarna styr endast i år 2 brainstormen och det senare

arbetet, då styr de vilket material eleverna ska arbeta med. I temat arbetar eleverna både i

grupper och enskilt. Tx 3 beskriver hur hon tydligt klargör vilka mål eleverna ska nå. Utifrån

målen har hon gjort arbetsscheman och arbetsområden som eleverna bör arbeta med. Det kan

vara områden som broderi eller stickning, men eleverna bestämmer själva vad de vill göra

och hon utgår från deras idéer. Vissa områden är dock bestämda och tas upp i olika åldrar. 

Tm 2 utgår tidigt ifrån elevernas egna idéer. Stöttar och hjälper dem till en färdig produkt. I

de lägre åldrarna håller han eleverna till teman där han påpekar att de alltid har möjlighet att

påverka slutprodukten. ”Jag gör aldrig så att allt ska se likadant ut, det tycker jag är

jättetråkigt” säger han och berättar också att han vid en start av ett gemensamt moment har en

stunds inspiration. Inspirationen består av att han pratar om viktiga funktioner hos ett

föremål, vad som behövs för att det ska fungera, han ritar också på tavlan och diskuterar med

eleverna, som kommer igång i tankegångarna vid inspirationen. 

Tx 2 lär ut olika tekniker i början på läsåret och låter sedan eleverna välja arbeten själv när de

obligatoriska teknikdelarna är genomförda. Ju äldre eleverna blir desto mer eget val får de ha.

Skissandet i undervisningen

Skissandet används i olika grad av lärarna. Tm 3 och Tx 3 ger sina elever i år 3 en slöjdbok

där de skissar. Skissen ska visa deras idé framifrån och från sidan med utsatta mått. Eleven

ska också svara på frågor kring vad de ska göra, vilken teknik och vilket material de ska

använda. Om eleverna inte har helt klart för sig hur de vill att föremålet ska se ut ber de

eleverna att skissa fritt. Tm 3 ser inte heller skissen som något statiskt, som måste bli helt

sann, utan just som en skiss som måste prövas och ibland omkonstrueras för att få ett
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funktionellt slutresultat. Tx 3 poängterar att även fast hon har många mallar och mönster, vill

hon att eleverna ska mäta och tänka själva hur de vill att deras sak ska se ut. Tx 2 som arbetar

med samma åldrar låter eleverna använda sig av skissandet när det är något som hon inte

förstår eller för att skissa upp detaljer till arbetena. Till det mesta finns det färdiga mallar,

men självklart får eleverna även rita egna former på saker de vill göra. Tx 2 vill att de håller

sig till storlekarna som mallarna är, för att inte göra något för stort som de inte hinner med. 

Tm 2s elever har en arbetsbok från åk 7 där de samlar sina skisser, idéer och skriver

dagboksanteckningar, gör beräkningar och planeringar. I tidigare åldrar använder eleverna

lösbladssystem. Eleverna får inte göra något innan de har gjort en skiss. När de har gjort den

tittar de tillsammans med Tm 2 på den och resonerar kring idén, ”skissen ligger som grund

för arbetet”. Tm 1 kräver skisser av eleverna om de ska konstruera eller bygga något. Men

om det är något mer konstnärligt, som att tälja eller skära fram en form tycker han att skissen

inte behöver komma ner på papper. Han anser att eleverna då skissar med kniven eller järnet.

Om elever som har svårt att komma ”in i kreativiteten” uppmanar han dem ofta att sätta sig

ner och skissa, eller kladda som han sa. Genom ”kladdandet” ser Tm 1 att eleverna kommer

loss och så småningom kommer de fram till något. Tx 1 använder sig inte av skissandet som

en metod i arbetet i år 7-9 men arbetar med det med gymnasieklasserna. Hon upplever att de

sistnämnda elever nått en annan mognad ”där de ser att arbetet är en process från tanke till

färdig produkt” och att de kan se skissandet som ett led i processen. Om något är otydligt

både för henne och för eleverna uppmuntrar hon eleverna att skissa, dock poängterar hon att

hon inte motsätter sig skissandet. 

Avslutande moment i undervisningen

Tm 2, Tm 3, Tx 2 och Tx 3 låter alla elever ställa ut sina saker i någon av skolans lokaler

innan de får ta hem sina slöjdalster. Tm 3 och Tx 3 fotar även elevernas ting. Tm 2 har arbetat

mycket med utställningar, inte bara på skolans område utan även i offentliga lokaler.

Elevernas arbeten följer en ordning som beskrivs i deras arbetsböcker. Där står det bland

annat att de ska göra en utvärdering, eventuellt en utställning och eventuellt ta hem. Ett tema

då de inte tar hem sina saker är ”officiell utsmyckning”. Då sätts alltid deras alster upp på

väggarna, om de håller kvalitén. Med detta menar han att det ska finnas ett budskap och
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budskapet får inte ha att göra med rasism, mobbning eller andra budskap som strider mot

etiska värderingar. Tm 1 nämner att han önskar  att det fanns möjlighet för någon form av

utställning, men att platsbristen gör det omöjligt. Tx 1 ser inte någon vinst i utställande av

alster. 

Tx 1 håller i åk 8 en sammanställning över vad eleverna har gjort när ett moment är färdigt.

Tm 1 brukar försöka knyta ihop och sammanfatta arbetet efter varje period. Tm 3 pratar

ibland med eleverna om användandet av färdiga saker, men det är inget planerat. Han ser

dock att när ett tydligt användningsområde eller ett tydligt behov finns blir eleverna mer

engagerade och mer motiverade till att arbeta med saken. Tx 3 pratar ibland med eleverna om

hur de använde sina saker, men det är inget strategiskt eller kontinuerligt. Tm 2 pratar med

eleverna om hur det hade gått med deras saker när de är färdiga och hemtagna, om de

använde dem ifall han känner att de lagt ner mycket arbete på produkten. 

I Tx 2s undervisning avslutar eleverna ett moment med att hänga upp, alltså ställa ut, sina

saker i klassrummet. Sakerna hänger uppe en vecka. Användandet av sakerna tas upp av

eleverna under arbetsprocessens gång, men inte efter färdigställandet. 

Utvärderingen i undervisningen

Tx 1 använder sig i stort sett inte av utvärdering, varken på högstadienivå eller gymnasienivå,

men anser att det skulle vara bra att använda sig av det i varje klass. Någon skriftlig

utvärdering genomförs inte av Tm 1, bara den muntliga, som det nära arbetet på en mindre

skola ger möjlighet till under arbetets gång. Tm 2s högstadieelever avslutar varje moment

med en enskild skriftlig utvärdering. I de yngre årskurserna samlas de och tittar på varandras

saker samtidigt som eleverna får berätta om hur arbetet och processen har gått. Detta görs

bara i högstadiet om något exceptionellt gjorts. I samband med avslutandet av ett moment

skriver Tx 2s elever en enkel utvärdering och uppföljning på arbetet. Där skriver de hur stora

sakerna har blivit, vilket material de har använt och vilka saker de tränat på. Utvärderingen

berör frågor som om de tyckte att arbetet varit lätt eller svårt, roligt eller tråkigt. Tm 3 och Tx

3 avslutar varje arbetsmoment med en enskild utvärdering där eleverna får skriva i sina

slöjdböcker vad de har gjort, hur de har gjort detta, varför och vad de har lärt sig. Detta för att
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de ska tänka tillbaka och reflektera över vad de kunnat göra annorlunda eller om de gjort

några misstag. 

 

Lärarnas ambitioner

Alla lärarna talar om deras ambitioner med arbetet kring avslutet, men har olika argument för

varför inte alla ambitioner genomförs. Bland annat nämns tidsbrist och platsbrist. Tm 3 är i

stort sett nöjd, precis som Tx 3, men båda kommenterar att de gärna skulle få in mer av kultur

och kulturarv i undervisningen. Tx 3 ser den största vinsten i att deras elever ser ”ämnet som

slöjd, textil och trä, både mjuka och hårda”. Tm 2 ser oerhörda möjligheter i kursplanen och

anser att han inte når upp till alla sina ambitioner. Samtidigt som han betonar att han tycker

att arbetet är roligt så betonar han också att han hela tiden vill nå längre. Tx 2 anser sig nöjd

med sin undervisning och nämner elevinflytande och kunskaperna som de viktigaste delarna.

Tx 1 är nöjd med sin undervisning där hon behållit en grund av kursplanen och sedan

vidareutvecklat den.  Tm 1 anser sig också nöjd med undervisningen till stor del, dock anser

han sig inte ha ”fullständig koll på det bakomliggande i skolans pedagogik”. På

gymnasienivå upplever han att han ”får lite cred, att de [eleverna] faktiskt förstår varför man

gör saker och ting”. Tm 1 funderar kring hur kulturarvet tas upp i undervisningen och

argumenterar för att slöjdämnet och slöjdlärarna ska lära ut gamla tekniker, men på ett nytt

sätt. Lärarna ska tillåta och medverka för att eleverna tar tekniken till sig och gör någonting

personligt med den. T ex att de använder tekniken på ett nytt, modernt material. Han ser inget

ändamål i att endast bevara tekniker. ”Vi ska förvalta kulturarvet. Och jag tycker att vi ska

göra det på ett sådant sätt att vi kan föra vidare det till ett modernare uttryck”

Slöjden ur nyttosynpunkt

Alla lärare anser att ämnet svarar mot samhällets behov, antingen för kommande yrkesliv

eller för kommande vardagsliv, men inte nödvändigtvis för båda. Tm 1 problematiserar

samhällets behov, han anser att samhället har många behov som beror på om man ser

individerna i samhället, företagen i samhället eller dylikt. Många av lärarna i studien

argumenterar för att man i slöjden ger utrymme för kreativiteten, flexibilitet och

problemlösande som de ser som viktiga delar i dagens samhälle, speciellt i yrkessituationer.
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Tx 1, 2 och Tm 1 betonar också individens behov av att skapa och hur slöjden ger både

möjlighet och kunskaper till att kunna fortsätta detta skapande även efter skoltiden. Samt den

möjlighet slöjd och hantverk ger till ett arbete som tar lång tid och måste ske metodiskt i

dagens, enligt Tm 1, stressiga samhälle. Tm 2 betonar att behovet av en handlingsberedskap –

förmågan att kritiskt kunna granska, att kunna bedöma om en produkt är bra eller dålig, värd

sitt pris eller inte – kan få en god grogrund genom slöjden. Tx 3 nämner att man i ämnet får

en möjlighet att se helheten, både starta och slutföra något från ens egna idéer. Ingen lärare

ser något ändamål i att bara göra produkter, utan de egenskaper som de ser som viktiga är

egenskaper som tränas före, under och efter slöjdprocessen. 

Design

Frågor kring design visar till viss del att lärarna beskriver det på olika sätt beroende på vilken

slöjdart de är utbildade inom. Alla trä- och metallslöjdlärarna anser att något som är designat

ska vara något som är praktiskt och estetiskt tilltalande. De betonar funktion, ett personligt,

konstnärligt utformande och ett totalintryck som viktiga delar i en designad produkt. Tx 1

hänvisar till ordboken där hon uppfattar att begreppet handlar om industriell design och ser

det som något av ett kultbegrepp. Hon säger att hon i undervisningen inte använder sig av

design, utan mer av begreppet formgivning. Varje elev formger sin produkt eller uppgift. Tx 2

lägger i uttrycket att det ska vara något som man utfört och utformat själv, om ”man hittar på

precis hur en sak ska se ut, då har man ju designat den egentligen”. Tx 3 tänker på färg, form

och funktion när hon associerar kring design. Hon kan se att eleverna designar sina egna

saker genom att välja färg, form och funktion, men istället för design använder hon orden färg

och form med eleverna. Tx 3 är den som ser begreppet design på mest snarlikt sätt som trä-

och metallärarna.

Design i undervisningen

Vid intervjuerna visade det sig att fyra av sex lärare arbetat med designprojekt i olika

utsträckning. Två av dessa arbetar på samma skola och genomförde projektet tillsammans

inom båda slöjdarterna.
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Tm 3 anser liksom Tx 3 att man pratar för lite om design i skolan. Att man genom ett fokus

på design i undervisningen kan komma åt att det inte finns några fasta former för föremål, att

det inte finns något måste för hur något ska se ut, t ex en smörkniv. Tm 2 ger exempel på hur

han tar upp design i skolan genom att t ex prata om alla de olika hörselkåpor han hade i

lektionssalen. Hur man kan se på deras design från vilken period de är från. 

Tx 1 har inte arbetat med något genomtänkt designprojekt, men kan tänka sig att arbeta mer

med skissandet som inledning på uppgifter. Hon har svårt att se att utställningar skulle höja

elevernas intresse eller motivation, men medger att det tål att prövas. Tx 2 har inte arbetat

med något genomtänkt designprojekt. Hon nämner olika friare arbeten, men då hade fokus

legat på tekniken. Något som skulle kunna motivera henne att pröva att använda sig av

arbetssättet är att hon ser det som något roligt och en möjlighet till att skapa egna roliga

saker. Dock anser hon att det finns en svårighet i arbetssättet då hon tror att det kan bli några

elever som inte gör något och att det kan vara svårt med motivationen för eleverna. Hon säger

att arbetssättet är något man måste planera in från början på terminen och väga in tiden, ”för

man måste ju ta bort något annat”. 

Tm 3 och Tx 3 har i ett tema arbetat med att designa stolar. 

 Då vi utgick från design faktiskt. Ordet och begreppet och då vi var och tittade på stolar och

hur de var utformade. Det var både färg, form och funktion. Sen fick de ju göra egna stolar.

De fick återanvända gamla stolar och så fick de göra om dem i både trä och textil.

I temat med stolar fick eleverna även göra ett besök på Dragonskolan där de fick rita en egen

stol, av alla deras förslag drogs en som vinnare och tillverkades av Dragonskolans elever på

trätekniska programmet som de sedan fick till skolan. Fördelarna med arbetssättet som Tm 3

såg var bland annat att eleverna tränades i att se möjligheterna, de tränade sig på att

kompromissa och lösa saker tillsammans eftersom de arbetade i grupper om två samt att

glädjen och det spontana kom fram på ett naturligt sätt. Nackdelar som han såg med

arbetssättet var att det blev mer stökigt och att de kanske inte hade samma koll som i vanliga

fall. Tx 3 beskriver att det var en spretig grupps behov, med elever som hade svårt med

grovmotoriken och att arbeta individuellt, som fick dem att vilja pröva något nytt. Genom

detta arbetssätt såg de en möjlighet i att få ihop gruppen. Det Tx 3 såg som givande i arbetet
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var att det blev så kreativt, att de fick uppleva och lära i andra miljöer än i skolan samt att det

blev lättare för eleverna att följa hela processen. Hon upplevde inga nackdelar med detta

arbetssätt ”man tappar mycket mer när man jobbar individuellt”. Hon såg designprojektet

som ett fulländat arbetssätt att använda sig av gemensamma moment i undervisningen och

skulle gärna använda sig av det fler gånger. 

Tm 2 har arbetat i 15 år med design i sin undervisning. Det började med ett samarbete mellan

de olika slöjdarterna där man försökte genomarbeta produkterna utifrån ett designbegrepp.

Eleverna fick hela tiden fråga sig ”hur kan en sak se ut?”. Nu på senare år har han arbetat

med något som han kallade för dörrprojektet. Det genomfördes i åk 8 på en enparallellig

skola och gick ut på att eleverna och skolan samarbetade med ett företag som tillverkade

dörrar. Klassen började med att göra ett studiebesök på företaget, sedan kom de tillbaka till

skolan och skissade på hur en dörr kunde eller skulle kunna se ut. Utifrån skisserna gjorde de

skalenliga modeller. Efter det kom företagets produktchef till skolan, eleverna fick lägga fram

sina idéer och fick direkt feedback utifrån estetik och produktionstekniska faktorer, vad som

gick att göra och vad som inte gick att göra. Därefter valde man en dörr, utifrån alla förslag,

som man jobbar vidare med tillsammans med företaget – som oftast stått för själva rådörren

och ytbehandlingen – producerades dörren. Eleverna gjorde moment på dörrarna som

håltagning, spårfräsning och målningar. Tm 2 berättade att det kom en uppmaning från skolan

om företagsamt lärande. Eftersom han var intresserad av design tog han på sig det och hade

drivit dörrprojektet i sex år, tills han haft friår. Efter det har företaget sålts och omorganiserat,

därför fanns inte hans kontakter kvar och projektet kunde inte fortlöpa. Men han skulle gärna

ha det som ett fortlöpande moment, då han tyckte att det var ett bra undervisningsmoment.

”Eleverna förstår att deras idéer är värda någonting, även ute på öppna marknaden.

Pedagoger försöker ju alltid uppmuntra dem men här kommer någon utifrån.” Han beskrev

hur eleverna växte med det beröm och med den uppmärksamhet projektet väckt i media. Tm

2 skulle vilja att fler fick möjligheten under projektet att deras dörr producerades, men han

menar att eleverna förstod att inte alla dörrar kunde produceras. En nackdel som han såg med

projektet, var – som i den vanliga undervisningen – att inte alla var med till hundra procent. 

Tm 1 arbetar i en av undervisningsperioderna, som är tre veckor, med en uppgift där eleverna

ska göra ett grytunderlägg, ett vardagligt ting som de ska hinna göra. Det får se ut hur som
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helst och de får använda sig av vilken teknik som helst av dem som de prövat och kan

grunderna i. Syftet är att eleverna ska få arbeta självstyrt och använda sig av sina idéer. I

uppgiften ska eleverna tänka igenom funktion och utseende eller uttryck. Tm 1 vill länka

samman dessa delar genom projektet. Han upplever arbetet som spännande och tacksamt just

för att man får arbeta med båda dimensionerna, funktion och utseende/uttryck. Genom

ramarna, som sätts av att han bestämmer uppgiften till grytunderlägg, ser Tm 1 att eleverna

hittar lusten och känner själv att han får en utmaning i uppgiften, vilket han ser som viktigt

om man ska arbeta i många år. Tm 1 uttrycker också att formgivning och design är något han

anser som centralt för ämnet. Nackdelar som han sett med arbetet är att vissa elever inte

kommer till ro och inte kommer in i uppgiften, den kan bli hängande eftersom den bygger på

den egna kreativiteten. 

Tankar om designperspektiv

Tx 1, 2 och 3 anser att ett designperspektiv skulle kunna tillföra väldigt mycket. Men t ex tror

de att många skulle begränsas av att de inte vet hur de tekniskt ska lösa olika svårigheter och

att lärarna kanske därför måste bestämma vilka tekniker de skulle använda, dessutom ser de

arbetssättet som för tungrott. De anser också att man redan arbetar med design på sätt och vis.

Tx 3 ser dock arbetssättet som optimalt om man ska arbeta med stora projekt eller liknande.

Hon ser dock en tidsbrist som försvårar arbetet då hon tänker sig att det går åt mycket tid till

att inspirera i samband med design.

Tm 3, 2 och 3 ser ett designperspektiv som något självklart positivt för ämnet och anser alla

att det skulle kunna ta större plats i undervisningen. Tm 3 betonar att design är något som blir

allt viktigare i samhället och att det då är viktigt att också ta upp det i slöjden. Tm 1 ser att

det är ett sätt att vidga ämnet. Man kan ta upp kvalitetsperspektiv på saker och på så vis

hjälpa till att skapa ett kritiskt tänkande hos elever och medvetna konsumenter eller

medborgare, vilket han menar måste gagna ett samhälle. Hans dröm är att ”någon gång få

jobba med ett designperspektiv mycket, mycket bredare, att få ta in samhällskunskapen i det,

ta in reklam och sådana saker”. Tm 2 menar att skulle slöjdlärarna inte använda sig av design

eller utformning i undervisningen missar man mycket i undervisningen och tappar också

många elevers intresse för ämnet.
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Tx 2 och 3 ser processen och det arbetssätt som råder som det viktigaste. Tx 1 tror att

individen skulle må ännu bättre om vi arbetade ännu mer med händerna och med skapande

verksamhet. Samtidigt anser hon att slöjden har skyldigheter gentemot de teoretiska ämnena

och beskriver det som ett dilemma. Jag tolkar att det beror på att hantverksämnena och

därmed slöjden, fått större plats i undervisningen på friskolan än i den kommunala skolan.

Samt att ämnena på denna skola försöker interagera och skapa en gemensam mening i större

utsträckning än just kommunala skolan.

 Tm1, 2 och 3 ser en svårighet i att arbeta med design i de lägre åldrarna. De ger alla uttryck

för att man först behöver lära sig grunderna om material och tekniker först. De är eniga om

att ett designperspektiv på slöjden är positivt för slöjden lite högre upp i åldrarna. Detta

eftersom de ser design och formgivning som en så naturlig del av ämnet. Skulle man ta fram

ett arbetssätt där man mer fokuserar på design delarna tror Tm 3 att det skulle fungera

jättebra i undervisningen, men ser en svårighet i tiden, då han ibland känner av en tidspress.

Tx 3 ser liksom Tm 3 en svårighet att hinna med allt i ett designperspektiv på

slöjdundervisningen, men anser att arbetssättet skulle vara positivt för ämnet. ”Det skulle ju

bara bredda kunskaperna, skulle jag kunna tänka mig.” Tx 1 ger uttryck för att hon inte

trodde att ett designperspektiv på slöjden skulle ha någon djupgående påverkan på

undervisningen.
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Diskussion

Sammanfattning av resultatet

Lärarna i studien märker ett stort intresse från elevernas sida och uttrycker att slöjden är det

populäraste ämnet. Detta tror de kan bero på att det ses som ett andningshåll, ett ämne som

inte är så kravfyllt, men också att det är ett ämne som passar alla. De framhäver kreativitet,

elevinflytande, viljestärkande samt elevernas möjlighet att gå genom och påverka processer

från idé till färdigställande som viktiga kvalitéer i ämnet. Lärarna är också nöjda med sin

undervisning, dock påpekar några att deras ambitioner sträckte sig längre och att de vill

fortsätta utveckla sin undervisning. De anser att slöjden bidrar till att tillfredsställa  vissa av

samhällets behov. Bland ämnets främjande delar nämns kreativitet, flexibilitet,

problemlösningsförmåga, kritiskt tänkande och skapande av en handlingsberedskap.

Alla lärarna i undersökningen betonar vikten av att gå igenom grunderna först för att sedan i

äldre åldrar kunna gå in djupare på ett friare skapande. Några lärare berättar att de utgår från

elevens idéer i arbetet med grunderna. Lärarna arbetar på olika sätt med skissandet, vissa

betonar det mer i sin undervisning än andra. Några lärare kräver en skiss för att förtydliga en

oklar idé medan andra lärare kräver en skiss för att eleven över huvudtaget ska få fortsätta i

processen, där skissen ligger till grund för fortsatt arbete. Medan andra lärare inte såg det som

nödvändigt processen första arbete. 

Det skiljde också mycket på hur man avslutade moment. De lärare som använder sig av

skissandet i undervisningen ställer ut elevernas alster. De arbetar också med utvärdering i

skriftlig form. Men alla lärare i undersökningen arbetar inte aktivt med utvärdering av den

genomgångna processen.

Begreppet design uppfattas av lärarna på lite olika sätt. De flesta ser det som en formgivning

som ska vara funktionell och estetiskt tilltalande. Några ger vaga formuleringar av begreppet

där antingen nästan allt räknas in i design eller nästan ingenting räknas in. En av de

sistnämnda vill nästan kultförklara begreppet.
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De lärare som beskriver designbegreppet som formgivning, funktionalitet och estetik har

också arbetat med olika typer av designprojekt i undervisningen medan de andra inte har det.

De som arbetat med designprojekt ser vinningar som meningsskapande för eleverna,

tydlighet genom uppgiftens ramar, en helhetssyn på en process, möjlighet till lärande utanför

skolan men fortfarande i undervisningen och ett synliggörande av lärandet.

Metoddiskussion

Jag ville genom mina intervjufrågor försöka få synvinklar och svar på mina frågeställningar.

Tidsbrist gjorde dock att jag inte hann genomföra en försöksintervju för att se om frågorna

var rätt ställda. I några av frågorna nämnde jag ordet designperspektiv, det kan ha

missförståtts av informanterna, trots att jag försökte att förklara min syn på begreppet innan

intervjun började. När jag bearbetat intervjuerna har jag tagit detta i beaktande och försökt se

när begreppet kanske har misstolkats. En fråga jag ställde rörde samhällets behov, detta var

också ett svårt område att besvara. Svaret berodde mycket på vad informanterna lade i

begreppet samhällets behov. I och med att jag inte ställt samma följdfrågor till alla

informanter kan också reliabiliteten ifrågasättas.41 

En intervju med en textillärare föll bort, då det på inspelningen var omöjligt att höra vad som

hade sagts. I en av de sex kvarvarande intervjuerna försvann svaret på första frågan i

intervjun. Dessa båda tekniska problem har minskat mitt material, dock kvarstod så pass

mycket att en analys fortfarande var möjlig och givande.

Resultatet av intervjuerna skulle kunna ha visat något annat om urvalet av lärare hade varit ett

annat. Av de kvarvarande sex intervjuerna arbetade två par av lärarna på samma skolor.

Resultatet kan också ha påverkats av att två av lärarna arbetade på en friskola. Vid några av

frågorna märkte jag att vissa av lärarna missförstod eller feltolkade frågan, vilket också

påverkade deras svar. Trots att jag försökte leda in dem mot det jag var intresserad av eller

förklara vad jag menade med vissa ord, var det svårt för dem att fokusera om och svara på

den ”nya” ställda frågan. Jag tror dock att resultatet kan spegla en stor del av slöjdlärares

41 Johansson och Svedner (2004). S 72.
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åsikter och att jag har fått fram tillräckligt med material för att kunna föra en diskussion kring

detta.

Diskussion kring frågeställningarna

Vad ingår i ett designperspektiv på slöjden som inte ingår i den slöjdundervisning som sker

idag – där görandet oftast fokuseras – och vice versa?

I både görandets slöjd och i designperspektivets slöjd utgår undervisningen från

slöjdprocessen. Skillnaden mellan dem är att olika delar inom processen får olika mycket

utrymme. I slöjdprocessen har jag sett följande moment tydligast utkristalliserade:

inspiration, skissande, planerande, utförande, sammanfattande, utvärderande, utställningar

samt användandet av föremålet. Jag har mött vissa svårigheter när jag försökt besvara vad

som ingår i ett designperspektiv på slöjden, eftersom detta perspektiv fortfarande är ett

hypotetiskt arbetssätt och har istället valt att inrikta mig på att försöka besvara vad som skulle

kunna ingå. 

Inspiration i görandets slöjd används sparsamt i undervisningen. Det anses av många av

lärarna i undersökningen ta för mycket tid för att fokuseras på. Någon gång, mer som

undantag, har ett arbetsmoment startats upp med ett studiebesök för att inspirera eleverna.

Lärarna beskriver mestadels att de pratar om något, ibland försöker rita det på tavlan eller

visar upp olika förlagor för att inspirera eleverna. I designperspektivets slöjd skulle

inspiration till olika moment lyftas fram mer för att på så vis belysa den delen i den kreativa

processen, visa för eleverna att de kan hitta inspiration på olika sätt. Lyckas man inspirera

eleverna hittar man också motivationen hos dem. Lärarna har tryckt på att motivationen är

viktig för elevernas engagemang i ämnet och i skapandet. Med engagemang och motivation

följer ofta arbetsflit och en positiv inställning till att lära sig mer. Borgs farhågor om

elevernas bristande engagemang ifall föremålet som skall skapas är förbestämt av läraren är

därför värd att betänka.42 Kan det dock vara så att tydliga ramar för skapandeuppgifter är

nödvändiga för att skapa mening för eleverna? Marner menar att om undervisningen har en

utgångspunkt i ett problem som ska lösas, alltså ett problembaserat arbetssätt – istället för

42 Borg (2001). S 115-116.
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”fritt skapande” – ställer läraren upp ramar och villkor för eleven.43 I och med dessa ramar

bestämmer läraren till viss del vad eleverna skall göra, men inte till den grad att det hämmar

eleverna eller deras engagemang. Undervisningen skulle alltså kunna utgå från att försöka

lösa problem som finns i ens närhet och i den uppgiften är det också lätt att finna elevens

motivation och engagemang.

Skissande används i olika grad i görandets slöjd. Det används för att underlätta vid

kommunikationssvårigheter eller för att påbörja ett moment eller en process. Inom trä- och

metallslöjdarbeten syns ett tydligare samband med användandet av skissen eller ritningen

genom hela processen än inom textil. Detta kan bero på att man oftast arbetar med enklare

former som är lättare att avbilda när man arbetar med trä eller metall, vilket kan göra att

eleverna både vågar och kan skissa den tänkta tingesten. I förlängningen skapar det en större

vana att skissa innan arbetet börjar. Lärarna ser ganska snävt på skissandet, de som visar upp

några av elevernas skisser visar teckningar som är gjorda med mestadels blyertspennor och

ibland färglagda med olika typer av färgpennor. I designperspektivets slöjd skulle ett

tydligare och större fokus ligga på skissandet enligt Marner.44 Han menar att skissen inte

behöver vara en fast förebild av hur slutprodukten skulle bli. Skissen skulle kunna användas

på ett liknande sätt som Marléne Johansson beskrivit, då hon menar att den används i

planeringen och kan ändras allt eftersom, men att grundtanken finns kvar för att eleven inte

ska tappa bort sig under arbetets gång.45 

Elevernas planering av sina arbeten är något som lärarna försöker främja i görandets slöjd.

Ofta används färdiga arbetsbeskrivningar för att ge ett stöd till eleven. Marner

problematiserar detta och menar att användandet av arbetsbeskrivningar skapar en elev som

är duktig på att följa arbetsbeskrivningar, men inte en elev som löser problem som dyker upp

eftersom.46  Detta är en förståelig argumentation och är tydligt i linje med kursplanens mål att

sträva mot då eleven ska utveckla ”förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett

konstruktivt sätt lösa uppgifter”.47 Dock förbiser Marner målet som ska uppnås där eleven ska

43 Marner (2005). S 78.
44 Marner (2005). S 78.
45 Johansson (2002). S 143.
46 Marner (2005). S 78.
47 Skolverket, Kursplan i slöjd (2007-05-20)
                        
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
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”kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap

och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet”.48 I detta mål syns tydligt

att eleverna skall kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning eller dylikt. Eleverna skall alltså

enligt kursplanen få möjlighet att öva både på att följa en arbetsbeskrivning eller andra

instruktioner och att få planera sitt arbete själv. Med tanke på det sistnämnda skulle

undervisningen med ett designperspektiv kunna integrera bägge delarna, både egen planering

av ett arbetsmoment och att följa en arbetsbeskrivning.

Utförandet fokuseras mycket i görandets slöjd, att lärarna inte beskriver det i

intervjuerna kan beror på att jag inte ställde frågor kring detta. De poängterar ändå

att teknikerna är viktiga och att eleverna behöver lära sig grunderna först innan de

kan gå vidare och utveckla sitt skapande. Nu 03 har sett att slöjdämnet är det ämne

med störst elevinflytande.49 Kan detta vara en medverkande kraft till att slöjden i

skolan ses som fokuserad på ”görandet”? Kan det vara så att det elevinflytande, den

elevpåverkan som Porko-Hudd skriver om är så pass stor att fokus nästan helt

flyttas till görandet?50 Om det är så, skulle det då vara befogat att minska

elevinflytandet och i större utsträckning styra uppgiftens utformning? En skillnad

mellan görandets slöjd och designperspektivets slöjd skulle kunna vara att man

oftare skulle arbeta i grupper för att på så sätt ta del av varandras kunskaper inom

designperspektivets slöjd. Marner ser också möjligheten i att arbeta med

gemensamma moment i undervisningen. Moment som liknar svenskans

processkrivning, där man under arbetets gång både ger och får feedback till och av

sina kamrater.51  Detta skulle enligt Marner kunna innebära att ämnet blir mer

samhällsnyttigt. Frågan jag ställer mig då är om det samtidigt gör att eleverna

upplever större nytta med ämnet.

De flesta lärarna menar att utvärdering är ett moment de använder sig av i görandets slöjd,

dock kommenterar de flesta att de skulle vilja göra det i större utsträckning. De som beskriver

sina utvärderande moment, berättar om korta frågor, vad eleverna har gjort för något, vilken

2087

48 Ibid.
49 Skolverket (2005). S 48.
50 Porko-Hudd (2005). S 123.
51 Ibid. s 77.
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teknik de använt, om de är nöjda, om de lärt sig något, vad de övat på, om eleven tyckte att

det var lätt eller svårt och liknande frågor. Inom designperspektivets slöjd skulle utvärdering

följa genom hela processen, kanske likt dagboksskrivandet som Marléne Johansson

beskriver.52 Hur skulle ett arbete liknande svenskans responsskrivning, som Marner föreslår,

se ut?53 På vilket sätt skulle det påverka undervisningen och elevernas lärande om de får ge

varandra respons under arbetets gång? Kan man genom ett sådant arbete nå problemlösandet

på ett annat sätt hos eleven, när de genom sin responderande kamrat kan få tips och idéer på

hur saker kan lösas? 

Några lärare använder sig av utställningar i görandets slöjd, dock oftast inte på det sättet att

man samlar ihop produkterna när alla är färdiga för att göra en gemensam utställning. Utan

istället på ett sätt där eleverna får sätta upp eller ställa ut sina alster när de är färdiga och

sedan nästa vecka ta hem det som skapats. Motivet från lärarnas sida nämns ofta att detta görs

för att de ska hinna ta en titt på alstret. Det nämns också att det görs för att kunna ge

inspiration för andra elever att göra något. Marner menar att man i designperspektivets slöjd

bör arbeta aktivt med utställningar. Då menar han inte bara utställningar i skolans lokaler utan

också i t ex köpcentrum.54 

Användandet av föremålen pratas det endast om under arbetsprocessens gång, det är

undantag att lärarna frågar hur sakerna används när de är färdiga. Efter färdigställandet

”försvinner” föremålet från undervisningen. Marner ser en stor vikt i att försöka på olika sätt

aktualisera de färdiga föremålen i undervisningen i designperspektivets slöjd. Han menar att

man på olika sätt bör försöka knyta an verksamheten i skolan till vad som sker utanför

skolans byggnad och undervisningstiden. Genom att samtala kring användningen av

föremålet med eleven tydliggörs för denne vad som åstadkommits och eventuellt också vad

eleven lärt sig. När användandet av ett färdigt föremål diskuteras skulle man kunna fråga sig

om något hade behövts göras annorlunda för att funktionen eller formgivningen skulle ha

blivit bättre. I och med detta skulle processen kanske kunna fortsätta efter att föremålet är

färdigt, då kan man bestämma sig för att göra ytterligare föremål för att lösa det ursprungliga

52 Johansson (1994). S 50-54
53 Marner (2005). S 77.
54 Marner (2005). S 78.
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problemet på ett mer tillfredsställande sätt. Andra närbesläktade delar som Marner menar kan

ingå i undervisningen är reklam och försäljning av produkten.55

Vid undervisning med ett designperspektiv kommer nya behov att skapas. Fortfarande

kommer det att behövas ateljéer, verkstäder och dylikt som vi behöver i den traditionella

undervisningen.56 Men det kommer också att behövas mer tid för utställningar eller annan typ

av redovisning, andra platser och ytor för dessa. Vad Marner inte diskuterar, men som många

slöjdlärare i undersökningen poängterar, är tidstillgången eller tidsåtgången. Om en

undervisning med designperspektiv startas kommer troligtvis fokus – och därmed mycket tid

– gå till annat än teknikinlärning. Varje artefakt som framställs kan komma att ta längre tid.

Frågan som väcks för mig är om undervisningen i större utsträckning skulle kunna nå målen

och om den skulle kunna tillföra vidare och klarare kunskaper för eleverna. Om eleverna i

och med detta perspektiv skulle kunna känna större nytta med slöjdämnet.

Hur skulle ett designperspektiv på slöjden kunna aktualisera ämnets roll i samhället?

Det kvarstår att de flesta elever inte ser slöjden som ett ämne som är nyttigt för framtida

studier eller yrken. Detta trodde lärarna kunde bero på att eleverna inte ser så på skolan över

huvudtaget. Trots detta nämndes det att svenska, matematik och engelska är ämnen som ses

som viktiga att lära sig från elevernas sida. Det får mig att fundera över varför det är så. Vad

är det som gör att dessa tre ämnen ses som viktigare än andra? Är det på grund av att de har

benämnts som basämnen i tidigare läroplaner? Eller beror det på att det bara är dessa tre som

eleverna måste ha godkänt i från år 9 för att få gå gymnasiet? Till viss del tror jag att detta

kan ligga som grund för värderingarna av att de tre nämnda ämnena ses som de viktigaste.

Men jag tror också att slöjdämnet ses som ett mindre viktigt ämne på grund av

föreställningarna om slöjd som bl a ett andningshål eller motivet från de intervjuade lärarnas

sida, då de motiverar ämnet som viktigt för att ge alla elever en chans att känna och visa sig

duktiga i skolan. När man motiverar ämnet som viktigt för att elever ska få en chans på andra

stället än de teoretiska är risken att man förminskar ämnets roll i skolan och samhället.

55 Ibid. S 77-78.
56 Ibid. S 77.
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Vid frågor om slöjdämnets roll i samhället hade jag väntat mig svar med funderingar och

överväganden, där lärarna skulle ta upp delar som de såg som starka eller svaga med en

undervisning enligt ett designperspektiv. Men lärarna svarade mest kort om hur de redan såg

ämnet som samhällsanknutet. Eftersom det bidrar med många viktiga bitar för barns och

elevers utveckling, så som kreativitet, engagemang, problemlösningsförmåga, en

handlingsberedskap, mm. Några av lärarna såg inte att design skulle kunna medföra en stor

inverkan på ämnet eller samhället.  Andra ansåg att slöjden redan nu utgår från ett

designperspektiv. Där vill jag inte hålla med dem, ty som de beskriver sin undervisning visar

de en fokusering kring görandet, övriga delar i slöjdprocessen och delar som Marner

beskriver skulle ingå i designperspektivistisk slöjd frånses.57 

Floridas forskning som visar att kreativitetsyrken ökar i andel anser jag vara ett motiv för att

arbeta med ett designperspektiv i slöjden.58 Detta arbetssätt skulle kunna förenkla och

motivera möjligheten till samarbeten med andra ämnen i skolan, vilket i sin tur kan skapa

större mening för eleverna och tydliggöra på ett bättre sätt nyttan med slöjden.59 Om större

vikt och fokus i undervisningen läggas på fler delar än just görandet i slöjdprocessen, kan det

på ett tydligare sätt visa hela processen för eleverna, både slöjdprocessen och den kreativa

process de genomgår? Kan det också innebära att de kan se ett tydligare samband mellan

slöjden och skolans undervisning och kommande studier eller yrkesliv med de processer som

det kommer att innebära?

De lärare som arbetat med designprojekt påpekade alla att detta arbetssätt hade inneburit ett

lärande i undervisningen som varit utanför skolan, genom studiebesök eller annan kontakt

med företag eller liknande. Dessa tillfällen menade lärarna stärkte eleverna oerhört mycket,

när de fick se att deras idéer sågs som attraktiva och spännande av andra än bara lärare. 

På vilket sätt behandlas design i slöjdundervisningen?

Design som begrepp används knappt i undervisningen. Lärarnas svar på mina frågor kring

detta ger mig intrycket av att detta är något de flesta inte funderat närmare över, vilket

57 Marner (2005). S 74-80
58 Florida i Marner (2005). S 71-73.
59 Marner (2005). S 79.

31



förvånar mig. Eftersom ämnet är av en skapande karaktär ser jag det som naturligt och

nödvändigt att prata om design med eleverna. Istället pratar de flesta lärarna om formgivning

och funktion med eleverna. I vissa fall ses formgivningen bara som färgval, mönsterval eller

val av dekoration då många obligatoriska uppgifter utgår från förlagor. 

Designprojekt eller andra undervisningsmoment i linje med ett designperspektiv på slöjden

genomförs väldigt sällan av lärarna. Det är inte något som de flesta tagit till sig som ett

kontinuerligt arbetssätt. Det beror enligt en lärare på tidsbrist inom undervisningen. Men kan

det vara så att vinsterna med arbetssättet överväger tidsbristen? Dock håller jag med om att

eleverna behöver lära sig grunderna, teknikerna, för att på ett meningsfullt sätt kunna arbeta

fullt ut i ett designperspektiv. Men jag ser inte lösningen på detta med att man bara arbetar

med tekniker de första åren. Kan det vara så att eleverna redan från början måste arbeta med

designperspektivet för att kunna dra nytta av det till fullo? 

På grund av den tidsbrist som ändå finns inom skolan idag, där det är så mycket som skall

hinnas med, anser jag att det är befogat att fråga sig om ett ”fritt skapande” ger tillräckligt

stor möjlighet för kunskapsinhämtning för eleverna. För att det ska vara meningsfullt krävs

tydliga motiveringar och tydliga ramar vid val av arbetsuppgift samt tydliga uppföljningar

kring uppgifterna. Vilket bland annat skulle kunna skapas genom designperspektivet med ett

problembaserat synsätt.

Fortsatt forskning

Eftersom lärarna i studien visar ett stort intresse för att arbeta med designprespektiv samtidigt

som vissa av dem anser att arbetssättet tar för mycket tid och att teknikerna då blir lidande,

ser jag en anledning att forska mer kring detta ämne, där man under en försöksperiod inför ett

designperspektiv i undervisningen i en klass för en jämförande studie med en klass med

görandets slöjd. Det skulle vara intressant att se hur tidigt i åldrarna man kan införa ett

designperspektiv, vilken skillnad det gör för elevernas upplevelser av nyttan med ämnet och

om elevernas tekniker verkligen blir så bristande som vissa av undersökningens lärare

befarar.

32



Jag ser också ett behov av forskning kring kurs- och läroplaners utformning. Deras vaga

formuleringar ger stort utrymme för lärares egna tolkningar och genomförande av

undervisning. Vilket försvårar möjligheten att ge eleverna en likvärdig utbildning. En

designperspektivistisk undervisning med tydliga ramar för eleverna ryms under dagens

formulerade kursplan, men det gör också en undervisning med mycket eget val, där eleverna

så gott som saknar ramar helt och hållet. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Vilka anser du vara de viktigaste kvalitéerna slöjden har som skolämne? 

 

Vilken är din uppfattning om vad eleverna tycker om slöjdämnet? 

 

Hur skulle du kortfattat beskriva din undervisning? 

 

Hur arbetar du med skissandet? 

 

Hur avslutar du genomförda moment?  

 -utvärdering? 

 -utställningar? 

 -användandet av tingesten? 

 

Om man ser till de möjligheter som kursplanen ger utrymme för, anser du att du uppnår det 

du vill i slöjdundervisningen? 

 

Anser du att slöjdämnet svara mot samhällets behov? I så fall, vad är det som gör det till det 

eller tvärtom? 

 

Vad lägger du i begreppet ”design”? 

 

Har du arbetat med något designprojekt i slöjdundervisningen någon gång?  



 
 

1 

• Om ja: Vad motiverade dig till att pröva? Vad upplevde du som givande i det 

arbetet? Gav detta arbetssätt några andra vinningar än den vanliga undervisningen? 

Upplevde du några brister i arbetssättet? 

• Om nej: skulle du kunna tänka dig att pröva ett sådant arbetssätt? Varför/varför 

inte? 

 

Skulle designperspektiv kunna vara något positivt för slöjden? Skulle det kunna svara mot 

samhällets behov? Tror du någon del i undervisningen skulle gå förlorad som var av vikt 

för ämnet eller för kommande yrkesliv/vardagsliv? 

 
 


