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Sammanfattning: 

Detta arbete har fokuserat på hur slöjdlärare undervisar slöjdprocessens faser som inte direkt 
knytet till tillverkandet av produkten, som i denna uppsats benämns med begreppet 
tankeslöjd. Åtta lärare har intervjuats med syfte att ta reda på hur de anpassat sin metodik för 
att eleverna ska uppnå de mål som kursplanen för slöjdämnet fastslagit, samt att deras 
motiveringar till sitt förfarande. Observationer har även gjorts för att undersöka hur lärarna 
utformat sin slöjdsal eller andra pedagogiska hjälpmedel för att underlätta för elever och sig 
själva under lektionerna. 
En historisk tillbakablick i slöjdmetodik ges och samtida vetenskaplig litteratur kring ämnet 
har skildrat slöjdämnet i ett övergripande svep. 
Resultatet visar att slöjdämnets innehåll, metodik och bedömning varierar kraftigt mellan 
slöjdsalarna. All undervisning är unik. Detta är föga förvånande då ämnets karaktär utifrån ett 
läroplansteoretiskt perspektiv inte har en enhetlig och tydlig struktur. Ett framträdande 
resultat är att textil- och trä/metallslöjdlärares resonemang kring slöjdprocessens upplägg inte 
skiljer sig åt nämnvärt. Studiens resultat anknyts till engelska undervisningsmetoder i dess 
motsvarighet till slöjdämnet. Där styrs innehåll och metodik centralt genom utformade 
läromedel för ämnet. Om den svenska skolslöjden ska anamma detta för att uppnå en mer 
likvärdig bedömning och struktur av ämnet diskuteras slutligen i denna uppsats.   
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1. Inledning 
Genom en studieresa i England kom jag i kontakt med den engelska skolans motsvarighet till 

slöjdämnet. I England använde man sig av en processportfolio när eleverna arbetade i slöjden. 

Där dokumenterades samtliga processkunskaper väl och eleverna fick en tydlig bild av 

processens olika delar. Denna portfolio var ett hjälpmedel som utformats centralt för den 

engelska skolan. Dess syfte är att underlätta arbetet med den kreativa processen både för 

lärare såväl som för eleverna. Portfolion har en central del av undervisningen som man skulle 

kunna säga är uppdelad i två övergripande moment. Den ena är de delar i processen som 

relateras till idé/ skiss, planering och värdering i slöjdprocessen. Den andra är det praktiska 

arbetet, det som benämns som genomförande. I England har man dubbelt så mycket tid avsatt 

för ämnet, vilket möjliggör att man kan dela upp dessa moment och tillägna en viss tid av 

undervisningen varje vecka till utvecklandet av idé/ skiss, planering och värdering. Detta 

arbete görs i en datasal där särskilda dataprogram, utformade som en processportfolio, 

används för slöjdprocessen. Ett exempel på innehållet i dessa portfolios är de bildcollage som 

eleverna gjorde i engelska slöjdens motsvarighet till idé/ skissfas. Där får eleverna att utforma 

en ”moodboard”. En moodboard bestod av bilder som eleverna laddat ner från Internet, där 

den tänkta produktens stil skulle definieras. Ett exempel på en sådan stil kan vara begreppet 

cowboy, där det visuella uttrycket präglas av vissa färger, former, material och livsstil. 

Genom denna process bildade eleverna sig en utgångspunkt i deras tankar kring färg och 

formgivning av den blivande produkten.  

Denna erfarenhet hade stor påverkan på mig då jag imponerades djupt av det tydliga och 

enhetliga upplägg lärarna i engelska skolor arbetade efter. Detta fick mig att fundera på hur 

det fungerar i svensk slöjdundervisning. 

 

I Sverige är detta inte praxis utan här utformar varje lokal lärare sin egen undervisning. Under 

min VFU har jag blivit handledd av olika slöjdlärare, samtliga med olika 

undervisningsmetoder och innehåll. Det är detta fenomen som jag vill undersöka i denna 

studie. 

 

I denna uppsats använder jag begreppen ”tankeslöjd” och ”processkunskap” enbart till 

idé/skiss, planering och värdering. Anledningen till att jag valt att inte beröra den del i 

slöjdprocessen som berör själva tillverkningen och som benämns som genomförandet, är att 

denna del är den mest utpräglade delen för slöjdämnet. Det praktiska arbetet står stadigt på en 

innehållsgrund av traditionella slöjdtekniker, där enligt styrdokumenten skolans uppgift är att 
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undervisa eleverna dessa tekniker och dess ursprung. Förvisso är lärares metodik och 

förfarande inom detta område likväl varierande och intressant. Jag anser dock att denna del i 

slöjdprocessen är den del som lärare utvecklat mest och kommit långt i frågan om hur den 

praktiska verksamheten ska utövas på ett pedagogiskt sätt. Däremot upplever jag, vilket även 

bekräftas i den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU 031, att de processdelar i 

slöjden som jag ämnar undersöka i denna studie inte utvecklats eller prioriterats av 

slöjdlärarna. Detta till trots att dessa delars betydelse finns i form av mål som eleverna skall 

ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, i kursplanen för slöjdämnet. 

 

Jag vill även passa på att tacka de lärare som ställt upp på att intervjuas och att dela med sig 

av deras arbetsunderlag. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att ta reda på hur några slöjdlärare har anpassat sin metodik för att 

elever ska utveckla de processkunskaper som kursplanen för slöjd eftersträvar, samt att ta reda 

på lärarnas motiveringar för sin metodik. 

 

För att uppnå mitt syfte har jag sökt besvara följande frågeställningar: 

-På vilka sätt varierar slöjdlärares undervisning beträffande slöjdprocessen? 

-Vilka är motiveringarna för slöjdlärarnas metodik?  

-Hur värderas processkunskapernas betydelse i relation till produkten? 

-Skiljer sig trä- och metallslöjdsundervisning och den textila, gällande metodik kring 

processkunskaper? 

 

 

3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer en historisk tillbakablick att behandla slöjdmetodikens utveckling i 

skolan samt de pedagogiska  idéströmningarnas påverkan på slöjdämnet. Dagens 

slöjdverksamhet behandlas genom att redovisa statistik och aktuell forskning. Några aspekter 

kring slöjdämnets problematik utifrån forskares avhandlingar lyfts fram samt en kortfattad 

                                                
1Johansson, Marlene. Hasselskog, Peter. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd (Stockholm: 
Fritzes, 2005) 
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anknytning till läroplansteori. 

 

3.1 Historisk bakgrund - Från reproduktion till process 

År 1878 beslutade Sveriges riksdag att slöjd skulle bli en aktivitet som skulle bedrivas i 

skolans regi. Dess legitimitet var dock inte ännu riktigt förankrad utan ansågs som ett frivilligt 

skolämne som den lokala skolan själva kunde avgöra slöjdens vara eller icke vara. Dessutom 

fanns tydliga krav från skolstyrelsen att skolor som inte uppfyllde kraven på läsning, 

skrivning och räkning, inte skulle få införa slöjd på schemat.2 

 

Mannen som lyckades införa slöjdämnet på schemat var Otto Salomon. Det var hans 

argument att slöjdens roll inte enbart var en yrkesförberedande verksamhet utan ansågs 

snarare att främst ha en fostrande roll för individen. Salomons inställning härstammar främst 

ifrån Pestalozzis tankegångar kring kopplingen mellan fysiskt arbete och psykisk utveckling. I 

de övningar som eleven praktiskt genomförde tänkte man sig att alla sinnena i samverkan 

skulle tränas och de banor som då uppövades skulle så småningom permanenteras.3 Otto 

Salomons metodik präglas av reproduktion av befintliga modeller med ökande svårighetsgrad. 

Undervisningen började med att först tillverka en blomsterpinne och slutade med en sekretär i 

föreskriven ordning. Man menade att inlärningen av de olika tekniska momenten med 

verktygen, enbart var medlen för slöjdens uppfostrande avsikter. Huvudavsikterna var 

nämligen att väcka kärlek till arbete och inpränta ordning, noggrannhet, flit och 

uppmärksamhet.4 

Denna metodik kallas för Nääs-modellen. Otto Salomon bedrev landets första 

slöjdlärarutbildning på denna ort. Denna metodik karaktäriseras som en mycket styrd 

undervisningsform. Slöjdläraren fick inte frångå modellernas ordningsföljd som skulle 

reproduceras med millimeterprecision.5 Även textilslöjden präglades av denna stränga 

pedagogik. Det var Hulda Lundin som utvecklade slöjd för flickorna. Hennes pedagogik var 

snarlik Salomons, då båda inspirerats av liknande pedagogik i Tyskland. Hennes metodik kom 

att kallas för ”Stockholms-metoden”.6 Hartman påpekar dock att denna totala kontroll var 

karaktäristisk för skolans samtliga ämnen kring sekelskiftet. I kristendomen förekom 

                                                
2 Hartman, Per. Slöjd för arbete eller fritid? (Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1984), 13. 
3 Ibid., 19. 
4 Ibid., 19. 
5 Ibid., 17. 
6 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994 (Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och 
psykologi, 1995), 43. 
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katekesrabblande och grammatiken lärdes genom långa utantilläxor.7 Både Salomon och 

Lundin ansåg att skolans uppgift var att förädla, inte förändra ett s.k. ”skomakare bliv vid din 

läst”-syndrom.8 

 

Med tiden mötte Nääs-modellen allt mer kritik. Denna kritik framfördes ofta av Carl 

Malmsten och avsåg främst modellmetodikens oförmåga att anpassas efter barnens intresse 

och förutsättningar. Tidsandan förändrades och under 1900-talets början var samhället 

påtagligt påverkad av industrialismen. Industrin såg möjligheterna att involvera konstnärer för 

att formge deras nya produkter. Detta ledde till att skolan blev tvungen att anpassa sitt 

upplägg till de rådande idéströmmarna. Dessa två faktorer utgjorde grunden för en ny era 

inom skolslöjden. 

 

I 1919 års undervisningsplan beslöts att slöjdens metodik skulle anpassas mer till individens 

och det industriella samhällets behov. Undervisningen var dock fortfarande starkt präglad av 

Nääs-modellen. Ämnet skulle tillgodose elevernas speciella anlag, företagsamhet och 

uppfinningsförmåga, samt att modeller skulle kunna få bytas ut efter elevernas önskemål. 

Slöjdens syfte att fostra bestod men kompletterades med att ämnet även skulle utveckla god 

smak hos eleverna. 9 

 

Debatten om skolslöjdens innehåll och metodik polariserade slöjdlärarna i två läger. Den ena 

gruppen förespråkade Otto Salomons rigida pedagogik och den andra utgick utifrån Carl 

Malmstens pedagogiska utgångspunkt, som präglades av barnens spontana intresse och drift 

till skapande arbete. De krav som uppställdes på barnet i Malmstens pedagogiska synsätt 

utgick alltså inte från läraren utan från de konkreta krav som blev aktuella i samband med 

barnets tillverkning av sitt slöjdföremål.10 

 

Denna debatt blev en utdragen process och kom att polarisera slöjdlärarkåren under en lång 

tid framöver. Det fria skapandets pedagogik stod mot slöjdtekniska färdigheter. När 

politikerna i mitten av 1900-talet börjar se över sin skolverksamhet kan man börja skönja 

nyare tongångar för skolans verksamhet. Generellt konstaterades det att skolan fortfarande var 

mycket präglad av en sträng metodik med katederundervisning, där inlärningen skedde genom 
                                                
7 Hartman, Slöjd för arbete eller fritid?, 17. 
8 Borg, Slöjdämnet i förändring 1962-1994, 50. 
9 Hartman, Slöjd för arbete eller fritid?, 21. 
10 Ibid., 24. 
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memorering av fakta. Men nu började den progressiva pedagogiken få allt starkare fotfäste 

och elevens behov och förutsättningar fick en allt mer central roll i skolans verksamhet. Det är 

under denna tid som en 9-årig enhetsskola föreslås och prövas, något som senare utvecklades 

till dagens 9-åriga grundskola.  

 

För slöjden innebar det att ämnet blev obligatoriskt 1955 och att dess styrdokument började 

ses över. Pojkar och flickor skulle nu ha både mjuk och hård slöjd för att sedan få möjlighet 

att fritt välja under det tre sista skolåren. 1955 års undervisningsplan saknade helt anvisningar 

om att slöjden skulle följa modellserie eller föremålsgrupper.11 Men trots det levde Otto 

Salomons metodik kvar i de svenska slöjdsalarna. Att uppnå krav på estetisk skolning för 

slöjdlärare var något många ställde sig tveksam till, ett krav som ansågs vara svårt att 

uppfylla. Malltänkandet och vinkelhaksprecisionen var en mycket bekvämare väg för lärarna 

än den rekommenderade kreativa vägen ansåg debattörerna, skriver Hartman.12 

 

När 1962 års läroplan träder i kraft kan man börja skönja det som vi idag kallar för 

slöjdprocess. Eleven skulle få möjlighet att utveckla egna idéer och därigenom bli fostrad att 

utveckla deras omdöme för god kvalité och funktion. Tyvärr formulerades slöjdens 

styrdokument på ett sådant sätt att målen blev otydliga och svåra att genomföra. Den fritt 

skapande delen i slöjdinnehållet upplevdes mycket främmande för många. Dåtidens 

slöjdlärare menade att allmänna riktlinjer för en utarbetad slöjdmetodik saknades och att man 

som lärare inte hade möjlighet att få eleverna att uppnå de kunskaper som slöjden 

eftersträvade.  

 

Denna kritik resulterade i att kommande läroplan, som genomförs år 1969, blir tydligare och 

kursplanen för slöjd kompletteras med en lärarhandledning med instruktioner för hur lärare 

ska arbeta med dessa mål.13 Det är i denna kursplan som processmetodik föds. Detta sker när 

Nääs-modellen ska ersättas med något annat. I denna läroplan stadgas även att både flickor 

och pojkar får lika mycket undervisning i båda slöjdarterna.14  

 

                                                
11 Ibid., 37. 
12 Ibid., 42. 
13 Ibid., 62. 
14 Borg, Slöjdämnet i förändring 1962-1994, 64. 
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Den nya arbetsmetoden kännetecknas av elevernas medverkan alltifrån den första idén till den 

färdiga produkten. Eleven var alltså aktiv deltagare i hela processen med dess tre stationer.15 

Dessa stationer/delar bestod av planering, genomförande och sammanfattning. Under 

planeringsfasen skulle eleven bearbeta idéer, skiss, välja lämpliga material och 

hantverksmetoder. Genomförandet skulle präglas av att eleven fick använda så många 

hantverkstekniker som möjligt. Sammanfattningsfasen bestod av en reflektion där elevens 

lärdomar och erfarenheter i arbetet skulle ligga till grund för framtida arbetsuppgifter.16 

 

1980 träder en ny läroplan i kraft där individens behov och förutsättningar cementeras 

ytterligare. Ämnets huvudmoment är fördelat under tre rubriker: skapande verksamhet, 

produktion och konsumtion samt miljö och kultur.17 Innehållet är opreciserat men strävar efter 

att undervisningens stoff ska ha kontinuitet och innehålla stegring av kravnivåer.18 Elevens 

uppgift att på ett närmare sätt arbeta med slöjdprocessen blir tydligare. Nu ska eleven berätta 

om hur han/hon har tänkt i de olika processdelarna. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 9419, har det snabbt föränderliga 

samhället präglat utformningen av skolans styrdokument markant. En omfattande reform 

decentraliserar skolan som nu blir kommunens ansvar. En viss central styrning finns dock 

kvar genom de nationella prov i vissa ämnen som genomförs i årskurs 5 och 9. Den 

demokratiska värdegrunden genomsyrar texterna och en tydlig betoning på att låta eleven 

utvecklas på sitt unika sätt. 

 

För slöjdens del har slöjdprocessens roll i undervisningen skrivits fram betydligt jämfört med 

de tidigare läroplanerna. Den självreflekterande delen av processen uppmuntras och 

undervisningen ska nu präglas av elevens reflekterande över sina erfarenheter, val och 

resultat. Ansvar för det egna lärandet och förmåga att lösa problem är färdigheter som 

kursplan nu tydligt strävar mot. 

 

3.2 Progressivismen och slöjdprocessen 

                                                
15 Ibid., 66. 
16 Ibid., 67. 
17 Ibid., 84. 
18 Ibid., 66. 
19 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Lund: Studentlitteratur, 2008) 
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Som jag beskrivit ovan sker en tydlig förändring i styrdokumenten gällande slöjdmetodik i 

styrdokument på 60-talet. Man frångår den tidigare föremålsstyrda undervisningen för att 

fokusera på skapandet i slöjdprocessen. Denna slöjdprocess möjliggör en verksamhet där 

elevens skapande inte är förutbestämt av läraren. I slöjdprocessen ges utrymme för varje 

enskild individs förutsättningar och intresse. En av de som drev denna utveckling i Sverige 

var Thorsten Lundberg. Han efterlyste en metodik eller ett system för de skapande momenten, 

som skulle vara till hjälp för elever och som skulle beröra inspirationsmöjligheter, 

organisationsfrågor och hjälpmedel20 Lundbergs arbete med att utveckla den metodik vi idag 

känner som slöjdprocess grundar sig i den progressiva pedagogiska rörelse som inspirerade 

till nytänkande under 1940-, 50- och 60-talen. 

 

Den progressiva pedagogiken har sina rötter i olika delar av världen och har utvecklats av 

många forskare. Gemensamt utgår de ifrån ett pragmatiskt synsätt på undervisning. D.v.s. att 

undervisningen måste vara relevant och kopplat till barnets verklighet. Amerikanen John 

Dewey var en av de ledande forskarna inom progressivismen. Han reagerade mot den 

auktoritära katederpedagogik som var gängse i de amerikanska skolorna. Enligt Dewey har 

utbildnings processen två sidor: en psykologisk och en sociologisk. Dewey hävdar att utan 

insikt i individens psykologiska struktur och aktiviteter blir utbildningsprocessen 

slumpmässig och nyckfull.21 Annars kan den leda till att barnets natur störs, splittras eller 

hämmas. Den samhälleliga aspekten är central för Dewey. Han menar att varje individ är en 

del av samhället och om man i en utbildningsprocess bortser från den sociala faktorn hos 

barnet blir det bara en abstraktion kvar.22 Lärarens roll i klassrummet formulerar han på 

följande sätt: 

 
Läraren är inte i skolan för att förmedla vissa idéer eller forma vissa vanor hos barnen, utan för 

att, som medlem av gruppen, välja vad som skall påverka barnen och hjälpa dem att på ett 

lämpligt sätt svara på denna påverkan.23 

 

 

                                                
20 Borg, Kajsa. Slöjdämnet Intryck – uttryck – avtryck (Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och 
psykologi, 2001), 119. 
21 Hartman, Sven  & U.P Lundgren, (red.): Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1980), 39. 
22 Ibid., 41. 
23 Ibid., 42. 
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Dewey menar att läraren har uppgiften att förklara de fenomen och begrepp som eleven stöter 

på genom dess verksamhet. Denna verksamhet bör därför vara knuten till en samhällelig 

verklighet. Ämneskunskaperna ska fungera som redskap som eleven kan få användning av för 

att förstå verkligheten. Därför var det viktigt för Dewey att skolans verksamhet inte blev en 

institution som står utanför det vardagliga samhället, utan en verksamhet där barnen känner 

att dess verklighet utgör utgångspunkten för undervisningen. Deweys pedagogiska synsätt har 

sammanfattats med uttrycket ”Learning by doing”. Att lära genom handling är 

utgångspunkten för hans metodik. Han menar att en undervisningssituation bör helst var 

knuten till någon form av praktisk aktivitet. Dewey talade om en slags helhetsprincip där 

barnets eget experimenterande är grunden för kunskapsbildningen.24 Redan 1910 skisserade 

han en problemlösningsprocess. En process som ligger nära den process som utformats för 

den svenska skolslöjden. Här finner han ett arbetssätt som ställer eleven inför ett problem som 

denne har i uppgift att lösa. Eleven börjar med att utifrån egna erfarenheter komma med idéer 

och alternativa lösningar. Därefter i samråd med läraren utarbetas en arbetsplan, arbetet 

genomförs för att därefter uppföljas med reflektion.25   

 

Detta synsätt på lärande var John Dewey inte ensam om. I det forna Sovjet bedrevs en 

utvecklingspsykologisk forskning som resulterade i den så kallade kulturhistoriska skolan. 

Lev Vygotskij är förgrundsgestalten som drog upp riktlinjerna för detta pedagogiska synsätt. 

Hans kolleger och efterföljare, Leontjev och Elkonin, kom att utveckla hans teorier till att bli 

ett av de progressivistiska synätt på lärande som ligger till grund för det vi idag kallar 

sociokulturell pedagogik. Till skillnad från Deweys filosofiska utgångspunkt, baserade de 

deras pedagogiska modell på psykologisk forskning. Denna kulturhistoriska pedagogik utgår, 

liksom Deweys, även den från den aktiva och experimenterande människan. Lärandet är alltså 

mycket beroende av att barnet får rikligt med möjligheter att utföra handlingar inom 

verksamheten lärande – d.v.s. att det måste få företa konkreta undersökningar, använda 

räknepinnar, bokstavsspel osv.26 

 

Leontjev benämner de processer, genom vilka människan förändrar och utvecklar sig, för den 

mänskliga verksamheten.27 Han hävdar att genom en verksamhet gör vi yttre erfarenheter till 

inre. En internalisering av yttre fenomen ger upphov till att mänskan utvecklar sin uppfattning 
                                                
24 Borg, Slöjdämnet Intryck – uttryck – avtryck, 187. 
25 Ibid., 144. 
26 Jerlang, Espen. (red.). Utvecklingspsykologiska teorier (Stockholm, Liber, 1988), 267. 
27 Ibid., 250. 
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av omvärlden. När människan sedan använder denna insikt för att påverka sin omvärld kallar 

Leontjev för externalisering. Det är alltså genom verksamhet som människans medvetande 

bildas och utvecklas. Och likaså är det genom verksamheten, som människan förändrar sin 

omvärld.28 

 

Det är idéströmningar som dessa som ligger till grund för hur det svenska skolväsendet 

utvecklas mot från 60-talet och framåt. Utformandet av slöjdens metodik inspirerades även 

från den engelska undervisningens motsvarighet till slöjd, som var problembaserat där 

eleverna fick olika uppdrag att lösa. Den engelska processens struktur är även den uppdelad i 

fyra områden, dock med flera detaljerade underliggande moment. Den svenska utformningen 

av slöjdprocessen blir en metodik som har tagit intryck från olika håll och som blir normen 

enligt slöjdämnets styrdokument från och med 69 års läroplan. De benämningar som dess 

beståndsdelar haft har varierat genom tiden. Borg redovisar att initialt bestod slöjdprocessen 

enbart av tre delar; planering, genomförande och uppföljning, som idag blivit fyra och 

benämns följaktligen: idéer, planera, genomföra och värdera.29 

 

3.3 Skolslöjd idag 
Allt mer forskning kring slöjdämnet har bedrivits under 90- och 2000-talet. Under denna 

rubrik redovisas utdrag ur olika undersökningar med fokus på slöjdprocessen och slöjdlärares 

verksamhet slöjdsalen i dagsläget. 

Slöjdprocessens olika delar benämns idé/ skiss, planering, genomförande och värdering. 

Slöjdprocessens idé/ skissfas beskrivs i kursplanen på följande sätt: 

 
Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges. I slöjden 

kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga pröva på nya 

sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning. 

Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och vara delaktig i 

processen från början har stor betydelse för elevernas engagemang och allsidiga utveckling.30 

 

                                                
28 Ibid., 254. 
29 Borg, Slöjdämnet Intryck – uttryck – avtryck, 124. 
30 Skolverket. Kursplan för slöjdämnet 2000 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087 
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Marléne Johanssons avhandling31 bygger på empiriska studier kring hur elever arbetar och 

kommunicerar i slöjden. Där drar hon slutsatsen att elevens skisser blir ett viktigt redskap för 

att kommunikation kring slöjdarbetet ska bli lättare att förstå. Genom skissen kan eleven på 

ett mer konkret sätt förtydliga sina idéer för sin lärare, kamrater och även för sig själv. 

Johansson skriver att skiss och bilder används som ett bildspråk, ett visuellt hjälpmedel som 

stöd för resonemang om färg och form. Skissens utseende styr val av arbetsredskap, 

exempelvis tunn nål till små broderade detaljer.32 

  

Statistik från NU-03 visar att eleverna har många olika inspirationskällor till vad de ska göra 

på slöjden. Undersökningen bland eleverna redovisar att 62 % uppger att läraren har 

obligatoriska uppgifter eller idéer.33 Samtidigt är slöjden det ämne som eleverna tycker sig ha 

störst inflytande i, där 87 % av eleverna uppger att de kan påverka innehållet mycket eller 

ganska mycket i slöjdämnet.34 Lärarna har svarat att syftet med obligatoriska uppgifter är att 

de senare i arbetsprocessen ska lättare komma med egna idéer (65 %), eller att mallar och 

steg-för-steg-instruktioner utgör bra idékällor för eleverna (55 %). Samtidigt anser en 

majoritet av lärarna att det stämmer dåligt att eller mycket dåligt att denna typ av uppgifter är 

gynnsamt för elevernas förmåga att komma med egna idéer till sina slöjdarbeten.35 

 

Slöjdprocessens planeringsfas beskrivs i kursplanen på följande sätt: 

 
Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som funktion, utseende, 

hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse. Genom att välja material och metod för att 

genomföra ett arbete utvecklar eleverna sin förmåga att reflektera och tänka konstruktivt för att 

finna lösningar.36 

 

I Johanssons studie står sambandet mellan skiss och planering nära. Som ovan nämnt är 

skissen utgångspunkten val av arbetsredskap etc. När eleven har sin idé relativt klar för sig 

blir skissen ett underlag för olika val som måste fattas inför tillverkningen. Johansson skriver 

att när en ritning koordineras med ett objekt, leder detta ofta till intensiva diskussioner av 

                                                
31 Johansson, Marléne. Slöjdpraktik i skolan –hand, tanke, kommunikation, och andra medierande redskap (Acta 
universtatis gothoburgensis, 2002) 
32 Ibid., 150. 
33 Johansson, Marlene. Hasselskog, Peter. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd,52. 
34 Ibid., 48. 
35 Ibid., 52. 
36 Skolverket. Kursplan för slöjd 2000 
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problemlösningskaraktär mellan de inblandade parterna.37 Planeringsfasen präglas med andra 

ord av att sätta sig in i den tilltänkta tillverkningsprocessen och skapa sig en förståelse för 

vilka problem man kommer att ställas inför. Att skriva ner sina tankar eller skissa på sitt 

slöjdarbete kräver ett ställningstagande och en medvetenhet i likhet med när slöjdhandlingen 

utförs vid tillverkningen av slöjdprodukten.38 Planeringsfasen är alltså en fas som har en mer 

teknisk prägel jämfört med skissfasen. 

 

NU-0339 redovisar att lärarna anser att planeringen är i första hand är till för eleven (93 %), 

och att syftet med den är att kunna ha en dialog om det följande arbetet mellan elev och lärare 

(92 %). Här redovisas även att lärarna är ense om att en planering bör innehålla skisser, mått 

och en arbetsordning. När det kommer till genomförandet av planeringen uppger över hälften 

av lärarna att eleverna ställer sig negativ till att göra en planering och 19 % av lärarna låter 

eleven bestämma om det behövs en planering eller inte.40 Eleverna uppger att de gör en 

planering innan slöjdarbetet påbörjas (80 %), samtidigt som 34 % av eleverna menar att de 

inte arbetar efter någon planering utan bestämmer efter hand.41  

 

Slöjdprocessens genomförandefas beskrivs i kursplanen på följande sätt: 

 
Under genomförandet utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta manuellt och de blir förtrogna 

med olika arbetsmetoder inom området. Ämnet ger också kunskaper om material och om hur 

verktyg, redskap och maskiner fungerar samt om hur ritningar, mönster och instruktioner 

tolkas.42 

 

Johanssons studie visar att det inte är ovanligt att eleverna ändrar sina ursprungliga 

planeringar utifrån reflektioner och erfarenheter under arbetsprocessen.43 Även om eleven 

lämnat planeringsfasen utgör denna ändå en del av det praktiska arbetet med deras 

slöjdprodukt. Vidare skriver Johansson under arbetets gång så upptäcker eleverna 

arbetsredskapens funktion, möjlighet och begränsningar. Även mötet med materialet utgör en 

viktig insikt hos eleverna. Denna kontakt uppdagar nya förutsättningar och bidrar med nya 

lösningar på problemen. Denna problemlösning är enligt Johanssons studie något som sker i 
                                                
37 Johansson, Slöjdpraktik i skolan –hand, tanke, kommunikation, och andra medierande redskap, 205. 
38 Ibid., 212. 
39 Johansson, Marlene. Hasselskog, Peter. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd, 54. 
40 Ibid., 54. 
41 Ibid., 55. 
42 Skolverket. Kursplan för slöjd 2000 
43 Johansson, Slöjdpraktik i skolan –hand, tanke, kommunikation, och andra medierande redskap, 212. 
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dialog mellan de olika parterna i slöjdsalen. Hon menar att slöjdverksamheten inte är något 

ensamarbete, utan att flera elever är delaktiga och medagerar i slöjdaktiviteter med 

utgångspunkter i egna och varandras kunskaper och erfarenheter.44  

 

Statistik från NU-03 visar på en viss spridning på frågan om det är lärarens uppgift att 

tillhandahålla lösningar på problem som dykt upp under arbetets gång. 20 % anser att det 

stämmer mycket bra medan 32 % anser det stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt att 

denna uppgift ligger på läraren.45 Vidare redovisas att 60 % av lärarna uppger att eleverna ofta 

kan lösa problemen med hjälp av att diskutera med kamraterna. Statistiken visar att lärares 

genomgångar av verktyg, maskiner eller redskap är vanliga. 82 % har obligatoriska 

genomgångar för hela elevgruppen, som ofta är knutna till elevers behov att komma vidare i 

arbetet. Nu-03 redovisar att i jämförelse mellan textil och trä- och metallslöjd förekommer 

steg-för-steg-instruktioner betydligt oftare i textilslöjden (76 %) än på trä och metallslöjden 

(18 %). Den ursprungliga planeringen ändras (70 %), olika lösningar provas (57 %), 

diskuteras med läraren (82 %) och kamrater (58 %).46 

 

Slöjdprocessens värderingsfas beskrivs i kursplanen på följande sätt: 

 
Värderingsfasen ingår som en viktig del i slöjdprocessen. Eleverna redovisar hur inspiration, 

idéer, formgivning och olika ställningstaganden har påverkat resultatet. Härigenom utvecklas 

förmågan att bedöma, värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen.47 

 

Marléne Johanssons har i en rapport skrivit om arbetet i värderingsfasen. Hon kommenterar 

elevernas reflekterande i de dagboksanteckningar som det skrivit för denna utvärdering. När 

eleverna skriver i dessa sammanfattar de dagens prestationer och reflekterar de över sitt 

arbete. I dagböckerna beskrivs värderingar om egen arbetsinsats och om slöjdalstret men även 

värderingar om kamrater och lärare.48 Dessutom menar Johansson att dagbokanteckningarna 

fungerade som stöd för eleven då denna skulle återuppta arbetet vid nästa lektionstillfälle. 

 

                                                
44 Ibid., 204. 
45 Johansson, Marlene. Hasselskog, Peter. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd, 56. 
46 Ibid., 57. 
47 Skolverket. Kursplan för slöjd 2000 
48 Johansson, Slöjdprocessen. Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar (Göteborgs universitet, Institutionen 
för slöjd och hushållsvetenskap, 1994), 51. 
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När det gäller värdering varierar elever och lärares svar på NU-03 undersökning.49 Efter 

avslutat arbete redovisas elevens arbete enskilt för läraren(79 %), medan 18 % av eleverna 

redovisar muntligt inför gruppen. 74 % redovisas genom utställning och 36 % av elevarbetena 

fotograferas. 35 % av eleverna tar hem sina slöjdalster utan någon form av utvärdering enligt 

lärarna, medan 51 % av eleverna uppger att de tar hem sina arbeten utan någon typ av 

redovisning.50 

 

3.4 Slöjdämnets problematik 
Kajsa Borg har gjort en studie kring hur slöjdlärare bearbetar och förhåller sig till 

styrdokumenten i sin undervisning. Ur ett läroplansperspektiv redovisar hon en problematisk 

bild av hur slöjdläraren tar sig an sitt ämne. Resultatet av studien visar att i och med att 

lärarna har möjlighet till personlig tolkning av kursplanen blir undervisningen mycket 

varierande från skola till skola. Dessutom visar det sig att det vida spektrum av 

tolkningsmöjligheter möjliggjorde att lärarna kunde motivera en pedagogik som tidigare 

bedrivits, trots att en ny läroplan med andra krav på innehåll och metodik har trätt i kraft. De 

litar till sin egen beprövade erfarenhet, inte till vetenskapliga teorier eller till 

läroplansformuleringar.51 Vidare redovisas att lärarnas förhållningssätt till kursplanen är 

baserat på lärarens personliga upplevelser och värderingar som kan kopplas till ämnet. 

Eftersom det på många skolor endast finns en slöjdlärare i varje slöjdart, sker planeringen av 

undervisning ofta enskilt, vilket resulterar i att den blir den starkt präglad av lärarens 

omdöme, menar Borg. Läroböcker saknas för slöjdämnet, vilket utvecklar en situation där 

läraren utgör normen för eleverna. Slöjdkunskaperna traderas på liknande sätt som 

hantverkskunskap.52 Det blir en mästare- lärlingsliknande kunskapsöverföring med skillnaden 

att läraren inte bestämmer vad som eleven ska lära, utan tanken är att eleverna ska utgå från 

sina idéer och bygga på sin egen kunskap i sitt arbete. 

 

Lars Lindström problematiserar slöjdprocessen i sin undersökning som heter Novis eller 

expert.53 Hans studie behandlar bland annat vad det är som skiljer en nybörjare och en expert i 

deras skapande. Resultatet är tydligt. En expert tar sig an uppgiften på ett helt annat sätt än 

                                                
49 Johansson, Marlene. Hasselskog, Peter. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd, 58. 
50 Ibid., 59. 
51 Borg, Slöjdämnet Intryck – uttryck – avtryck, 139. 
52 Ibid., 156. 
53 Lindström, Lars. ”Novis eller mästare?” in Visioner om slöjd och slöjdpedagogik, eds. Nygren-Landgärds, C. 
& Peltonen, J., (NordFo, B:10/2001), 251.  
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nybörjaren. Experten börjar arbetet med ett gediget skiss- och planeringsarbete innan denne 

sätter igång och tillverkar. Eftersom en kunskap och erfarenhet av hantverket ger experten 

möjligheten att anpassa sitt arbete utefter de problem och arbetsmetoderna innebär samt de 

egenskaper och begränsningar materialet tillåter. Expertens repertoar av lösningar på dessa 

faktorer gör att denne i förväg med tankens hjälp utforma en produkt som är genomförbar vid 

tillverkningen. Experten kommer i tillverkningen att kunna styra arbetet mot den produkt den 

syftar att göra.  

För novisen är förhållandet mellan tänkt produkt och resultat annorlunda. Här blir nybörjaren 

styrd av materialet och tvingas lösa problemen när de uppstår. Ofta tvingas denne även att 

anpassa den tänkta produkten med det slutliga resultatet. Studien visar även att nybörjaren är 

missnöjd med sitt resultat medan mästaren känner sig stolt över det presterade. Lindström 

skriver i en artikel att goda kunskaper i hantverket är, enligt lärarutbildarna och hantverkaren, 

en nödvändig förutsättning för en framgångsrik slöjdprocess. Experten som inser materialets 

möjligheter löser problem ”i processen” istället för att, som novisen, bli styrd eller avledd av 

yttre omständigheter och tvingad till nödlösningar.54 

 

 Linnea Lindfors var verksam vid den pedagogiska fakulteten på Åbo akademi. Hon har i ett 

av sina forskningsprojekt tagit ett steg mot att försöka generera en slöjdpedagogisk teori. Det 

är en mycket komplex studie med titeln På väg mot en slöjdpedagogisk teori.55 Lindfors 

redovisar ett antal olika modeller som tillsammans är tänkt att bilda en vetenskaplig inblick i 

det finska skolämnet som motsvarar slöjd. Den teoretiska kartläggningen av ämnet belyser 

området från elevens verksamhet på lektionerna till vetenskaplig pedagogisk och kognitiv 

forskning. Det är den enda av sitt slag och är tänkt att ligga som grund för framtida finsk 

forskning inom slöjdpedagogik. 

I avhandlingen problematiserar Lindfors relationen mellan läroplan, lärarens tolkning av den 

samma och slutligen det som hon kallar den upplevda läroplanen. Författaren påpekar vid ett 

flertal tillfällen att styrdokumenten inte kan fastslå eller förklara exakt vad som kommer att 

läras genom undervisningen eftersom slöjdämnets estetisk-produktiva karaktär är högst 

individuell samt att man inte kan förutse vad som kommer att inträffa i arbetsprocessen. 

Styrdokumenten kan indikera på i vilket område och till viss del vilket innehåll som 

undervisningen bör behandla, men kommer aldrig att kunna fastslå vad som eleven egentligen 

                                                
54 Lindström, Lars. ”Novis eller expert?” in Slöjda för livet Om pedagogisk slöjd, eds. Borg, K. & Lindström, L., 
red. (Lärarförbundets Förlag, 2008), 167. 
55 Lindfors, Linnea. På väg mot en slöjdpedagogisk teori (Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi. 1991) 
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kommer att lära sig. De unika slöjdhandlingarna kan inte förutses i läroplanen, de består av ett 

nätverk av möjliga processer.56 Lindfors menar at målbegreppet måste omvärderas för att de 

ska överensstämma med estetisk-produktiva ämnen. Målformuleringarna är enligt Lindfors 

endast baserade på förutsägbar slöjdkunskap, en typ av kunskap som hon benämner som 

extern kunskap. Det interna lärandet som Lindfors menar eleven får i undervisningen sker 

genom elevens handlingar, de problem, val, erfarenheter, etc. som bearbetats under 

arbetsprocessen. De kunskaper som eleven får genom det praktiska arbetet går inte att förutse 

och därmed inte att skriva in i läroplanen. Problematiken med att koppla estetisk-produktiv 

verksamhet till en slöjdpedagogisk teori beror inte enbart på dess oförutsägbara inslag utan 

även på den mänskliga faktorn påpekar Lindfors. 
 

Som kriterium för undervisning kan man hålla graden av samstämmighet mellan den kognitiva 

struktur som eleven konstruererar individuellt och den av läraren kognitiva struktur av 

ämnesinnehållet.57  

 

Då läraren är länken mellan elev och läroplan är det viktigt att samtliga parter har samma 

kognitiva uppfattning kring lektionsinnehållet. Lindfors poängterar dock att denna 

samstämmighet ofta är bristfällig. 

 
Både i Finland och utomlands har det emellertid i praktiken visat sig svårt att förena 

administrativ och pedagogisk planering. Förhandsplanen upplevs ofta som ovidkommande för 

det som händer i undervisningsprocessen. 58 

 

3.5 Presentation av läroplansteori 
Gunn  Imsen förklarar och problematiserar styrdokumentens roll i pedagogiskt arbete i boken 

Lärarens värld.59 Här sammanfattar hon tidigare forskning och lyfter fram olika perspektiv på 

skolans centrala styrdokument. Stor vikt har fästs vid själva formuleringen av läroplanen. 

Imsen skriver att läroplanen är lärarnas viktigaste arbetsdokument.60  

Historiskt sett redovisar författaren att läroplanerna förr var tydligare, mer detaljerade och 

specifika. Detta anses bero på att den tidens lärarkompetens var generellt sett ganska dålig. 

Detta faktum krävde en centralstyrning med detaljerade instruktioner för vad och hur 

                                                
56 Ibid., 99. 
57 Ibid., 101. 
58 Ibid., 95. 
59 Imsen, Gunn. Lärarens värld. En introduktion till allmän didaktik (Lund, Studentlitteratur, 1999) 
60 Ibid., 173. 
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undervisningsstoffet skulle behandlas. Parallellt med att lärarnas utbildning har blivit bättre 

har även läroplanerna blivit öppnare och mindre detaljerade. Det är en utveckling som kan få 

stora konsekvenser för den enskilde läraren på gott och ont. 

 
Ju öppnare och mer generella de centrala planerna är, desto mer krävande är det för skolans och 

lärarnas självständiga fantasi och kreativitet att konkretisera dem. Ju mer detaljerade de centrala 

läroplanerna är, desto mindre utrymme blir det till lokala initiativ...61 

 

Imsen betonar svårigheterna med att ge en fullständig definition av vad en läroplan är. Den 

har många funktioner men anses främst vara ett medel för kommunikation mellan olika 

aktörer inom utbildningssystemet och med grupper utanför.62 Läroplaner kan betraktas som 

riktlinjer för vad som ska ske i skolverksamheten, både när det gäller arbetsmetod och 

ämnesinnehåll. Formuleringen bör vara av en sådan karaktär att läroplanens intentioner är 

genomförbara, menar Imsen. 

Trots läroplanens starka betydelse för lärares yrkesutövande blir dess genomslag i skolans 

utbildningsverksamhet väldigt varierande. Anledningen är den mänskliga faktorn. Den 

formella läroplanen ska bearbetas och tolkas av skolans pedagoger individuellt. Två lärare kan 

ha två olika tolkningar. Undervisningen ska därefter konkret planeras och genomföras. Det är 

i detta stadium som en rad olika faktorer påverkar läroplanens genomslag. Det kommer alltid 

att finnas element och situationer som inte går att förutse i detta samspel mellan lärare och 

elev. Imsen påpekar att: 

 
För det första kan en läroplan aldrig bli så konkret, att den täcker all som sker i ett klassrum. För 

det andra är undervisning en verksamhet, där eleverna inte bara sitter som passiva mottagare 

som låter sig styras av läraren. Undervisning är dialog och samspel, och det kommer alltid att 

finnas element som inte kan förutses av läraren. För det tredje, och inte minst, kan en läroplan 

aldrig vara direkt verksam, den måste gå vägen genom lärarens tolkning och utformning.63  

 

Läroplanen blir för den enskilde läraren en utgångspunkt som denne transformerar och gör till 

sin egen. Läroplanen blir därmed en av många andra faktorer som styr lärarens 

yrkesutövande. 

 

                                                
61 Ibid., 174. 
62 Ibid., 175. 
63 Ibid., 175. 
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Göran Linde redogör för olika utgångspunkter för analys av inflytelserika faktorer i hur 

läroplanen transformeras. Han använder fyra huvudgrupper för forskning inom området för 

hur läroplaner påverkar undervisningsverksamheten, a) socialt fokus, b) ämnesfokus, c) 

lärarfokus och d) undervisningsprocessen i fokus.64  

 

Social fokus handlar om vilka sociala krafter i och utanför skolan som påverkar 

transformeringen av läroplanen, t.ex. läromedelstillverkare. Linde knyter ämnesfokus till ett 

ämnes traditioner. Han skriver att genom en lång tid av undervisning kan en viss typ av 

metodik eller innehåll bli manifest och karaktäriserande för ett skolämne. En tradition kring 

ämnets utformning växer med tiden sig stark och förknippas med varandra med andra ord. 

Linde skriver att trots att styrdokumenten ibland försöker bryta denna ämnestradition genom 

att reformera ett skolämne, lever det ofta kvar genom verksamma lärare och 

läromedelsförfattare.  

Den lärarfokuserade huvudgruppen belyses främst genom att undersöka hur läraren tolkar 

styrdokumenten. Här beskriver Linde att vissa skolämnen som t.ex. matematik är starkt 

avgränsade. Med detta menas att det finns tydliga huvudmoment som läraren måste förhålla 

sig till, vilket leder till att dennes tolkning av kursplanen överensstämmer mer med 

styrdokumentets innehåll. Emedan ämnen som t.ex. slöjd inte anses vara avgränsade och ger 

läraren stort frirum att anpassa undervisningen på ett sätt som denne anser vara befogat.  

I undervisningsprocessen fokuserar läroplansforskning på vilka faktorer som påverkar 

genomförandet av undervisning. Sådana faktorer så kallade ramfaktorer. Det kan handla om 

ekonomiska resurser, tid, skolledning, elevunderlag etc. 

 

 

4. Metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod därför att jag ville undersöka hur berörda 

slöjdlärare resonerar kring sin verksamhet. Genom intervjuer och observationer skulle jag få 

en inblick i området som den kvantitativa metoden inte erbjuder. Den kvalitativa metoden 

baseras på verbala formuleringar, uttalade eller nedskrivna, inte av siffror och tabeller. Här är 

det själva ”ordet” som är karaktäristisk för metoden. Denna kvalitativa metod valdes därför att 

detta tillvägagångssätt överrensstämde med mitt syfte och mina frågeställningar. En kvalitativ 

studie ger mer nyanserade svar, vilket är en förutsättning för att förstå informanternas 

                                                
64 Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. (Lund: Studentlitteratur, 2000), 52. 
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resonemang kring deras undervisning. Med en kvantitativ metod riskerade resultatet ha blivit 

alltför kortfattat och utpräglat för att kunna bilda en djupare uppfattning kring slöjdlärarnas 

resonemang kring dess undervisning. 
 

4.1 Intervjuer 
Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes under två veckor. En pilotintervju utfördes innan de 

redovisade intervjuerna genomfördes. Detta i syfte att ta reda på om eventuell problematik 

uppstår under intervjuernas gång för informanterna samt om svaren besvarade mina centrala 

frågeställningar för denna studie. Hela data insamlingens användbarhet är avhängig att den 

belyser vad som skulle undersökas.65 Pilotintervjun resulterade till att vissa frågor 

omformulerades på ett sådant sätt att de blev tydligare och lättare att besvara.  

Inspelningsmediet av intervjuerna var en mp3- spelare och en diktafon. Intervjuerna ägde rum 

i enskildhet, oftast i slöjdsalarna. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra. 

 

Strukturen på intervjuerna var öppna riktade intervjuer. Det innebär att informanterna svarar 

med egna ord på frågor som är riktade mot specifika områden. Förfarandet under själva 

intervjuerna baserades på att informanterna skulle få svara så uttömmande som de behövde 

för varje delfråga. Motfrågor ställdes sällan. Innehållet i svaren är helt beroende på vad var 

slöjdlärare ansåg sig vara relevant. 

 
Den information som utgör underlag för analys är självrapporterade data. Individen avgör mer 

eller mindre medvetet vad som ska sägas och sägas, d v s vad som kommer att utgöra data och 

därmed underlag för slutsatser.66 

 

4.2 Observationer 
För att förankra validiteten i den självrapporterade data som intervjuerna inbringat, har det 

metodiska tillvägagångssättet kompletterats med en genomförd observation av informanternas 

slöjdsal och deras arbetsunderlag. 

 

Syftet med observationerna var att undersöka relevansen i det som läraren svarar under 

intervjuerna. Därför har observationerna alltid genomförts efteråt. Observationerna har 

genomförts med hjälp av en kamera samt insamling av skriftliga hjälpmedel som läraren 

                                                
65 Lantz, Annika. Intervjumetodik (Lund,Studentlitteratur, 1993), 38. 
66 Ibid., 15. 
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använder sig av i sin undervisning. Ett observationsprotokoll har utformats för att dessa 

observationer ska kunna genomföras systematiskt. Det insamlade materialet är det som 

används i skolorna för tillfället. Jag har inte samlat in lärarens gamla eller framtida 

arbetsunderlag utan enbart dokumenterat det som användes för tillfället.  

 

4.3 Urvalspersoner/ Undersökningsgrupp 
Urvalet styrdes av de kontaktade lärarnas vilja att delta. Jag har kontaktat sammanlagt 8 

skolor, varav fyra av dessa ville ställa upp. Två av dessa finns i Stockholm och två i Vännäs. 

Detta förfarande av urval är inte förenligt med vedertagna rekommendationer om 

slumpmässigt urval. Trots detta är valet av informanter utan min personliga påverkan 

minimalt. Jag är dock bosatt på en av orterna, vilket kan anses som en viss påverkan från min 

sida. 

 

Ett krav som fanns för urvalet var att en representant från båda slöjdarterna på samma skola 

skulle medverka. Detta på grund av att undersökningens syfte strävar efter att belysa 

slöjdundervisningens varierande metodik samt därför att besvara den centrala frågeställningen 

som behandlar relationen mellan textil- och trä och metallslöjd. 
 
 
Tabell 1.  Sammanställning av urvalspersoner. 

Antal år i yrket  Man Kvinna 

0-5 6-10 11- 

Tx 0 4 2 1 1 

ToM 3 1 3  1 

Totalt 3 5 5 1 2 

 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

Under mina observationer och intervjuer har hänsyn tagits till forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa understryker de etiska krav som gäller för 

forskare och forskning. De etiska huvudkraven; informationskravet och samtyckeskravet 

uppfylldes då jag de informerades muntligen om vad min studie handlade om och dess 

eventuella publikation. Att informanternas deltagande var frivilligt och att deras 

personuppgifter skulle avidentifieras påpekades innan intervjuerna startade. 
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Uppgifter om alla i en undersöknings ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den.67 

 

Konfidentialitetskravet infriades då materialet som bearbetats från intervjuerna raderats från 

inspelningsmediet samt fotograferingsmediet. Den fotografiska dokumentering jag gjort av 

klassrummen de enskilda lärarnas arbetsunderlag innehåller ingen information om var eller 

vem dessa kommer ifrån. Det finns inte heller några personer med på dessa bilder. 

 
Uppgifter om enskilda, insamlande för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften.68 

 

Nyttjandekravet har jag tagit hänsyn till genom att denna studie endast syftar till 

forskningsändamål. Jag har informerat informanterna om att denna studie kan komma att 

publiceras på Umeå universitets hemsida, vilket samtliga gav sitt godkännande till. 

 

 

5. Resultat/Analys 
Det bearbetade intervjustoffet redovisas och analyseras för varje frågeområde. Svaren jämförs 

mot lärares individuella synsätt på varje frågeområde, därefter jämförs de båda 

ämnesrepresentanterna på var skola. Sist analyseras intervjustoffet ur ett yrkesutövande 

perspektiv, d v s träslöjdlärare mot textilslöjdlärare, vilket jag kallar för den 

slöjdartsövergripande analysen. 

 

5.1 Bortfall 
Under två intervjuer har fråga nummer 11 glömts att ställas.  

Fråga nummer 2 har strykits från resultatet därför att svarsområdet på frågan var alltför 

omfattande för att informanterna skulle kunna svara på. De svar som getts har varit av en 

karaktär att de inte går att jämföras mellan lärarna. 

Även fråga nummer 15 har strykts ur resultatet därför att det dels har visat sig svårt att 

bekräfta informationen och att det är en fråga som faller utanför denna undersöknings 

frågeområden. 
                                                
67Vetenskapsrådet, Humaniora och samhällsvetenskap, Forskningsetiska principerna i 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, 12. 
68Ibid., 14. 
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5.2 Intervjuer 
Resultatet som redovisas nedan är en sammanfattande bearbetning av de svar från 

intervjuerna. Då samma frågor ställdes för varje processdel har jag valt att redovisa svaren i 

ett sammanslaget stycke för varje delområde. De frågor som som ställts för varje 

processområde är:  
 

Hur förklarar och handleder du slöjdprocessens första del: Idé och Skiss? 

Varför gör du på just detta sätt? 

Har hjälpmedel utformats för att underlätta elevernas arbete med idé/skiss? 

-Om ja, vad? 

 

I de redovisade svaren behandlas alla tre frågeställningarna i samma stycke.  

Svaren har därefter analyserats ur tre olika perspektiv. I det individuella perspektivet har 

variationen mellan samtliga lärare lyfts fram. Det kollegiala perspektivet, dvs. skola för skola, 

analyseras variationen mellan lärare på varje skola. Det tredje perspektivet ser på variationen 

för varje slöjdart. Dessa analyserade resultat har sedan kopplats till litteratur som återfinns i 

litteraturgenomgången. 

 

Utöver de tre områdena i slöjdprocessen har andra frågeställningar redovisats fråga för fråga.  

 

Idé/ skiss 

På frågan om hur idé/ skiss handleds svarar samtliga lärare att det görs muntligen. I arbetet 

med idéer hänvisar fyra av lärarna till affärer, tidningar, kamrater och Internet etc. Två lärare 

hänvisar till kreativitetsövningar som t ex ”brainstorming”. Skissens betydelse för arbetet 

poängteras av samtliga. Dess syfte är enligt lärarna främst för att eleverna ska bearbeta sina 

idéer (med penna och papper), men även för att läraren ska förstå elevernas tankegångar 

bättre. Fem av lärarna använder tidigare elevers arbeten för att exemplifiera arbetet i denna 

del. Mer utarbetade hjälpmedel fanns endast i en slöjdsal av åtta. En lärare använder en 

arbetsbok med rutat papper som eleverna skissar och bearbetar sina idéer i.  

 

Analys  

Det finns många likheter i både handledning och motivering hos samtliga lärare. De mest 

framträdande är att momenten undervisas muntligen samt att motiveringarna präglas av 
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elevernas och lärarnas egennytta. I denna del vill lärarna utveckla elevernas idéer och utmana 

deras kreativitet. Innehållet och exemplifieringen i denna del varierar mycket beroende vilken 

lärare det är som undervisar. Borg poängterar detta och förklarar vidare: 

 
Utifrån studiet av mitt material vill jag hävda att det är svårt att skilja mellan lärares syn på sitt 

ämne och deras personlighet. Slöjdlärarna arbetar med sig själv som medium, deras personliga 

intresse har en stor betydelse för hur slöjdundervisningen utformas.69 

 

Resultatet i denna studie överensstämmer väl med det Borg kommit fram till sin forskning. 

Undervisningens innehåll blir unikt för varje lärare som undervisar. 

Trots att lärarnas handledningar och motiveringar generellt sett överensstämmer väl, uppfattas 

det som om slöjdkollegorna på var skola inte samarbetar i utvecklandet av metodik eller 

hjälpmedel. Kollegorna har olika arbetssätt och motiveringar till varför de gör som de gör. 

Även eventuella utformade hjälpmedel som används på en och samma skola varierar mellan 

kollegorna.  

Det går inte att se någon skillnad mellan textil– och trä och metallslöjdlärares resonemang 

kring hur eller varför de arbetar som de gör. Det innebär att kärnan i denna del av 

slöjdprocessen inte skiljer sig något mellan de båda slöjdarterna i själva undervisningen. 

 

 

Planering 

På frågan om hur planeringsfasen handleds visar resultatet att samtliga lärare handleder 

eleverna muntligen. Fyra av dessa lärare har dock utarbetat ett skriftligt arbetsunderlag som 

eleverna får arbeta med under detta moment. Planering sker enligt samtliga lärare individuellt 

i dialog mellan lärare och elev. Här är lärarna med och påverkar elevernas resonemang mer än 

under skissmomentet. Detta beror på att slöjdtekniska detaljer, som t ex val av söm eller fog, 

nu påverkar arbetet mer. En lärare anser dock att ide/ skiss och planering är samma sak. 

Lärarnas olika metodik motiveras på varierande sätt. Två lärare hänvisar till ramfaktorer som 

tid och budget. Två lärare påpekar att planeringsfasen underlättar deras eget arbete med att 

handleda eleverna under slöjdämnets genomförande fas. En lärare hänvisar till beprövad 

erfarenhet. Elevens nytta av en planering betonas av de flesta. En lärare kopplar syftet till 

kunskaper som är viktiga att ha i vardagslivet. 

 

                                                
69 Borg, Slöjdämnet Intryck – uttryck – avtryck 139. 
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Analys 

Även om planeringsfasen är ett moment som samtliga lärare anser viktigt så varierar den 

faktiska metodiken mycket mellan lärarna. En del har genomtänkta skriftliga underlag 

emedan andra knappt instruerar eleverna om vad en planering är och vad den används till. 

Somliga lärare gör ingen skillnad mellan idé/ skiss och planering, vilket de inte heller ser 

något problem med. 

Vid analys av varje skola blir det tydligt att skillnaderna mellan kollegornas sätt att arbeta och 

instruera med planeringsmomentet är stor. En skola har ett liknande upplägg till hur man 

lägger upp arbetet med planering. I de övriga skolorna har en lärare ett skriftligt underlag 

emedan den andre arbetar muntligt. Johansson anknyter till Vygotskijs resonemang om 

relationen mellan tal och text i följande citat: 

 
Att skriva ner sina tankar eller skissa på sitt slöjdarbete kräver ett ställningstagande och en 

medvetenhet i likhet med när slöjdhandlingen utförs vid tillverkningen av slöjdprodukten.70 

 

Johansson, med hänvisning till Vygotskij, hävdar med andra ord att en skriftlig planering är 

ett arbetssätt som för eleven resulterar i en större förståelse för det kommande arbetet samt en 

djupare medvetenhet i hur idéerna ska förverkligas. Problematiken för en skola med lärare 

som gör på två olika sätt blir att hälften av skolans elever får möjligheten att utveckla de 

kunskaper som momentet strävar att uppnå 

Generellt sett är eventuell skillnad mellan slöjdarterna svår att uttolka utifrån resultaten. 

Textillärarna hänvisar dock ibland till textilarbetsintruktioner och mönster som ett hjälpmedel 

som eleverna har då de ska göra sina ritningar. 

 

Värdering 

Tre av lärarna berättar att eleverna utvärderar sitt arbete med hjälp av skriftligt utarbetade 

instruktioner när produkten är färdig. Två av lärarna reflekterar muntligen löpande under 

arbetets gång, varav en med skriftligt utvecklade instruktioner, och en annan vid färdig 

produkt. Två av lärarna uppger att eleverna inte utvärderar sitt arbete, även om en av dessa 

menar att en viss form av utvärdering sker när eleverna gör sin självskattning som senare 

fungerar som underlag för individuella utvecklings planen, IUP.  

Lärarna motiverar förfarandet varierande. Fem lärare hänvisar till ramfaktorer som tidsbrist, 

stram budget, erfarenhet och tidigare traditioner på skolan. En lärare hänvisar till kursplan, tre 
                                                
70 Johansson, Slöjdpraktik i skolan –hand, tanke, kommunikation, och andra medierande redskap, 212. 
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stycken motiverar metodiken utifrån elevsynpunkt och en lärare ser främst sin egen nytta med 

att eleverna gjort en utvärdering.  

 

Analys 

Variationen på förfarandet kring utvärderingen visar att varje lärares undervisning på området 

är unikt. Orsakerna till att man gör som man gör är även de lika unika. Göran Linde menar att 

i vissa skolämnen som t ex matematik transformerar läraren ofta kursplanen med många och 

tydliga kopplingar till undervisningens utformning. Däremot andra skolämnen, däribland 

slöjd, är transformeringen av lektionernas utformning och innehåll mer varierande. 

 
Vissa ämnen är som nämndes i inledningskapitlet starkt avgränsade och inramade som t ex 

matematik, naturkunskapliga ämnen och språk. Detta betyder att det finns skarpa gränser för vad 

som anses höra till ämnet och dess huvudmoment och som det är legitimt att undervisa om. 

Andra ämnen är svagt avgränsade och inramade som t ex svenska, samhällskunskap, historia och 

geografi, och en friare och mer personlig ämnestolkning är möjlig.71 
 

Detta stämmer väl med resultatet i denna studie. Här har redovisats att lärare helt utesluter 

värderingsfasen i slöjdprocessen, vilket enligt kursplanen är ett av de grundläggande 

momenten för slöjdämnet.  

När man ser till varje skola för sig, är det en specifik skola där lärarnas förfarande skiljer sig 

åt. Där utvärderar den ena läraren elevernas arbeten skriftligen medan den andre inte alls. De 

övriga skolorna har liknande redovisningar av arbetena, kolleger emellan.  

Slöjdarterna emellan kan noteras att endast en trä och metallslöjdlärare utvärderar eleverna 

skriftligen i undervisningen.     

 

Bedömning 

Fråga: Hur stor betydelse har produkten i förhållande till processen vid bedömning? 

 

Svaren på denna fråga varierar. Samtliga lärare betonar processens betydelse för betyget G. 

En lärare bedömer produkten i samråd med en kollega. Tre lärare menar att produkten är av 

stor betydelse för högre betyg än G, två lärare att produktens betydelse är liten eller inte har 

någon alls. En lärare svarar att slöjdprocessen har en vågbrytande funktion vid bedömning, 

                                                
71 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 50. 
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d v s att den avgör vilket betyget då en elev ligger på gränsen mellan två betygssteg. En lärare 

kan inte ta ställning och berättar att denne utgår helt ifrån individen i sin bedömning.    

 

Analys  

Resultatet visar att en gränsdragning mellan process- och produkt är problematisk. Båda 

delarna tas i beaktelse av samtliga lärare på något vis, men i varierande omfattning. Själva 

slöjdprocessen fungerar som ett fundament för all bedömning i slöjdämnet. Det är dock 

tydligt att en stor del av de tillfrågade lärarna anser att för VG och MVG krävs en välgjord 

produkt. Själva processen knyts till elevens lärande och produkten som ett mått på elevens 

tekniska färdigheter.  

Den stora individuella variationen mellan lärare är bred. Steget från att enbart bedöma 

produkt eller att enbart se till processen vid bedömning får stor betydelse för eleverna. 

Resultatet visar även att underlaget för slöjdbetyget på var skola kan variera mycket. På en av 

de fyra skolorna som undersöktes visar det sig att en lärare helt ser till processen medan den 

andre ser mer till produkten. På två skolor är produkten central medan en skola lutar mer mot 

processen. 

I den slöjdartsövergripande analysen påminner resultatet mycket om den individuella, dvs. att 

inom de två grupperna varierar processens och produktens betydelse mycket utan att något 

mönster kan urskiljas. 

 

Påverkansfaktorer 

3 av de åtta lärarna berättar att tidigare eller nuvarande slöjdlärarkolleger på skolan har 

påverkat utformningen av undervisningen mycket. 4 av lärarna svarar att lärare och 

handledare under utbildningen har påverkat dem i deras metodik. Många av lärarna hänvisar 

även till egna intressen samt familjära förebilder. Två av lärarna berättar att skolans dåliga 

budget och timplanen är de faktorer som påverkar undervisningens utformning. 

 

Analys 

Det är tydligt att informanternas möte med tidigare lärares undervisning ofta blir den som nya 

lärare bygger sin undervisning på. Detta kan bero på många olika saker. Som redan ovan 

nämnt så präglas mycket av undervisningens utformning på personliga faktorer. En annan 

aspekt på detta är det Linde beskriver som ett ämnes traditioner. Med detta begrepp menas att 

med tiden kan ett skolämne utveckla vissa normer för innehåll och metodik. Ett exempel på 

det är Nääs-metodiken som präglade slöjdämnet under många decennier. När ett sådant 
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mönster väl är rotat i ämneskulturen blir det svårt att bryta detta mönster. Linde menar att det 

är där reformerande läroplaner får stor betydelse för att uppnå detta. Vilket också inträffade i 

slöjdämnet för 40 år sedan. Eftersom ingen av lärarna nämnde läroplanen som en 

påverkansfaktor kan misstänkas att slöjdämnets gamla traditioner lever vidare genom 

lärarkårens föryngring. Linde skriver att ’det är snarare läromedelsförfattare och lärarkåren, 

dvs. de som tolkar läroplanen som bär traditionen vidare’.72 

 

 

5.3 Observationer 
De observationer som genomförts är genom besök i slöjdsalarna där information, 

instruktioner och inspirationsmaterial fotograferats för att belysa hur olika undersökta delar 

illustreras och instrueras. Jag har även samlat in de instruktioner och arbetsanvisningar som 

lärare använder i sin undervisning. Ett urval av detta material finns att ta del av i bilaga 

nummer 3.  

 
Första punkten på observationsprotokollet73 riktar blicken mot vilka resurser/information som 

erhålls för att förtydliga slöjdprocessen för eleverna i slöjdsalen. Observationerna visar att tre 

av de åtta lärarna har en illustration uppsatt på väggen. Dessa varierar dock mycket. En av 

dessa riktar sig mot betygssättning och vad som bedöms, en annan om vad begreppet slöjd 

betyder och innefattar och den tredje förklarar hur arbetsflödet i slöjdprocessen kan se ut.  

I två klassrum finns kursplanen för slöjd uppsatt. 

 

Den andra punkten på observationsprotokollet riktar blicken mot hjälpmedel som erhålls för 

att underlätta och påverka elevers arbete med valda delar av slöjdprocess. I samtliga lärares 

slöjdsalar finns det någon form av inspirationsmaterial som eleverna kan få ta del av. Kvalitén 

på detta skiljer sig dock mycket mellan klassrummen. En sal kan ha ett mindre bibliotek med 

både böcker och tidskrifter medan en annan slöjdsal har några få böcker som eleverna kan 

studera i för att få idéer. I fem salar finns slöjdobjekt som eleverna kan titta på. 

I en sal av åtta finns en skriftlig instruktion om hur en skiss ska se ut och vad den bör 

innehålla.  

                                                
72 Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, 50. 
73 Se bilaga 2. 
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I fem av slöjdsalarna finns instruktioner uppsatta på väggarna som behandlar planeringsfasen. 

Två av dessa är utformade för att underlätta elevernas arbete med själva planeringen medan 

de övriga är mer utformade som stöd i slöjdprocessens genomförandefas. I samtliga textilsalar 

finns mönster för klädsömnad som eleverna använder sig utav i planeringsfasen. 

I två av salarna finns skriftliga instruktioner uppsatta på väggen för att underlätta elevens 

arbete med värderingsfasen. 

 

Under observationerna har även instruktioner som inte härrör till denna studies 

undersökningsområde dokumenterats. Dessa instruktioner är direkt kopplade till 

genomförandet av produkten. Resultatet blev att alla lärare utom en har utformat eller 

använder sig utav förtryckta steg-för-steg-instruktioner som ska stödja eleverna i 

tillverkningen av produkten.    

 

Analys 

Variationen på tillgången av inspirationsmaterial, illustrationer och instruktioner är markant 

lärare emellan. Ingen lärares slöjdsal är den andre lik. Här blir det tydligt att ramfaktorerna 

påverkar mycket hur slöjdsalarna är pedagogiskt utrustade. De lärare som uppger bristen på 

tid och pengar har heller inte utformat didaktiska instruktioner för de områden denna studie 

undersöker. Observationerna visar att utförliga handledningar kopplade till tillverkandet finns 

på samtliga skolor utom en. 

Inom de fyra skolorna skiljer sig även salarnas pedagogiska utformning. En av skolorna har 

en mycket väl illustrerad pedagogisk tanke med vad som sitter upp på väggarna, medan den 

andra slöjdsalen inte har samma upplägg. Även övriga skolors slöjdsalar skiljer sig mycket åt, 

men där är inte skillnaden lika markant. 

Sett till slöjdarterna emellan är skillnaden stor på vad som finns tillgängligt i salarna för 

eleverna i form av inspiration och arbetsunderlag för planering och tillverkning. I textilslöjden 

finns ett större antal instruktioner, böcker, tidskrifter och mönster som eleverna kan ta del av 

för inspiration. Denna typ av medier är färre till antal i träslöjden. 

 

 

6. Diskussion 
Denna studie har strävat efter att ta reda på hur slöjddidaktik kan variera och hur lärarna 

motiverar sitt arbetssätt. Den information jag insamlat genom intervjuer och observation har 
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analyserats med utgångspunkt ur läroplansteoretiska synsätt. Teorianknytning har styrt 

innehållet i denna studie mot fokusering av lärarens resonemang kring relationen mellan 

lärare och kursplan. Därför har ingen undersökning genomförts för att ta in elevens 

perspektiv. Detta perspektiv har dock inte uteslutits helt eftersom lärarnas resonemang ofta 

har eleven i centrum.  

Jag har och kommer inte att göra någon form av personlig bedömning eller yttra åsikter om 

eventuella brister i de intervjuade lärarnas tankar kring deras didaktik. Jag har dock jämfört 

lärarnas olika didaktik mellan varandra och kopplat till tidigare forskning för att belysa hur 

olika slöjdlärarna tolkar kursplanen och hur dess motiveringar kan variera. 

 

6.1 De döda lever vidare 
I år, 2009, har skolslöjden varit ett obligatoriskt ämne i 131 år. Jag undrar om Otto Salomon 

skulle vara nöjd i sin grav om han visste att hans didaktik fortfarande lever kvar i slöjdsalen 

på sina håll. Även om den inte är lika utpräglad som den var förr, finns mycket av det han 

förespråkade kvar djupt inrotat i slöjdsalarnas väggar och i lärarnas hjärtan. Göran Lindes 

påstående om att det är lärarkåren som för traditionerna vidare överensstämmer med mina 

erfarenheter i denna undersökning. Ett exempel på detta är att produkten är för vissa 

slöjdlärare fortfarande central för bedömningen, speciellt för de högre betygsstegen. Här mäts 

kunskapen med det eleverna kan och inte hur mycket de har lärt sig. Det kan tyckas orättvist 

då elever kommer till skolan med varierande förkunskaper. Elever som inte utvecklas särskilt 

mycket i slöjdundervisningen kan ändå få högsta betyg om de redan är förtrogna med ämnet 

sedan tidigare, och vice versa.  

En annan kvarleva från Otto Salomons pedagogik är den starka fokuseringen på tillverkandet. 

Observationerna har visat att endast en slöjdsal hade utformat illustrationer där idé/ skiss, 

planering och värdering lyftes fram på ett didaktiskt sätt. Där fick eleverna information för 

slöjdprocessens alla steg och vad de förväntades producera i de olika processfaserna. I de 

övriga salarna var det tydligt att själva tillverkningen var det centrala. Det var verkstäder där 

man främst tillverkar med händer, verktyg och maskiner. I dessa slöjdsalar var det praktiskt 

slöjdarbete som gäller, inte tankeslöjd. Lärarna uttryckte dock ofta att de önskade att 

tankeslöjden kunde utvecklas och ta större anspråk på undervisningen, men ramfaktorer som 

tidsbrist satte stop för denna strävan. Paradoxalt nog var det inte ovanligt att lokalt utarbetade 

instruktioner för vissa slöjdtekniker eller maskiner fanns i slöjdsalarna, vilket jag tolkar som 

att lärarna ser slöjdprocessens genomförandefas som den viktigaste. 
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Nu är det ju inte enbart Otto Salomons ande som lever vidare i slöjdundervisningen. Även 

Vygotskij och Dewey har påverkat slöjdundervisningen påtagligt. Undervisningen i årskurs 

åtta och nio präglas enligt min undersökning av relativt fritt skapande. Eleverna tillåts att 

utifrån sin egen förmåga att fritt utforma sina projekt. Deras idéer beaktas och i dialog med 

läraren tar eleverna sig igenom arbetet. Ämnets praktiska prägel utgör möjligheter för ett 

lärande genom handling och dialog, vilket nog skulle få både Vygotskij och Dewey att 

glädjas.  

 

6.2 En skola för alla  
Denna cocktail av didaktiska synsätt är på samma gång spännande som skrämmande. Den blir 

spännande då didaktiska synsätt blandas och resulterar i något positivt. Detta har jag mött 

bland mina informanter där lärare har under deras yrkesliv experimenterat med olika sätt att 

undervisa och tagit med sig det bästa till den rådande undervisningen. Här trängs Salomon, 

Dewey, Vygotskij tillsammans med reformerande kursplaner i en och samma undervisning, 

och som utifrån mitt perspektiv verkar vara didaktiskt genomtänkt och väl fungerande. Hos en 

annan lärare är det den personliga inställningen till ämnet samt tidiga förebilder och 

upplevelser från slöjdämnet som påverkar undervisningen främst. Även detta förhållningssätt 

har utifrån mitt perspektiv verkat fungera väl. 

Den svenska skolans ledord ”en skola för alla” riktar sig med andra ord inte enbart elever, 

utan även till lärare och dess metodik. I slöjdämnet blir det tydligt att alla pedagogiska 

synsätt, metodik och bedömning varierar mellan lärarna. Ingen av mina informanter hade 

samma upplägg i sin didaktik som någon annan. Det kan anses positivt att lärare får fritt 

tolkningsutrymme av kursplanen i sitt arbete med att utforma sin undervisning. Lärares 

kompetens på området varierar ju beroende på det egna intresset och det känns alltid 

naturligast att undervisa i de slöjdtekniker man är bäst på. Men när det kommer till 

undervisningen kring slöjdprocessens stommar; idé/ skiss, planering, genomförande och 

värdering, blir det utifrån elevens perspektiv inte enbart en orättvis bedömning, men även ett 

varierat lärande. Om textilläraren på en skola har ett väl genomtänkt skriftligt upplägg kring 

slöjdprocessens olika delar och medan trä- och metallslöjdläraren enbart fokuserar på 

tillverkandet av saker blir kunskapsinhämtningen olika. En av informanterna påpekade att det 

finns många viktiga vardagskunskaper inom tankeslöjdens olika faser. Men dessa 
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vardagskunskaper kommer inte vissa elever inte att få ta del av i slöjdämnet då deras lärare 

tolkat kursplanen och utformat undervisningen på sitt sätt. 

 

6.3 -Processkunskap, vad är det? 
Lars Lindströms studie visar tydligt på att nybörjarens arbetsgång är präglad av nödlösningar,  

att utövaren är styrd av material och verktyg samt att produkten sällan blir som det var tänkt. 

Experten har däremot kontroll över både process, material, verktyg och produkt. Då jag läste 

detta började jag på att fundera på slöjdprocessens egentliga betydelse för ämnet. Varför ska 

man tvinga eleverna att skissa och planera en massa om det ändå inte kommer att bli som de 

tänkt? Blir elevens utvärdering och lärdomar av arbetet att ”det blir aldrig som man tänkt här i 

livet”? Vad är syftet med en processinriktad metodik då alla är nybörjare? 

 

Vygotskij och Leontjev hade kanske svarat att tankeslöjdens olika  arbetssätt fungerar som 

medierande verktyg där kunskap internaliseras och externaliseras växelvis. Själva aktiviteten 

har funktionen att bearbeta dessa inre och yttre kunskaper i Leontjevs teori kring inlärning.    

Likheten mellan slöjdprocessens upplägg överensstämmer med Leontjevs tankegångar. 

Slöjdprocessens idé/ skiss och planering handlar om externalisering av tidigare kunskap 

medan slöjdprocessens sista fas, värdering, kopplas till internaliserning. Genomförandefasen 

blir ett experimenterande maskineri där gamla och nya kunskaper bearbetas. Slöjdprocessen 

blir ur detta synsätt ett pedagogiskt verktyg för inlärning.  

Nyttan av innehållet i själva slöjdprocessen kan dels kopplas till ett lärande om hur man går 

tillväga i en designprocess, vilket är centralt för att lyckas med slöjdarbetet. Men här kan även 

andra vardagskunskaper anknytas till syftet med en processinriktad undervisning. I 

informanternas motiveringar förklaras att i idé/ skissfasen lär man sig att bearbeta sina inre 

bilder av ett tänkt föremål. Här utvecklas innovativa förmågor genom en kreativ tankeprocess 

samt penna och papper. Att kommunicera sina abstrakta och konkreta tankar och 

föreställningar till en annan person övas i denna del. I planeringsfasen nämns betydelsen att 

kunna tänka igenom ett framtida projekt steg för steg. Att kunna göra en kostnads- och 

tidsberäkning och bedöma var de största problemen kommer att uppstå, är något som lärarna 

påpekat som viktiga kunskaper i vardagslivet. I värderingsfasen är reflektionen central. Att 

lära elever att genom att utvärdera sitt arbete får de inte enbart möjlighet till att lära av sina 

egna misstag, utan även ett självkritiskt förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. 

Slöjdprocessen fyller alltså inte enbart en funktion som inlärningsmetod, utan även som ett 
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undervisningsinnehåll där viktiga vardagsfärdigheter tränas. Min poäng är att även om 

Lindströms undersökning tyder på att processens funktion i skapandet kan tyckas vara 

betydelselös för nybörjaren eftersom han/hon sällan lyckas fullfölja sin ursprungliga idé, är 

processen i sig ett verktyg och ett innehåll som gynnar elevens utveckling i livet. 

 

6.4 Möte med verkligheten 
I arbetet med denna uppsats har jag mött åtta slöjdlärare i fyra skolor. Jag har insett att 

processarbetet sker på många olika sätt. Vissa lärare har en tydlig indelning för varje 

processfas där eleverna skriftligen går igenom processen, medan andra bakar ihop det i 

genomförandefasen där man planerar och utvärderar muntligen löpande under arbetets gång. 

Somliga lärare har nästan inget upplägg för slöjdprocessen. Här skulle man kunna peka på att 

vissa lärares undervisning är bristfällig och inte uppnår kursplanens mål. Men jag kan inte 

påstå att någon specifik lärare som jag intervjuat varken är bättre eller sämre än någon annan. 

Tvärtom, alla lärare jag mött har haft viljan till att utforma sin undervisning på bästa möjliga 

sätt. Vad som blir tydligt i intervjuerna och under våra samtal vid intervjutillfällena är att 

många av lärarna intentioner inte blir förverkligade. Det finns en tydlig frustration men även 

ibland en nedstämdhet bland vissa lärare då de berättar att vissa ramfaktorer sätter stop för 

deras metodiska förverkligande. De ramfaktorer som nämns främst är tid och pengar. Dessa 

faktorer styr utformningen av undervisningen mer än något annat. Eleverna har t ex på en 

skola 60 minuter slöjd i årskurs åtta och 80 minuter i årskurs nio. Det anses vara alltför knappt 

för att man ska hinna behandla tankeslöjden på ett tillfredställande sätt. ’Man vill inte stjäla 

tid från eleverna’74 för dessa processkunskaper. Även lärarens planeringstid upplevs inte vara 

tillräcklig för att utveckla dessa processfaser. Andra ramfaktorer som motiverat den 

didaktiska utformningen negativt är slöjdsalarnas utformning och den undervisningstradition 

som finns på skolan. Det är inte lätt att som ny slöjdlärare påverka den rådande traditionen på 

skolan, även om den inte förhåller sig till kursplanens strävansmål. 

 

Om nu varken lärare eller kursplan rår på att bryta detta mönster, vad gör man då? I Lärarnas 

tidning75 kan man läsa att Skolverket vill införa nationella prov i de praktiskt- estetiska 

ämnena. På så sätt ska en mer likvärdig bedömning och en högre status uppnås. Det låter ju 

bra men hur ska ett sådant prov utformas om varje lärare lär ut olika saker och på olika sätt? 

Det hjälper inte heller slöjdlärarna i deras arbetssituation. Det blir bara ytterligare ett moment 
                                                
74 Citat från intervjuer. 
75 Arevik, Niklas. Nationella prov i fyra nya ämnen. Lärarnas tidning nr 10 (2009): 6-7. 
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som ska hinnas med på timplanen. Varför inte istället titta på hur den engelska skolan arbetar i 

deras motsvarighet till slöjd. Där har man ett centralt utformat hjälpmedel, i form av en 

processportfolio, som lärarna baserar hela sin undervisning på. Ett sådant hjälpmedel skulle 

dels underlätta lärarnas situation med de begränsande ramfaktorerna, dels möjliggöra en mer 

likvärdig bedömning och även höja ämnets status eftersom ett professionellt utformat 

designverktyg finns att tillgå. Mina observationer har visat att lärare har utformat egna 

skriftliga arbetsunderlag, illustrationer och andra hjälpmedel, vilket i sig är bra. Men dessa 

lärare har knappast några djupare kunskaper kring hur sådana hjälpmedel kan utvecklas till att 

bli ett professionellt verktyg för att utveckla dessa processkunskaper. Man kan tycka att 

central styrning av didaktiska hjälpmedel är ett steg tillbaka i skolans utveckling, men så 

behöver det nödvändigtvis inte vara. Utformningen av ett sådant hjälpmedel bör endast 

fungera som ett dokumenterande ramverk för slöjdprocessens olika steg. Själva 

genomförandet och valet av produkter är det fortfarande läraren och eleverna som styr. Min 

undersökning har även visat att arbetet med tankeslöjd inte skiljer sig nämnvärt mellan 

slöjdarterna, vilket betyder att ett läromedel inte behöver anpassas efter specifik slöjdart. 

Slöjdämnet skulle dessutom få en mer modern prägel om detta hjälpmedel utformas digitalt.  

Min viktigaste iakttagelse vid besöken i den engelska slöjdverksamheten var att Sveriges 

motsvarighet upplevdes ligga hundra år efter i utvecklingen. Vore det inte hög tid att slöjden 

kliver in i 2000-talets tidsålder och blir ett föredöme för en modern undervisning där både 

handen och tanken utmanas? 

 

 

7. Slutsats 
Arbetet med slöjdprocessen varierar mycket i undersökta lärares undersökning. Vissa lärare 

har utvecklat sin undervisning så att den överensstämmer med kursplanens strävansmål och 

att eleverna uppfyller betygskriterierna. Detta sker i vissa slöjdsalar skriftligen och i andra 

muntligen. I vissa slöjdsalar har lärare inte prioriterat detta alls. Det fria tolkningsutrymme 

som styrdokumenten ger varje lärare har resulterat i en mycket varierande nivå och metodik 

för lärandet. 

Lika stor variation gäller för lärarnas bedömning. En lärare har berättat att denne enbart 

bedömer elevernas processarbete medan en annan lärare enbart bedömer produkten.  

Denna skillnad mellan lärares förhållande mellan synsätten på bedömning, lektionernas 

upplägg och innehåll tyder på att det finns många olika didaktiska synsätt i slöjdsalar runt om 



 
 

 33 

i Sverige. 100 år gamla traditioner lever kvar i vissa medan andra har anammat den senaste 

skolreformen på 90-talet. 

Lärarnas motiveringar till varför de gör som de gör har främst präglats av ramfaktorer, 

skolans traditioner och personliga erfarenheter. Även om lärares intentioner har varit goda är 

det ofta tid och pengar som avgjort utvecklandet av de processkunskaper som undersökningen 

behandlat. I denna undersökning redovisas även exempel på lärare som utvecklat ett tydligt 

didaktiskt upplägg, vilket bevisar att det möjligt att förverkliga kursplanens samtliga mål. 

Intressant är också att textil- och trä och metallslöjdlärare resonerar på samma sätt gällande 

upplägget med tankeslöjden olika delar. Detta innebär att själva slöjdprocessen är det som 

förenar de två slöjdarterna, vilket också skulle möjliggöra ett centralt framtaget läromedel för 

slöjdämnet.  

Om skolväsendet eftersträvar en likvärdig bedömning bör en tydligare struktur för slöjdämnet 

finnas. En struktur som slöjdlärarkåren kan utgå ifrån i sin undervisning. Detta får gärna 

utformas som ett hjälpmedel för både elev och lärare arbete under lektionerna. Inte i form av 

en extra börda för redan hårt pressade lärare. 

 

8. Validitet 
Denna undersöknings validitet är anser jag vara relativt hög. De åtta intervjuerna har samtliga 

genomförts på samma sätt, i liknande miljöer och med samma frågor. Samtliga lärare är 

utbildade och behöriga för ämnet, vilket ger en homogen utgångspunkt för ett didaktiskt 

samtal. Då intervjumetoden var en så kallad öppen riktad intervju, förblev informanternas 

svar inom samma områden. Syftet med detta förfarande var att jag i analysen ville kunna 

jämföra de olika lärarnas resonemang. Vid utformningen av intervjufrågorna, syfte och 

frågeställningar har hänsyn tagits till läroplansteoretiska aspekter och annan forskning kring 

slöjdämnet. Detta därför att den slutliga analysen inte ska sakna en koppling till vetenskapliga 

rön.  

 

Observationerna har genomförts systematiskt med hjälp av ett observationsprotokoll och 

kamera vid samtliga besök i slöjdsalarna. Variationen på mängden dokumenterat material är 

helt beroende av varje slöjdlärares pedagogiska utformning av slöjdsalen. Detta material har 

dels fungerat som ett visuellt förtydligande av lärares svar i intervjuerna, men även som ett 

underlag som kan analyseras utifrån vetenskaplig litteratur. 

 



 
 

 34 

9. Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att rikta undersökningen mot vad eleverna tycker att de har lärt sig 

av processen. Hur uppfattas lärarens metodiska upplägg utifrån ett elevperspektiv? På så sätt 

skulle man kunna få båda parters resonemang att analysera mot befintlig forskning. 

Det skulle även vara intressant att göra en liknande undersökning bland obehöriga lärare. Hur 

tänker denna grupp kring tankeslöjdens olika delar? Finns det någon skillnad i hur obehöriga 

och behöriga slöjdlärare undervisar överhuvudtaget? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Namn: ................................................. Slöjdart: ....................... Antal år i yrket:  ........... 

Utbildning: .......................... Ålder: ............... Skola: ............. 

 

1. När jag säger slöjdprocess, vad tänker du då? 

2. Hur har du anpassat din metodik så att eleverna uppfyller kursplanens mål? 

3. Hur stor betydelse har produkten i förhållande till processen vid bedömning?  

 

Idé/Skiss 

4. Hur förklarar och handleder du slöjdprocessens första del: Idé och Skiss? 

5. Varför gör du på just detta sätt? 

6. Har hjälpmedel utformats för att underlätta elevernas arbete med idé/skiss? 

-Om ja, vad? 

Planering 

7. Hur förklarar och handleder du slöjdprocessens andra del: Planering? 

8. Varför gör du på just detta sätt? 

9. Har hjälpmedel utformats för att underlätta elevernas arbete med planering? 

-Om ja, vad? 

Värdering 

10. Hur förklarar och handleder du slöjdprocessens fjärde del: Utvärdering 

11. Varför gör du på just detta sätt? 

12. Har hjälpmedel utformats för att underlätta elevernas arbete med värdering? 

 -Om ja, vad? 

13. Vad/ vem har inspirerat/ påverkat dig i metodik? 

14. Rangordna följande delar utifrån den tid du lägger ner på att instruera eleverna: 

 

Skiss/idé Planering Värdering  

15. Hur dokumenterar du elevernas arbetsprocess? 

 



 
 

 

Bilaga 2 

 

Observationsprotokoll 

 

Vilka resurser/information erhålls för att förtydliga slöjdprocessen för eleverna i slöjdsalen? 

 

 

Hjälpmedel som erhålls för att underlätta och påverka elevers arbete med valda delar av 

slöjdprocess. 

 

 



 
 

 

 
      Bilaga 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Bild 
1.  Lärare As planerings- 
underlag som eleverna använder 
sig av i deras processarbete. 
2. Illustration på vad begreppet  
slöjd innebär. 
3. Illustration av slöjdprocessen. 
4. Exempel på vad som 
ska ingå i en utvärdering. 
5. Instruktioner av skissfas i arbetsgången. 
6. Steg-för-steg-intruktioner för hur man 
går tillväga vid genomförande av 
planering. 
7. Instruktioner om vad som ska finnas 
med då eleven ska göra en utvärdering. 
Betygskriterier finns även med på denna 
sida. 
8. Utarbetat material där läraren  
skriftligen instruerar eleverna om  
planering och utvädering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


