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Sammanfattning
Syftet med denna semi-kvalitativa undersökning var att undersöka hur elever i år 9 värdesätter
sina kunskaper och betyg i textilslöjd. Undersökningen gjordes på tre skolor på olika orter i
samma kommun i Mellansverige. Jag intervjuade tre elever på varje skola samt deras
textilslöjdslärare. Sammanlagt blev det tolv intervjuer. De frågeställningar som ligger till
grund till mina intervjufrågor är: Hur förmedlas mål och betygskriterier till eleven? Hur
värderar eleven sin kunskap i textilslöjd? Samt, känner sig eleven rättvist bedömd i
textilslöjd? I bakgrunden sammanfattar jag den litteratur som berör mitt intresseområde där
jag först beskriver kortfattat om slöjdens tillkomst i skolan till vad som står i kursplanen för
slöjd, vad som betraktas som kunskap i läroplanen och om ämnets status. I resultatet visade
sig att samtliga elever hade fått information om mål och betygskriterierna av sina
textilslöjdlärare och att ingen av eleverna tyckte att ha kunskap i textilslöjd är onödig
kunskap, även fast de inte kommer att arbeta inom textilslöjd när de blir äldre. Kunskaperna
inom textilslöjden sågs mer som nyttokunskaper. De elever som jag träffade var alla flickor
och de stävade efter det högre betyget än det som de hade vid intervjutillfället och de sade sig
veta vad som krävdes av dem för att nå det högre betyget, vilket var att de skulle arbeta mer
självständigt. Eleverna tyckte även att de blev rättvist bedömda i ämnet trots att de hade
svårigheter att förklara vad som stod i betygskriterierna.

Nyckelord: Bedömning, slöjdprocess
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Inledning
I kursplanen för slöjd i grundskolan tar man upp hur viktig delaktigheten i

produktionsprocessen är för eleven. I slöjden får eleven uppleva ett helhetsperspektiv från idé

till färdig produkt. Att vara delaktig i en process från början till slut har en stor betydelse för

elevernas allsidiga utveckling (Skolverket, 2000a). Denna process kallas för slöjdprocess och

den innehåller fyra faser: Den första fasen är idéfasen som övar eleven att ta beslut i vad som

ska skapas, därefter kommer planeringsfasen som utvecklar eleven att reflektera och tänka

konstruktivt. I genomförandefasen övas eleven att arbeta manuellt och får en kunskap om

materialets användningsområden, slutligen kommer värderingsfasen där eleven redovisar hur

vissa faktorer påverkar resultatet (Hasselskog, 2008). Dessa fyra faser ska finnas med vid

betygsättningen av elevens arbete (Skolverket, 2000a). Räknar man då slöjdprocessen som en

slöjdkunskap hos eleven? Borg och Lindström skriver:

När eleverna i slöjden gestaltar sina idéer, tvingas de ofta att överskrida

egna gränser, att utmana invanda synsätt och se nya möjligheter. Detta är

förmågor som efterfrågas i ett föränderligt samhälle, men de förknippas

inte självklart i det allmänna medvetandet med slöjd och

slöjdundervisning. I stället blir slöjdämnet gång på gång ifrågasatt; det

anses visserligen roligt men betraktas samtidigt som mindre viktigt (Borg

& Lindström 2008 s. 9).

Detta kan återspeglas i den nationella utvärderingen som gjordes i slöjd 2003 (NU i slöjd,

2005). Där visade det sig att hela 81 procent av eleverna hade en positiv inställning till slöjden

och att 60 procent av dem tycker att det är viktiga kunskaper. Det som är intressant är att

slöjdkunskaper anses inte viktiga för vare sig fortsatta studier eller framtida arbete enligt 74

procent av eleverna. Frågan är då om eleverna har svårt att koppla kunskaperna i slöjd till

yrkeslivet och fortsatta studier?  Kan det vara så att eleven ser slöjden som en hobby och att

den bara är en rolig sysselsättning under skoltid eller att eleven endast ser det färdiga

resultatet som kunskap?

I dagens rådande lågkonjunktur, 2009, diskuteras skolans ekonomi i olika debatter i media

och frågor kring slöjdens överlevnad och mening har varit på tapeten en längre tid. 1991

föreslog den dåvarande läroplanskommittén att bland annat slöjden skulle bli frivillig. Men
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protesterna blev många och slöjden blev kvar som obligatoriskt ämne (Borg 1995). I dag får

lärare runt om i Sverige avgå på grund av den svaga ekonomi som råder inom kommunerna

och barn och utbildningsnämnden (BUN). Andra orsaker till avgångarna är att de kommunala

skolorna får mindre elevantal och att konkurrensen med friskolor är hög. Dessa faktorer

bidrar till att det blir neddragningar i timantal inom estetiska ämnen och hemkunskap. I

februari – 09 visades ett program på Utbildningsradion på Sveriges Television 1 en debatt där

Kajsa Borg som arbetar som lärare, handledare och forskare i slöjd, slöjddidaktik och

pedagogiskt arbete, och Johan Hallsenius som är chefredaktör för tidningen Computer

Sweden debatterade för och emot slöjden i dagens skola. Hallsenius vill att dagens skola ska

byta ut slöjden mot IT och dataspelprogrammering, medan Borg försvarade ämnet och menar

ämnet följer dagens utveckling och att IT används flitigt i dagens skolslöjd

(Utbildningsradion, skolfront, vt-09). Det var intressant att se debatten på TV eftersom det

även visade sig i NU-03 i slöjd att 60 procent av kollegorna inom andra ämnen tycker att

slöjden är ett mindre viktigt ämne vilket bidrar till att hälften av slöjdlärarna tycker att de får

försvara slöjdämnet gentemot övriga kolleger (NU-03 i slöjd, 2005). Men som jag tidigare har

nämnt så uppskattas slöjden starkt av eleverna och betraktas som ett av de roligaste ämnena

på skolan. Vad är det som är roligt med textilslöjden, vad får eleverna att tycka att det är det

roligaste ämnet, har det något med deras textilkunskaper att göra? Tyngdpunkten i denna

studie ligger i att undersöka elevens syn på sin kunskap inom textilslöjden samt studera om

eleven ser slöjdprocessen som kunskap, eftersom det finns frågor hos mig om vad elever

räknar som slöjdkunskaper.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i år 9 värdesätter sina kunskaper och sitt

betyg i textilslöjd.

Frågeställning
Hur förmedlas mål och betygskriterier till eleven?

Hur värderar eleven sin kunskap i textilslöjd?

Känner sig eleven rättvist bedömd i textilslöjd?
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Bakgrund
Under denna rubrik kommer jag att ta upp den litteratur som jag tycker är väsentlig för min

undersökning. Jag kommer först att berätta lite bakgrundshistoria om slöjdens tillkomst i

skolan, sedan tar jag upp vad som står i styrdokumenten och därefter har jag studerat den

litteratur som berör mitt område.

Slöjdens uppkomst i skolan
Ämnet slöjd har funnits i Sveriges skolor i över hundra år och det beror på att samhället blev

industrialiserat och urbaniserat och i 1919 års ”Utbildningsplan för rikets skolor” fanns även

slöjd med på timplanen för både 6- och 7-årig skola. 1955 blev ämnet obligatoriskt ämne i

folkskolan/enhetsskolan.

Anledningen till att slöjden tillkom i skolan var för att den dåvarande folkskolan ansågs vara

allt för teoretisk och det accepterades inte av de bönder och hantverkare som nu kunde skicka

sina barn till skolan. Slöjdens uppgift blev bland annat att förmedla gammal och god

arbetsmoral samt att det nya arbetssättet stärkte elevernas självständighet, allmänna

utveckling och egna aktivitet. Slöjden blev då uppdelad i ”slöjd för flickor och slöjd för

gossar” (Borg 2001). Flickslöjden tillkom under den tid som kvinnorna fortfarande inte hade

rösträtt. Med mycket kamp fick kvinnorna tillslut bli lärare och de var välutbildade,

målmedvetna och ogifta. Hulda Lundin var den mest kända slöjdmodern i Sverige och hon

grundade Hulda Lundins slöjdseminarium 1882 där hon utbildade lärarinnor i kvinnlig slöjd

enligt Stockholmsmetoden fram till 1905 (Borg, 2008a). Flickslöjden var inte till för

utsmyckningar eller krusiduller utan flickorna skulle tillverka nyttiga föremål och utveckla en

håg för husligt arbete (Borg, 1995). Motiveringen för att flickorna skulle ha slöjd var för att

samhället tyckte att arbetarklassens mödrar inte längre kunde lära sina döttrar att bli goda

husmödrar plus att bönderna skulle övertygas att folkskolans innehåll även var till nytta för

deras barn. Slöjd för gossar infördes även för att den var arbetsfostrande och som formell

bildning (Borg, 1995).

Läroplanen och ämnet slöjd
I samband med införandet av grundskolan 1962 utgavs Läroplanen för grundskolan 1962

(Lgr62) och skolan blev nioårig. Benämningen ”slöjd för flickor och slöjd för gossar”
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upphörde. I den nya grundskolan fick pojkar och flickor börja byta slöjdart 20 lektioner på

mellanstadiet och slöjden fick den nya benämningen textilslöjd och trä- och metallslöjd.

Denna förändring gjordes för att minska klyftan mellan typiskt manligt och kvinnligt. När

sedan Läroplanen för grundskolan 1969 (Lgr69) trädde i kraft blev de två ämnena ett och

pojkar och flickor skulle ha samma undervisning (Borg, 1995). Detta var för att fortsätta

arbetet med jämställdhet inom slöjden.

När den nya läroplanen för grundskolan gavs ut år 1980 (Läroplanen för grundskolan, Lgr 80)

lades fokuset på individen och hur eleven skulle lära sig och utvecklas och lärandet

betraktades som kognitivt (Garefalakis, 2008). I och med Lgr 80 försvann uppdelningen av

två olika betygssättningar i slöjden och den skulle betraktas som ett ämne. Om eleven valde

att både ha textil och trä – och metallslöjd på högstadiet skulle lärarna i de båda slöjdarterna

bestämma ett gemensamt betyg för eleven. Men många skolor omorganiserade inte om sitt

sätt att planera slöjdverksamheten utan betraktade ämnena som två olika slöjdarter.  I dag

råder Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och där ligger bedömningen för

de olika slöjdformerna fortfarande lika för textil, trä - och metallslöjd. Enligt NU– 03

betraktar dagens lärare slöjden som ett ämne men de flesta planerar inte med kollegan i den

andra slöjdarten. I Lpo94 talar man om slöjdens olika material och val av material är en del av

arbetsprocessen vilket gör att man kan använda sig av samma kursplan för de två slöjdarterna.

Borg (1995) menar att i och med Lpo94 blev det en förändrad syn på kunskap och lärande.

Det gamla synsättet på klassrumsundervisningen fungerar inte i ett samhälle som är i snabb

förändring. I dagens utveckling inom mediautbud och datateknologi måste man utveckla en

större medvetenhet inom fler områden så som energi- och miljö problem samt att man måste

lära eleverna att välja och sålla den information de får från omgivningen så att de kan anpassa

sig till ett mångkulturellt samhälle (Borg, 1995). Lpo94 innehåller inga anvisningar om

arbetsformer eller arbetssätt utan innehåller i stället ett antal målkriterier som lärare och elever

gemensamt får planera för att sträva mot målen. Borg (1995) har jämfört de olika läroplanerna

inom slöjd och har hittat en kedja från idé till värdering av den färdiga produkten. Hon menar:

Föreställningen om att slöjd har en uppgift att utveckla elevernas

skapande förmåga, deras känsla för färg och form och personliga

uttrycksmöjligheter är representerade i samtliga läroplaner. Genom alla

kursplaner uttrycks också vikten av att eleverna skall arbeta självständigt
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och individuellt (Borg 1995 s.79).

Borg (1995) ser även att ämnets centrala innehåll ligger fast men även att utformningen har

anpassats till skolans och samhällets krav där slöjdämnet har som uppgift att påverka

jämställdhet mellan könen samt mellan olika grupper i samhället. Borg säger att eleverna har

större möjlighet att påverka sin slöjdundervisning på ett tydligare sätt än tidigare. Detta

bevisas även i NU-03 i slöjd där eleverna säger att de har mest inflytande i slöjden jämfört

med andra ämnen.

Kursplanen för slöjd

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att

skapa och lust att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla

förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera

för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter

och frågor kan eleven utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är

väsentligt (Skolverket 2000c).

I kursplanen för slöjd, för Grundskolan som inrättades 2000, ska slöjdämnet bidra till

elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp elevernas skapande, manuella och

kommunikativa förmåga. Kursplanen beskriver hur manuellt och intellektuellt arbete

tillsammans utvecklar bland annat kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande och förmåga att lösa

problem. Detta kommer sedan i uttryck i slöjdprocessen genom processens fyra faser.

Slöjdarbetet syfte är att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper

för att klara uppgifter i det dagliga livet. Utbildningen syftar även till att ge eleverna

kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor och skapa medvetenhet om resurshushållning.

Slöjdämnet ska också ge kännedom om slöjdtraditioner, vardagshistoria och jämställdhet. I

kursplanen finns det Mål att sträva mot vilket menas att skolan ska i sin undervisning i slöjd

sträva efter att eleven ska uppnå de mål som står listade. Några av dessa mål är bland annat att

eleven ska bygga upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, utveckla

kunskaper och lust till kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen. I stycket

Ämnets karaktär och uppbyggnad kan man läsa om hur eleverna blir delaktiga i

slöjdprocessen från idé till färdigprodukt och hur slöjdprocessen ger eleverna egna initiativ
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och idéer som kan påverka arbetet. Här beskrivs de delar som ingår i slöjdprocessen och hur

slöjdämnet kräver planering och medvetna val där olika faktorer räknas in, som funktion,

utseende, hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan. Under rubriken Bedömning i ämnet slöjd

uppmanar kursplanen att ”bedömningen i slöjd ska ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla

och genomföra egna idéer” och att alla delar av processen från idé till värdering av produkten

ska ingå vid bedömningen.  Slutligen räknas elevens uthållighet med att slutföra arbetet in

samt förmågan att dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och

sammanhang utgör en viktig bedömningsgrund.

Nationella utvärderingen i slöjd
Den nationella utvärderingen av grundskolan som gjordes 2003, NU-03, är en riksomfattande

undersökning som är en uppföljning på NU-92 (NU-03 i slöjd, 2005). Undersökningarna är

initierad av Skolverket för att ge en bild av grundskolans utveckling under 1990-talet. NU-03

i slöjd är undersökningarna riktad till både textil- trä- och metallslöjd. I NU-03 redovisas de

resultat som lärare och elever har svarat genom enkätundersökningar och processtudie. Jag

kommer här nedan att sammanfatta några av de resultat som undersökningen gav inom slöjd. I

undersökningen visar det sig att fördelningen mellan könen ligger 80/20 vilket menas att 80

procent av flickorna och 20 procent av pojkarna väljer textilslöjd och vise versa, då pojkar

och flickor får välja fritt vilken slöjdart de vill ha. Elevernas inställning till slöjden är också

mycket positivt där hela 81 procent av eleverna säger att ämnet intresserar dem och då är det

ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Enligt NU-03s undersökning så visar det sig att

slöjd tillhör ett av de roligaste ämnena i skolan men också ett av de ämnena som eleverna

tycker sig ha minst nytta av och det kan bero på att eleverna tycker att lärarna är dåliga på att

knyta slöjden till livet utanför skolan. När det gäller stress svarar majoriteten av eleverna att

de känner att de kan arbeta i sin egen takt och att elever oroar sig mindre av att jämföra sig

med andra kamrater på slöjden jämfört med andra ämnen på skolan även fast de upplever

slöjden som svår. Eleverna känner också att de inte blir jämförda med sina kamrater och att

det är tillåtet att misslyckas på slöjden samt att lyckas på slöjden stärker självförtroendet.

De lärare som tillfrågades i undersökningen uppgav de att eleverna tycker om slöjd. Lärarna i

slöjd anser att slöjden bidrar till jämställdhet och de ser ingen skillnad på pojkars eller flickors

intresse för slöjd. Här måste också könsfördelningen mellan de olika slöjdarterna också räknas

in eftersom kvinnor är oftast textilslöjdslärare där majoriteten av eleverna är flickor och män
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är trä- och metallslöjdslärare där är majoriteten är pojkar, då ställs frågan hur det bidrar till

jämställdhet? Trots att slöjden är ett ämne planerar 85 procent av lärarna sin undervisning

själv och inte med någon kollega inom den andra slöjdarten. När det gäller målen och hur

lärarna förmedlar vad som är bestämt i slöjdens nationella kursplan tycker sig lärarna att de

förmedlar innehållet till eleverna mycket eller ganska bra medan 63 procent av eleverna

tycker att de sker i mindre utsträckning vad som står i kursplanen. Samma andel tycker att

lärarna är tydliga i att förmedla vad hon eller han förväntar sig av eleverna i slöjd och att de

vet vad som krävs för de olika betygen i slöjd. Nästan alla lärare medger att de informerar

eleverna vad de ska klara av för att få olika betyg i slöjd. Men mer än en på fyra av eleverna

påstår att de inte samtalar med sin lärare hur det går för honom eller henne i slöjd. Enligt NU

– 03 värdesätter eleverna produkten mer än sin arbetsprocess medan lärarna ger processen

större tyngd. Trots detta tycker eleverna att de blir rättvist bedömda i slöjd (NU-03 i slöjd,

2005).  

Bedömning och lärande
Under 1960 - talet skapades ett betygssystem vars syfte var att kunna göra ett urval för högre

studier och betygssättningen utgick från att elevernas kunskaper jämfördes med de som stod i

kursplanen. Det betygssystem som utvecklades då var ett relativt betygssystem som hade som

uppgift att rangordna elever och elevernas kunskaper och jämfördes med varandra. På 1970 –

talet ändrades synen på kunskap och inlärning där processen såg som en del av

kunskapsutvecklingen vilket var i riktning mot kognitiv och personlig utveckling (Skolverket,

2000b).

I det målrelaterade skolsystem som infördes år 1994 skriver skolverket att bedömning behövs

för att utvärdera om lärande sker och om de sker mot de mål som har satts upp. Pennlert och

Lindström trycker på att det inte är eleven som person man värderar eller bedömer utan det är

resultaten och processen i elevens lärande (2004). På så sätt måste läraren väga in och skaffa

underlag genom ”observationer, samtal, elevarbeten, projektarbeten, grupparbeten och genom

enskilda uppgifter med syfte att pröva specifika delar av den aktuella kunskapen” (Skolverket,

2000b). Målet med lärandet ska vara för att nå kunskap som ska upplevas som något

meningsfullt i sig själv. Lärandet ska inte bara ske för att få ett bra resultat på ett prov.

Bedömningens uppgift idag är att kunna identifiera elevens svaga och starka sidor samt att ha

underlag för att informera elevens vårdnadshavare om elevens fortsatta utveckling i skolan.
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Ett betygssystem som är mål- och kunskapsrelaterat menas med att elevernas kunskaper

bedöms i relation till specificerade kunskapskvaliteter i form av mål och kriterier. I ett

målrelaterat betygssystem blir jämförelsen mellan elever inte lika enkel som i det gamla

relativa systemet. Skolverket menar att ”Ett betyg i ett målrelaterat system anger att alla

elever med detta betyg visat vissa angivna kvaliteter i kunnandet” (Skolverket, 2000b).

Bedömning inom slöjd
Bedömningen inom slöjdämnet har mestadels förflyttats från en så kallad summativ

bedömning till en formativ bedömning. Detta menas att bedömningen har förskjutits från att

ske i slutet av en termin eller läsår till att bedömningen pågår under hela terminen:

Bedömningen sker alltså kontinuerligt när läraren rör sig i slöjdsalen för då får hon eller han

se elevens process samtidigt som läraren får svara på frågor, kommenterar eller undervisa

enskilda elever eller i mindre grupper. På så sätt får lärarna en helhetssyn på både ämnet och

eleven (Borg, 2008a; Borg 2008c; Ekström, 2008). Garefalakis menar också att

läroplanskommitén under 1990 – talet ville satsa på en formativ bedömning när skolan blev

decentraliserad och bedömningens syfte blev att utveckla lärandeprocessen och inte skapa

normativa bedömningssätt, där elevens prestationer kan jämföras i relation till

klasskamraternas (Garefalakis 2008). Forskning visar även att elever som får ”feed back”,

återkoppling, på det som de har åstadkommit bidrar till fortsatt lärande och den formativa

bedömningens syfte är att påverka elevernas beteende så att de följer undervisningsmålen,

dels korrigera de fel som eleverna gör (Borg, 2008c; Korp, 2003).

Språket och processen i bedömning

När det gäller bedömningar i slöjd, kan det talande språket vara en

begränsande faktor. Elever lär sig att slöjda genom att iaktta, genom att

försöka göra som hon/han blir förvisad, eller genom egna erfarenheter, inte

som i många andra ämnen genom att läsa andra texter eller genom att en

lärare föreläser (Borg, 2008a s.201).

Det behövs ett utvecklat slöjdspråk med begrepp för olika kvaliteter i slöjdandet för att

underlätta att diskutera bedömningsfrågor. Både lärare och elever kan ha svårt att
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kommunicera vad eleven kan i slöjden och vilka kunskaper som uppnåtts. Det som då sker är

att de berättar vad de har tillverkat istället för att berätta vad de egentligen kan. Om man

sätter ord på slöjdverksamheten så kan den dokumenteras och dess resultat kan bidra till

vidare forskning samtidigt som den kan bidra till en utveckling av slöjdämnet och dess roll i

skolan (Borg 2008a; Johansson, 2008).

Borg (2008c) har tittat på den nuvarande kursplanen inom slöjd och har hittat vissa problem i

texten eftersom olika delar i texten inte är kongruenta. Hon säger att man kan hitta ett

”identitetsproblem” eftersom ämnet har genomgått många förändringar sedan den lanserades

som pedagogisk idé för mer än 100 år sedan. Ämnet bygger på ämnestradition och

ämnestradering och inte på vetenskapliga eller filosofiska skolbildningar. Hon ställer frågan

Hur formuleras egentligen slöjdkunskaper? och menar att processbegreppet är problematiskt.

I kursplanen under rubriken Ämnet karaktär och uppbyggnad beskrivs slöjdprocessen: idé,

planering, genomförande och värdering, men under rubriken Bedömningens inriktning

beskrivs den som: idé, genomförande, prestation och värdering. Hasselskog och Borg har

diskuterat om ”processen” ska uppfattas som ett mål eller ett medel i slöjdundervisningen

(Borg, 2008c; Hasselskog 2008). Borg menar att begreppet ”arbetsprocess i slöjd” eller

”slöjdprocessen” startar med en idé och slutar med utvärdering där läraren ser hur eleven

planerar och utför sitt arbete. Men den process som eleven har varit med om, de upplevelser

och erfarenheter som gjorts kallar hon för elevens ”tysta kunskap”. Vid en undersökning för

lärare och lärarstuderande som gjordes med metoden Thinking Loud (Borg 1995) visade det

sig att sy ett enkelt pennfodral krävs det ett 50-tals beslut av övervägningar och

problemlösningar. vilket menas att sy ett pennfodral för en elev i år 4 är uppgiften mer

tankekrävande (Borg, 1995).

Ekström (2008) skriver om ospecifikt beröm och inlindad kritik som textillärarna inom

textillärarutbildingarna framför under redovisningstillfällena till sina studenter. Hennes

undersökning visar att när studenterna redovisar sina produkter får de beröm för vad de har

gjort men lärarna säger inte vad som gör det fint och de positiva kommentarerna är oftast

korta. Den kritik som delas ut är inlindad och det är svårare och mer problematiskt för lärarna

att förmedla negativa omdömen. Hon menar att ”till skillnad från beröm som ges utan

tveksamheter och diverse superlativ, kan den negativa kritiken inte levereras med samma

direkta självklarhet” (s. 159).
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Kunskap
I Lpo 94 står det att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att

inhämta kunskaper.” Samt att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar

och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 1994 s. 4f)

I läroplanen benämns ordet kunskap i olika former över 50 gånger och då kan man fråga sig

”vad är kunskap?” Carlgren (1997) skriver i sitt särtryck till Lpo 94 (Bildning och kunskap)

att grovt sett säger filosofernas att kunskap är:

• rationalistiska (kunskap är ett resultat av det mänskliga tänkandet)

• empiristiska (kunskap är en återspegling av verkligheten)

• konstruktivistiska (kunskap är en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga)

(Carlgren, 1997)

Men Carlgren säger även att kunskapsfrågorna ligger inte bara hos filosoferna utan menar att

det har uppkommit olika domäner där kunskap utvecklas och används och nya kunskaper om

kunskap uppstår. Inom domänen vetenskapssamhället har det blivit svårare att upprätthålla

idén om kunskap som en avbildning av ”verkligheten”, vilket har bidragit till att det har blivit

svårare att utforma skolans kunskapsuppgift eftersom ”karaktären på de kunskaper skolan

skall förmedla påverkas av föreställningar om kunskapens natur och struktur”(Carlgren, 1997

s. 26). I Lpo94 står det att ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i

olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och

samspelar med varandra”. Skolverket menar att skolan måste ge utrymme för olika

kunskapsformer och att skapa ett lärande så att dessa former balanseras och blir en helhet

(Skolverket, 1997).

För att förtydliga vad de fyra kunskapsformerna står för, kommer här en beskrivning av

Carlgren (1997):

• Faktakunskaper är kunskap som information, regler och konventioner. Det är en

kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller andra

sättet. Det är kunskap som kan mätas i termer av mer eller mindre, något vi har eller

inte har, som vi kommer ihåg eller har glömt bort. Detta är kunskap som information –

utan åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma

fenomen. Faktaförståelsen har en kvantitativ karaktär.
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• Förståelsekunskap karakteriseras som en kvalitativ dimension. Samma fenomen kan

förstås på olika sätt. Vi kan inte förstå mer eller mindre, däremot kan vi förstå på

kvalitativt olika sätt. Kunskapen kan bedömas i termer av mer eller mindre

kvalificerad förståelse. Förståelse är en teoretisk kunskapsform.

• När kunskap är en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföra det. En

färdighet är 'ett mönster av motoriskt beteende utfört genom medveten ansträngning

mot ett mål, som är väl känt av utföraren, även om det inte går att uttrycka i ord'.

Färdighet en praktisk kunskapsform.

• Förtrogenhetskunskap är den kunskapsform, som närmast svarar mot den osynliga

delen, vad som också kallats bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension.

Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Vi ser, luktar,

känner och ”vet”, när något är på gång eller något skall avbrytas eller påbörjas.

Förtrogenhetskunskapen kommer till uttryck i t.ex. bedömningar.

(Carlgren, 1997, s. 33f)

Carlgren (1997) skriver att syftet med att indela kunskaperna i dessa former är för att ”utvidga

kunskapsbegreppet och att motverka en ensidig betoning av den ena eller andra

kunskapsformen framför andra” (s. 31). Hon menar även att det kan finnas en risk med att

skilja formerna från varandra; en fara kan vara att de uppfattas som om de förekommer ”i 'ren'

form åtskilda i verkligheten”. Betoningen av de olika kunskapsformerna kan se olika ut

mellan olika individer och områden men alla kunskapsformerna ska finnas med inom alla

områden.  Även Carlsson (2007) menar att dessa kunskapsformer inte får vara isolerade

kvaliteter utan ett kunnande är ett samspel mellan dem.

Slöjdens status
Forskningen inom de praktisk-estetiska ämnena är begränsad och de som hittills har forskat

inom dessa områden försöker komma på en förklaring till detta. Gardner (1983) tror det beror

på att många ”forskare tycks ta den kroppsliga intelligensen för givet eller bagatelliserar den”

och menar att det kan vara en förklaring till att den kroppsliga utövarens hjärnfunktion

betraktas som den mindre 'högstående' än de som tjänar det rena tänkandet (Gardner, 1983),

vilket menas att teoretisk handling värderas mer än praktisk. Borg menar att ämnets har en låg

status och det kan beror på det sätt som slöjden infördes i folkskolan. Slöjden riktade sig då

till att vara ett praktiskt, nyttoinriktat ämne som skulle vara lämpligt för fattiga,
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arbetarklassen, hantverkare, bönder och för flickor som skulle bli husmödrar (Borg, 1995).

Detta kan vara en bidragande faktor eftersom ämnet hade en låg status redan från grunden.

Hon menar också att det kan vara svårt att forska inom de praktisk-estetiska ämnena om man

själv inte är insatt i ämnena därför att det saknas förståelse hur lärarnas bedömningar av

elevprestationer som bygger på kvalitativa kriterier i stället för kvantitativa går till. Man vet

inte heller säkert vilken betydelse eller effekt ämnet har på eleverna, vilket även gör ämnet

svårbedömt (Borg, 1995).
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Metod
Under denna rubrik beskrivs hur undersökningen genomfördes, de etiska faktorer som vidtogs

samt hur jag sedan bearbetade den insamlade datan.

Undersökningsmetod
De metoder jag använde mig av i denna studie var, observationer, samtal och semi-kvalitativa

intervjuer. Jag observerade och intervjuade tre lärare samt intervjuade tre elever i varje klass

på tre olika skolor och orter i en kommun i Mellansverige. Jag valde år nio eftersom eleverna

har fullföljt grundskolan och är i slutskedet av den obligatoriska slöjdverksamheten. Efter

varje besökstillfälle antecknade jag de situationer som jag hade observerat vilket jag tyckte

var av intresse för min undersökning. De semi-kvalitativa intervjuerna dokumenterades vi en

diktafon.

Observation och samtal
Observationerna och samtalen som skedde i slöjdsalen gjordes i intervaller och de pågick i

minst en halvtimma innan jag valde ut den första eleven inför min intervju. Anledningen till

observationen och samtalen var att eleverna skulle få en liten uppfattning av vem jag var och

om de hade några frågor som de ville ställa till mig. Genom observationen och samtalen fick

jag även en generell helhets uppfattning om hur läraren arbetade med eleverna och jag såg hur

stämningen var i klassrummet.

Intervju
Den intervjuteori som jag använde mig av var en semi-kvalitativ intervju vilket menas att jag

förberedde mina frågeställningar i förväg så att de skulle ge svar på mitt problemområde och

syftet med min undersökning. De frågeställningar som jag hade ledde även till följdfrågor vid

intervjutillfällena. Genom att använda mig av en semi-kvalitativ intervju istället för en

kvantitativ undersökning fick jag en personlig relation med de svar som informanten gav. Vid

intervjutillfällena kunde jag läsa av min informant dels genom vad den svarade på frågorna

och dels genom hur den använde sig av sitt kroppsspråk. Med kroppsspråkets hjälp kunde jag
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vid flera tillfällen läsa av vad informanten tyckte var extra viktigt samt att informanterna

kunde tillägga något som de tyckte var viktigt. Följdfrågor dök upp genom intressanta eller

vaga svar, eller när personerna som blev intervjuad inte förstod frågan kunde de ställa en fråga

tillbaka. Kvale som har skrivit Den kvalitativa forskningsintervjun, menar att ”den kvalitativa

intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörd ur

undersökningspersonernas vardagsvärd. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till

andra ur ett eget perspektiv och med egna ord” (Kvale, 1997:70).

De frågeställningar jag hade förberett till informanterna var fjorton frågor till eleverna och

elva frågor till lärarna. De fyra första frågorna jag ställde till lärarna hade jag tagit från Kajsa

Borgs avhandling Slöjdämnet i förändring (1995) för att få en bakgrundsuppfattning om

lärarna. Alla frågorna var valda med hänsyn till mitt syfte och forskningsfrågor som är att ta

reda på hur eleverna värderar sitt betyg och kunskaper i textilslöjd.

Syftet men lärarintervjuerna var att undersöka hur de ser på sitt ämne samt om jag kunde

jämföra elevernas svar med vad lärarna hade sagt. En lärares arbete innefattar inte bara

tolkning av centrala styrdokument utan de ska även sätta ett praktiskt handlande i relation till

det som tolkas (Garefalakis, 2008) och eftersom eleverna följer lärarens tolkning av

styrdokumenten, när de tillverkar de produkter som läraren har gett sitt godkännande till,

kände jag att jag inte kunde utelämna lärarna i denna undersökning.

Yttre faktorer
I alla tre skolorna satt vi i textillärarnas lärarrum för att slippa yttre störningar. Vi satt i

ungefär i 90o  vinkel mot varandra under intervjuerna. När intervjuaren och intervjupersonen

sitter mitt eller snett emot varandra på lagom avstånd blir förutsättningen för att

samtalsledaren ska kunna lyssna koncentrerat bättre. Om intervjuaren sitter för nära kan

intervjupersonen känna sig ovälkommen eller underlägsen.  Den intervjuade måste även

känna sig trygg för att kunna tala fritt om sina upplevelser och känslor och då är det upp till

intervjuaren att skapa en trygg atomsfär mellan intervjuaren och intervjupersonen (Hägg &

Kuoppa 1997; Kvale, 1997). Klädkoder har en stor betydelse för människan och därför valde

jag att bära samma kläder inför alla tre intervjutillfällena, ett par jeans och en kortärmad rutig

blus. Lewnhaupt (2003) skriver nämligen att ”En gemensam klädkod underlättar

kommunikationen människor emellan” och Trost (2005) menar att klädseln inte ska vara
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störande för det kan påverka intervjusituationen.

Urval
Urvalet av skolor gjordes med hänsyn till plats och lämplighet. Lärarna kontaktades via

telefon och jag frågade dem om det var möjligt för mig att komma och intervjua dem samt tre

stycken elever i  respektive årskurs nio. Under samtalet beskrev jag undersökningens syfte

och de forsknings etiska principerna. Alla tre lärarna svarade med att de var intresserad av att

delta i undersökningen. Jag träffade samtliga lärare och elever i textilsalarna på respektive

skola. Jag ville utföra intervjuerna medan eleverna och lärarna hade textilslöjden färsk i

sinnet. Urvalsmetoden jag använde mig av till elevintervjuerna gick till så att jag först valde

en person som i mina ögon såg måttligt intresserad ut på lektionen och efter intervjun fick hon

i uppdrag att gå tillbaka in i klassrummet och välja elev nummer två. Elev nummer två fick

sedan välja elev nummer tre. Hur eleverna hade gått till väga för att välja nästa intervju person

får vara en gåta. Tanken bakom denna urvalsmetod av informanter var att jag hoppades det

skulle bli en större spridning på kunskapsnivåer och entusiasm bland eleverna än om jag

skulle ha valt ut alla själv, vilket jag var rädd för att jag då skulle bli partisk och plocka ut de

elever som jag trodde skulle ge mig de svar jag ville ha till min undersökning.

Etisk reflektion
Den första kontakten jag fick med eleverna var genom att lärarna i samtliga klasser

presenterade mig lite kort sedan presenterade jag mig lite mer ingående och presenterade min

undersökning. Ejlertsson (2005) och Stensmo (2002) framhäver att under en undersökning

måste de fyra forskningsetiska principerna uppmärksammas. Jag använde mig av dessa

principer under min semi-kvalitativa intervju där den första principen är informationskravet

där de deltagande informeras om undersökningens syfte. Den andra principen är

samtycketskravet, där eleverna informerades att de måste vara femton för att bli intervjuad

eftersom elever som är under femton år måste ha ett intyg från sin vårdnadshavare för att bli

intervjuade. Eleverna informerades även om att de själva fick bestämma om de vill bli

intervjuade. Den tredje principen handlar om konfidetialitetskravet och inför varje intervju var

jag noga med att meddela eleverna att jag skulle använda mig av en diktafon och jag

meddelade även att de fick avbryta intervjun om de kände sig obekväm i situationen

(Kullberg, 2004), samt att eleverna blev upplysta om att informationen som spelades in var
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endast till undersökningens syfte och att informationen inte kan identifieras av utomstående.

Den sista principen är nyttjandekravet då jag meddelade eleverna att informationen som de

har gett mig inte kommer att användas till något annat syfte än till mitt examensarbete.

Transkribering
Inom intervjuforskning ställs ofta frågan om reliabiliteten. I denna undersökning har jag

ensam tolkat och sammanfattat de svar jag har fått av informanterna. Det insamlade materialet

från intervjuerna valde jag att transkribera, jag skrev då av intervjun från inspelat tal till

textformat. Jag skrev endast ner de ord och svar som var väsentligt, inga pauser eller

”minimal responses1” dokumenterades. Avbrutna eller icke färdigställda meningar som inte

gick att tyda sållades även bort. Det blev sammanlagt 19 sidor med elevernas svar och

lärarnas svar blev på fem sidor. Svaren, rådatan, sammanfattade jag, efter

meningskoncentrerings metoden, under de frågor som hade ställts (Kvale, 1997).  I de

sammanfattade svaren ingår även de följdfrågor som ibland erfordrades för att förtydliga

frågan eller för att jag skulle få fram ett mer tydligt svar av eleven. Ledande frågor undveks,

istället frågade jag dem om de upplevde olika känslor eller adjektiv då de arbetade på slöjden,

så som så som stolt och onödigt. Den struktur, referenskodning, jag använde mig av i

utskrifterna var att innan eleven eller när jag talade satte jag E – för elev och S – för Sofia

framför meningarna. Jag använde mig av en litterär stil eftersom blir det lättare att förmedla

meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren (Kvale, 1997). Intervjuerna döpte jag till

Intervju 1 på skola 1 osv. När jag sammanställde lärarintervjuerna skrev jag svaren direkt

under frågeställningen som jag hade förberett på dokumentet.

  
1 Coates (2004), använder sig av uttrycket ”minimal responses” vilket är små ljud som visar att man lyssnar

eller håller med någon som samtalar.
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Resultat
Här under resultatet komma jag kort beskriva de skolor jag besökte och textillärarnas

bakgrund. Därefter kommer svaren på de frågor som jag ställde till eleverna och lärarna.

Skolorna
Skolorna finns på tre olika orter i samma kommun. Under vårterminen – 09 har alla lärare i

kommunen samlats för att ämnesvis komma överens om gemensamma bedömningsmatriser i

respektive ämne. Jag vill även tillägga att det inte var några pojkar på textilslöjden i de klasser

som jag besökte.

Skola 1

Skolan är belägen mitt i centrala centrum, och är en F-9 skola. Slöjdsalen är i samma lokaler

som de andra estetiska ämnena och ligger vägg i vägg med skolan bibliotek. Det finns två

slöjdlärare på skolan. En som är heltidsanställd på 80 procent och en vikarie på 30 procent.

De två slöjdsalarna är relativt nyrenoverad. Det fanns ett materialrum och ett färgeri, ett rum

med en dator och provhytt för eleverna och ett separat rum med fyra vävstolar intill

textillärarnas arbetsrum, som låg mellan de två slöjdsalarna. Det hängde föremål på väggarna

som eleverna hade gjort. Det fanns en hörnsoffa i salen och ett runt bord med stolar.

Textilklassen

Det var nio stycken elever på slöjden den dagen och fem var frånvarande, samtliga elever var

flickor. I den här klassen var det elever från tre olika nior. Fem stycken broderade korsstygn

och tre sydde balklänningar och en satt och pluggade SO. De som broderade satt i en

hörnsoffa och samtalade och min första elev valde jag där ifrån.

Skola 2
Skolan ligger centralt och är nyrustad. Skolan inrymmer även ortens bibliotek. Det går elever

mellan åk 3 till 9 på skolan. Det finns en textillärare på skolan som arbetade 80 procent.

Textilslöjdsalen ligger i samma byggnad som den administrativa delen. Det var en dörr till

lärarens arbetsrum från slöjdsalen och där inne fanns det en dator.  Det fanns även ett rum

med fyra vävstolar intill klassrummet. Det finns en liten provisorisk provhytt i ena hörnet av
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rummet. På skåpdörrarna i salen satt det kort på före detta nior som hade på sig sina

avslutningsklänningar som de hade sytt på textilslöjden.

Textilklassen

Det var tolv stycken på textilslöjden, samtliga var flickor och alla sydde balklänningar till

nians avslutningsfest.  Den elev jag valde väntade på sin tur att få hjälp med sin klänning.

Skola 3
Även skola 3 ligger mycket centralt och det är en F-9 skola. Här är de estetiska ämnena och

hemkunskap uppdelade terminsvis så att man har det ena eller det andra ämnet i en

eftermiddag i veckan. Det var en textillärare på skolan. Textilslöjdsalen är placerad i den

gamla aulan på skolan. Det fanns ett rymligt materialrum med speglar för provning.

Lärarrummet fanns i anknytning till textilslöjdsalen och där fanns det en dator. I entrén fanns

det tre vävstolar. Det fanns lite utrymme för anslag på väggarna men det fanns boklister med

ett antal handarbetsböcker på ovanför den nya hörnsoffan.

Textilklassen

Här var det tolv stycken elever, samtliga var flickor, var av tio sydde vardags klänningar och

två satt i soffan och stickade benvärmare. Jag valde en av eleverna som satt i soffan till

intervjun.

Genom mina observationer såg jag att samtliga elever på dessa tre skolor, med ett undantag då

en elev repeterade inför ett prov, arbetade med någon slöjduppgift. På samtliga skolor sydde

eleverna någon form av klänningar. I skola 1 och skola 3 satt även elever och handarbetade

med stickning och broderi.

Textillärarnas bakgrund och tankar om slöjden

Lärare 1

Lärare 1 har arbetat på samma skola i 40 år och arbetar sin sista termin. Hon utbildade sig till

textil och bildlärare i Finland och fick arbete som textillärare på den aktuella skolan och har

inte ångrat sitt val av yrke. Hon menar att syftet med slöjden är att ge eleverna beredskap för

framtiden, ge dem självförtroende och självinsikt samt att de ska utvecklas som människor
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och individer så att de kan klara sig utanför skolans skyddade värld. Om fem år hoppas hon

att ”slit och släng mentaliteten” har försvunnit genom finanskrisen eftersom folk kommer att

sätta mer värde på det man kan producera själv, göra själv. Hon menar att slöjden kommer att

utvecklas eftersom datorn tar så stor plats i människors liv. Slöjden behövs för att bli en hel

människa. Att handarbeta är meditera.

Lärare 2
Lärare 2 har arbetat i 41 år som textillärare och även hon arbetar sin sista termin. Hon

utbildade sig till textillärare för att hon ville arbeta med barn samt att hon hade ett intresse för

textilslöjd.  Hon hade även haft en textillärare som ung som hon inte tyckte var bra. Hon har

inte ångrat sitt val av yrke. Syftet med slöjden är att den lär eleverna att händerna kan

användas till mycket och att det är avkoppling och rogivande.  Hon tycker att slöjden lär dem

förstå hantverkets betydelse, samt materiallära. Hon hoppas att slöjden inte har ändrats alltför

mycket om fem år eftersom allt går mer åt det teoretiska hållet. Slöjden är uppskattad av

skolledningen men ämnet är dyrt och hon hoppas att ämnet överlever.

Lärare 3

Lärare 3 är inne på sitt sextonde år och hon är utbildad till textilslöjdslärare och engelsklärare.

Hon valde att bli lärare för att hon ville arbeta med självförtroende. Lärare 3 har inte ångrat

sitt val av yrke och är glad för att hon är två-ämnes lärare och klassföreståndare. Ämnet är en

avkoppling från det teoretiska och hon menar att på slöjden kan eleverna göra något svårt som

ändå är roligt. Kreativa inslag är nödvändigt för självbild och utlopp, som bidrar till att

eleverna upplever saker.  Hon hoppas att slöjden är den samma i dag som om fem år därför att

hon tycker att skolan är alldeles för teoretiskt och då måste det finnas ett kreativt alternativ.

Frågor och svar
Jag kommer här att presentera de svar som jag fick från de elever som jag intervjuade på de

tre olika skolorna i Mellansverige.  Intervjuerna varade mellan 5 minuter till 25 minuter. Det

är svar från nio stycken elever från tre skolor. Under frågeställningarna 1, 2, 3, 5, 6 och 12

efter elevernas svar finns det tillägg från lärarnas intervjuer. Frågorna och svaren är grupperad

under de frågeställningar som jag ställde i samband med mitt syfte.
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Hur förmedlas mål och betygskriterier till eleven?

1. Vad är en slöjdprocess?

Detta var en visst en svår fråga för eleverna eftersom sju av de nio elever som intervjuades

inte visste vad en slöjdprocess var och de resterande två gav tveksamma svar som handlade

om att man syr en klänning från början till slut. (Varför eleverna gav klänning som exempel

beror på att de sydde var sin klänning vid intervjutillfället). Jag berättade lite kortfattat för

eleverna vad slöjdprocessen innehåller och då visade det sig att alla på skola 3 hade hört talas

om slöjdprocessen. Jag frågade eleverna en följdfråga som löd: Hur bedöms den, tror du? De

tre elever som inte visste vad en slöjdprocess är visste inte heller hur processen bedömdes av

läraren. En elev som inte hade hört talas om processen (skola 1, elev 3) hade ändå en liten

förståelse om hur processen bedöms, hon sade att läraren ser om man har egna idéer och

lägger fram egna förslag på olika lösningar. De andra förslag som eleverna kom med var om

läraren ser om man har gjort ett fullständigt arbete samt att läraren tittar på om eleven har en

egen idé och att de kan arbeta självständigt.

Lärare 3 berättade att textillärarna samtalar överlag mycket om slöjdprocessen men när

lärarna har träffats så har det visat sig att processen tolkas olika av kollegorna.

2. Vad krävs av dig för att få de olika betygen i slöjd?

Eleverna från skola 1 och skola 2 svarade att de måste jobba självständigt. Därefter var svaren

att eleven ska vara mer positiv, komma med egna idéer, ta sitt ansvar på lektionerna och göra

det som står i betygskriterierna. En menade att om man ska nå de högre betygen ska man även

veta vad saker och ting betyder. På skola 3 sade samtliga elever att läraren berättar för dem

vad som krävs av dem för att nå önskat betyg och det sker före och efter de nya momenten.

På frågan hur lärarena går till väga för att bedöma och betygsätta eleverna visade det sig att de

går olika till väga när de bedömer eleverna. Lärare 1 följer sparsamt den gemensamma

bedömningsmatris som samtliga textillärare i kommunen har sammanställt (bilaga 1) och

följer hellre den äldre modellen (bilaga 2) som hon är mer insatt i eftersom hon ska snart

sluta.  Hon ser mest på slöjdprocessen och hur eleven hanterar olika idéer och om hon

försöker själv komma på en egen idé, inom de ekonomiska ramarna, och hon ser till att de

försöker utveckla idéerna genom att rita och skissa. Hon tittar hur självständigt de försöker

lösa problem som hon menar är en viktig del inom betygsättningen. Det är inte bara det
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färdiga resultatet som ska bedömas men hon menar att resultatet får ju inte se ut hur som

helst. För att eleven ska kunna uppnå ett MVG inom textilslöjden måste eleven göra ett

fördjupningsarbete som berör något inom textilslöjdens ramar. Lärare 2 går efter kursplanerna

och hon ser på uppnående målen och strävans målen (bilaga 3), hon har även börjat använt sig

av den nya betygsmatrisen (bilaga 1). Efter varje arbete de gör skriver hon lappar till eleven

vad som är bra och vad de kan förbättra. På utvecklingssamtalen med föräldrarna får eleven

med sig ett papper som följer med dem från 7 till 9 och där står det vad eleven måste uppnå.

Eleverna måste arbeta med handarbete samt sömnad. Om eleven riskerar att bli utan betyg i år

9 skrivs det ett åtgärdsprogram. Man får inte sätta U om föräldern inte har blivit informerad.

Lärare 3 använder sig av elevledda utvecklingssamtal där eleven får uppskatta sig själv,

berätta hur de själva tror att de ligger, vad de vill ha för mål sen så tipsar läraren hur de ska nå

sitt mål. Hon använder flitigt den nya betygsmatrisen (bilaga 1) som eleven får färglägga de

delar i bedömningsmatrisen som de själva tycker att de har uppnått. Sen så säger läraren sin

version av elevens insats. Lärare 3 pratar med eleven innan hon börjar på något nytt och gör

det begripligt. Sedan sammanfattar läraren och eleven de olika momenten tillsammans.

Läraren tycker om bedömningsmodellen fast den är tidskrävande.

3. Hur har du fått reda på de olika mål och betygskriterierna?

Majoriteten kom ihåg att de hade fått de olika kriterierna av sin textillärare i början av

terminen. En sade att hon hade sett de på väggen i klassrummet men att hon inte hade läst

dem. Det var endast en elev som berättade att hon aktivt läser kriterierna för att veta vad hon

ska göra för att uppnå betyget MVG. En var lite osäker om det var i början på år 9 som hon

hade fått kriterierna och sade att hon inte har sett dem sedan dess. En elev hade samtalat med

sin lärare om vad som krävdes av henne för att uppnå MVG.

Samtliga lärare berättade för mig att de hade delat ut kriterierna till samtliga elever och att de

hade gått igenom dem med eleverna. Jag observerade att i alla tre klassrummen fanns mål och

betygskriterierna uppsatta på väggen.

4. Vad är betyg för dig?

Denna fråga gäller betyg i allmänhet där jag vill veta elevernas syn på betyg.

Samtliga flickor menar att betygen betyder mycket för dem. En tyckte även att de betyder mer

än vad de borde. En annan strävar efter höga betyg för hennes självkänsla och en tävlar med
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sig själv. Ett högt betyg är ett bevis och en belöning på hur duktig man är eller att man kan.

Det är även kul att få bra betyg säger de elever som satsar på MVG. Fem av eleverna på skola

2 och skola 3 nämnde att de satsar på bra betyg eftersom det är viktigt att komma in på

gymnasiet.

5. Samtalar du med din lärare om din slöjdutveckling?

Eleverna på skola 1 och 2 svarade att de inte samtalade med sin lärare om deras

slöjdutveckling. Samtliga elever på skola 3 samtalar om deras slöjdutveckling med sin

textillärare, slöjdläraren är nämligen deras klassföreståndare och de diskuterar slöjden på

utvecklingssamtalen.

Lärarna på respektive skola menade att tiden är en bristande faktor till de få tillfällen som ges

till enskilda samtal om elevens slöjdutveckling. Eleverna på skola 2 och 3 får kommentera

sina egna resultat genom att jämföra med den matris som alla slöjdlärare i kommunen har

gemensamt utvecklat. De två lärarna kommenterar sedan elevens egen utvärdering. Samtliga

lärare använder sig av skriftliga omdömen. Lärare 1 på skola 1 låter eleverna skriva en

önskelista i början på terminen där de får skriva och skissa ner de produkter som de vill göra

på slöjden samt vilket betyg de önskar att uppnå som läraren sedan arbetar efter.

Hur värderar eleven sin kunskap i textilslöjd?

6. Hur ser du på slöjden?

De svar som eleverna gav på denna fråga hade alla i någon form en positiv klang. Eleverna

berättade att på textilslöjden fick de utveckla sin kreativa sida och att på slöjden kan man

slappna av med sin stickning samt att de fick göra något istället för att bara sitta och skriva.

En tyckte att slöjden inte var lika seriöst som de andra ämnena men det var kul. En annan

tyckte att slöjden inte alls var kul men ville ändå vistas i slöjdsalen på grund av att

kompisarna var där.

Lärarna i skola 1 och 2 säger att de flesta tycks trivas och tycker det är kul med textilslöjd.

Lärare 2 menar att det är en glädje i salen och det är jämt fördelat mellan flickor och pojkar

fast i år är det inga pojkar i nian. Lärare 3 har tidigare inte upplevt att de har varit så pass

många som tycker att ämnet är mindre roligt. Hon menar dock att eleverna tycker det är kul
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över lag för att de är lite friare och att det är skönt med slöjd.

7. Vilka användningsområden tror du att du kommer ha nytta av slöjden i framtiden?

Fyra av eleverna var först tveksamma om de skulle ha någon nytta av de kunskaper som de

hade lärt sig på slöjden eftersom de inte skulle bli något inom textil. Efter lite betänketid kom

de på att de kanske kunde sticka när de blev äldre, en elev kunde tänka sig att hon kunde

sticka till sina barn i framtiden samt en annan tyckte det var bra att kunna sy på symaskinen

och att de kunde laga något som hade gått sönder. Det visade sig att de områden som eleverna

trodde sig skulle mest nytta av textilslöjden i framtiden var att de skulle kunna laga sina egna

kläder, att sticka eller sy gardiner.

8. Behövs betyg i slöjd?

Med denna fråga vill jag veta hur eleverna ser på ämnet genom ett betygstänkande.

Det var endast två elever som inte tyckte att det var nödvändigt med betyg i slöjd. Den ena

flickans motivering var att hon tyckte att slöjden inte var ett jätteviktigt ämne och att det inte

är så många som fortsätter med slöjd i framtiden medan den andra flickan tyckte ändå att det

är bra att veta hur bra man är. En annan tyckte att det inte spelade någon roll. De andra

flickorna menade att slöjden är ju också ett ämne och som ska betygsättas. En sade att om

betyget i slöjd tas bort blir det orättvist gentemot de andra eleverna som inte har ”läshuvud”

eller är duktig på matematik. En elev menade på att det finns yrkesprogram på gymnasiet

inom sömnad och då är det är det bra att det finns betyg för de som ska gå det programmet. Ett

MVG i slöjd kan väga upp två G i något annat ämne.

9. Om du inte fick betyg i slöjd skulle du gå till slöjden ändå?

Av de nio som intervjuades svarade åtta av dem att de skulle komma på textilslöjden även fast

de inte fick betyg, och en var lite osäker eftersom hon inte tyckte att slöjden hade så stor

betydelse för henne. Två av flickorna nämnde att betyget i slöjd gjorde att de presterade bättre

då de får betyg medan två andra trodde sig att betyget inte hade någon inverkan på deras

prestation i ämnet. De anledningar varför eleverna kunde tänka sig komma på slöjden, även

fast den inte var betygsatt, var att de tycker att det är kul att göra egna saker och att det är kul

att sy. En flicka sa att hon även handarbetar hemma.

10. Vilken betydelse har slöjden för dig?

Fem av eleverna tyckte att slöjden inte hade så stor betydelse på grund av att de inte skull
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arbeta med slöjd. Fast under intervjun kom en av de fem flickorna på att slöjden ändå var ett

hobbyintresse så den betydde ändå något för henne. En annan flicka sa att även fast den inte

var viktig så behövs den ändå. De resterande fyra som svarade att slöjden har en betydelse för

dem motiverade sina svar som att:

Slöjden är som avkoppling som idrott, musik och bild. Man kan använda sig av

kreativiteten som man inte riktigt kan använda sig i skriftligt. När man sätter sig vid

symaskinen får man ett resultat framför sig. Och man kan koppla av och inte känna

den där stressen (elev 3).

En annan svarade:

Det är det ämnet som man inte behöver plugga för, för man sitter och gör praktiska

grejer. Visst tänker man, men man behöver inte plugga in matematiska formler, eller

lära sig något nytt språk, men man får ju följa instruktioner men inget man måste ta

hem och göra förutom strumpstickning. Det är avkopplande och det är ett resultat som

man inte har skrivit ner. Andra skoluppgifter bränns nog säkert upp av många men

slöjdarbetet sparas nog i en låda (elev 5).

De andra eleverna som tyckte att slöjden hade en betydelse för dem menade på att det är

kunskaper man kan använda sig av i framtiden samt att det är skönt att få göra något helt

annat en hel eftermiddag och det var något som hon såg fram emot de andra dagarna. En

flicka sade att hon tyckte om ämnet även fast hon inte skulle ha slöjd på gymnasiet.

11. Finns slöjden med dig i dina tankar då du inte är på skolan?

Denna fråga kommer utifrån NU – 3s undersökning där det står Läxor och prov förekommer

sällan i slöjdämnet. Däremot är det vanligt att eleverna tänker på sitt slöjdarbete mellan lektionerna

(s.9).

Sju av eleverna säger att de tänker på slöjden då de inte är på skolan. Det är då tankar om hur

de ska kunna prestera bättre för att uppnå ett MVG, att eleven har sett något eller fått en idé

som de skulle vilja tillverka eller en elev berättar att hon går och väntar tills nästa vecka då de

får ha slöjd igen. En berättar för sin mamma om vad hon gör på slöjden och en säger att hon

syr hemma till sina småsyskon. Två av eleverna säger att de inte tänker på slöjden då de inte

är på skolan.
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12. Hur värderar du din kunskap i textilslöjd?

Detta var en svår fråga för många elever. Jag fick hjälpa några på traven med sina svar. Jag

frågade då om de tyckte att deras slöjdkunskaper var ett onödigt ont eller om de var stolta

över sina kunskaper. Det visade sig då att det var tre stycken som direkt sade att de någon

gång har känt sig stolta över sina kunskaper i textilslöjd. En menade att hon var stolt att hon

kunde använda sina slöjdkunskaper hemma och att hon lagar sina egna kläder. En annan flicka

var inne på samma spår för hon svarade att det är viktigt att ha textilkunskaper (mina ord) för

”går något sönder så kan man laga det själv och vill man inte fråga någon annan om hjälp”.

Hon menade på att det var skönt att det finns slöjd så att hon kan fixa och laga sina kläder

själv. Ingen svarade att de inte tyckte att det var onödigt med textilslöjdkunskaper. Det mest

negativa svaret var av en elev som svarade att hon inte blev ”så där jättestolt” över att ha gjort

något klar utan det är mest skönt och en lättnad. En som svarade att hon ibland är stolt över

det hon har gjort även skäms över vissa saker som hon har presterat på slöjden och då menade

hon det färdiga resultatet. Elev nr 3 sade ” Jag uppskattar all kunskap och det är så kul att få

lära sig mer och få utveckla sina kunskaper”. En sa att hon blir glad då hon får bra betyg på

det hon har gjort på slöjden. Kunskaperna är också bra att ha för då slipper man lära sig då

man blir äldre. Det är även kul att ta hem det man har gjort.

Jag frågade lärarna hur de såg om eleverna värderade sina kunskaper i slöjd och lärare 1

menade att när eleven bär de plagg som de har tillverkat är ett bevis att de är stolta över vad

de har presterat. Elever i tonåren är oftast mycket känsliga och kan lätt skämmas över det som

de har gjort på slöjden. Lärare 2 sade att när eleverna värderar sin kunskap positivt är när de

kan visa någon annan vad de kan prestera på slöjden samt när de sätter på sig sina färdiga

balklänningar. Då är samtliga flickor glada. Lärare 3 sade att när eleven har en djupare

förståelse i ämnet så kan de hjälpa sina vänner. Hon menar även att det är en ”kick” för eleven

då de har löst något problem själv.

Känner sig eleven rättvist bedömd i textilslöjd?

13. Känner du att du blir rättvist bedömd i slöjden?

Alla elever tyckte sig bli rättvist bedömd i slöjden. En elev ifrågasatte dock att varför läraren

hakade upp sig små grejer, som sömmar, som hon eller andra inte tyckte var något speciellt.
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14. Vilket betyg har du i slöjd idag och är du nöjd med det?

Jag känner att det är svårt att sammanfatta detta på ett flytande sätt därför låter jag den

sammanfattade kodningen stå som svar. Men slutsatsen kan dras att samtliga elever satsar på

ett högre betyg än det som de har. Förutom elev 3 som redan har det högsta betyget.

1. VG men jag vill helst ha MVG.

2. VG men jag vill ha MVG.

3. MVG och jag är nöjd.

4. VG jag vill ha minst VG i alla betyg.

5. VG men jag vill ha MVG.

6. VG jag hade MVG förut och vill ha det igen.

7. G och jag förväntar mig inte så mycket heller, men jag är på gränsen mot VG.

8. G men ska försöka på VG.

9. Kommer inte ihåg men satsar på ett MVG.

Summering
Eleverna berättade för mig att de tyckte om att vara på textilslöjden och den betraktades som

ett roligt ämne där eleven fick arbeta kreativt med stickning, vilket ansågs som avslappnande,

och sömnad som skapande. Även de som inte tyckte att ämnet var speciellt roligt skulle ändå

kunna tänka sig att gå till lektionerna även fast slöjden inte ingick i betygsystemet.

Majoriteten ville dock att ämnet skulle vara betygsatt eftersom de betraktade slöjden som alla

andra ämnen på skolan. Majoriteten sade även att betygen gjorde att de försökte prestera mer,

annars kan lektionerna bli som en ”lekstuga”, som en elev uttryckte sig. De elever som sade

att de inte skulle prestera mer på lektionerna om det inte fanns betyg hade betyget G och då

tolkade jag svaret som att de inte kan göra mindre än vad de gör för tillfället. Dessa två elever

tyckte även att ämnet var mindre roligt men ville ändå satsa på ett VG.  Eleverna ville ha bra

betyg för det är ett bevis på att de är duktiga och det stärker deras självkänsla. Och i den

nationella utvärderingen i slöjd (NU i slöjd, 2005) står det att 78 procent av eleverna tycker att

slöjdarbetet stärker självförtroendet.

Eleverna tyckte att slöjden var en social träffpunkt där de kunde prata om allt medan de

arbetade med sina produkter. Interaktionen var hög i textilslöjdssalen. Eleverna kom varandra
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nära genom samtal och lärarna blev också delaktiga i samtalen.

I min studie berättade eleverna att de värdesatte att de kunde sy på symaskinen och att de

kunde sticka. Det visade sig dock att de elever som jag intervjuade hade svårt att koppla sina

kunskaper inom textilslöjd till andra användningsområden än till att arbeta fysiskt med

material och artefakter. Det eleverna tyckte om med slöjden var att de får ett fysiskt resultat

framför sig som de kunde ta på det och visa det för andra och genom externa komplimanger

kände eleven sig stolt över vad de hade presterat, som när någon frågade dem vart de hade

köpt t.ex. de plagg som de hade på sig. Det som också var intressant att höra under

intervjuerna var att de elever som tyckte att slöjden inte hade så stor betydelse för dem tyckte

ändå att kunskaper i slöjd inte var onödigt att ha.
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Diskussion
Under denna rubrik kommer jag först presentera metod diskussionen som sedan följs av

resultatdiskussionen. Liksom resultatet är diskussionen uppdelad efter forskningsfrågorna.

Metod diskussion
I denna studie har jag velat belysa hur elever i år 9 värderar sina kunskaper och betyg i ämnet

textilslöjd. Jag har intervjuat nio stycken elever i tre olika klasser samt de tre textillärare som

har arbetat på de olika skolorna. Det var inte svårt att få tag på informanter eftersom samtliga

tre lärare jag kontaktade ville delta i min undersökning och de elever som jag valde att

intervjua följde med mig utan någon protest. Nackdelen med att intervjua lärare och elever

från samma kommun är att jag inte har kunnat jämföra de olika bedömningsmatriserna mellan

skolorna eftersom lärarna har använt sig av samma matris. Däremot har jag sett hur den

används olika av de tre lärarna samt hur mycket eller lite eleverna använder sig av den i

respektive klass.

Den metod som jag valde som urval av informanter kan ha bidragit till att den elev som jag

valde också valde sin kompis med samma inställning till slöjden och därmed blev urvalet inte

slumpmässigt i den grad som jag hade hoppats på.  Mina svar kan också vara könsbundna

eftersom jag har intervjuat endast flickor och textillärare som alla var kvinnor.

Det som jag kände med några av mina informanter var att de gav väldigt vaga svar på mina

frågor trots att jag försökte få dem att svara på några följdfrågor inom samma område. De

elever som gav korta svar kan också ha tyckt att det var ovant eller obehagligt att bli

intervjuad av en okänd person även fast de inte sa det till mig, de kan också ha varit blyga. Jag

hade beräknat att intervjuerna, med eleverna, skulle vara runt 10 minuter per intervju och

genomsnittet av intervjuerna varade ungefär 13 minuter. En elev var mycket sparsam med

sina ord och den intervjun varade i 5 minuter medan en pratade på i 23 minuter inom samma

område. På grund av att en lektion endast var på 60 minuter så anpassade jag min intervju tid

efter den lektionen. Jag känner att metoden har varit relevant för min studie. Fast om jag
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också hade använt mig av en enkätundersökning skulle jag fått ett bredare, kvantitativt

perspektiv på min studie.

Hur förmedlas mål och betygskriterierna till eleven?
Skolverket skriver att bedömning behövs för att utvärdera om lärande har skett och att de sker

i riktning mot de mål som finns inom ämnet. Det är lärarens ansvar att se till att det stoff och

de metoder som lärarna och eleverna arbetar med leder till de uppställda mål som finns och att

eleven får möjlighet att uppnå dessa mål (Skolverket, 2007). I min undersökning framkom det

att samtliga elever hade fått mål och betygskriterier av deras textillärare under terminens

början. Lärarna berättade att de var noga med att samtliga elever skulle ha kännedom om vad

som krävdes av eleven för att nå de olika betygen och eleverna medgav att de hade fått ett var

sitt papper med kriterierna. Andersson (2005) skriver i sin artikel Bedömning ur ett

elevperspektiv att eleverna tycker att lärarna är dåliga på att förklara vad som står i

betygskriterierna. Han menar även att eleverna känner sig vilsna i vad som står i kriterierna. I

min undersökning ser jag en viss likhet med Anderssons diskussion.  Eleverna i min studie

hade svårigheter att förklara vad som står i mål och betygskriterierna och det framkom när de

svarade på frågan om vad som krävdes av dem för att uppnå de olika betygen. Eleverna

förklarade endast två steg av de sex olika bedömningsområden från de kriterier som de hade

fått av sina textillärare (bilaga 1). Dessa två områden var innehållet i bedömningen av initiativ

och planering samt självständighet. Denna magra information kan vara en orsak att språket

inom slöjden är en begränsande faktor när det gäller bedömning, som Borg (2008) påstår,

vilket skulle leda till att eleverna har svårt att formulera sig i ord för vad som krävs av dem.

Det kan även bero på att eleverna inte ser mål och betygskriteriegenomgången som intressant,

eftersom majoriteten av eleverna inte visse vart de hade sina kriterier vid intervjutillfället och

därmed inte lagt informationen på minnet. Det som är tänkvärt är varför majoriteten av

eleverna endast svarade att de måste arbeta självständigt och ha egna idéer för att nå de högre

betygen. Kan det vara så att lärarna lägger tyngdpunkten på de två första

bedömningsområdena i genomgången därför att de ser det som viktigast. Eller är det den

viktigaste delen i processen när det gäller bedömning enligt eleverna? Borg (1995) har jämfört

kursplanerna i slöjd och sett att samtliga kursplaner genom åren uttrycker att eleven ska arbeta

självständigt och individuellt. Men hur tolkar eleverna ordet självständigt och är att arbeta

självständigt det viktigaste inom slöjd? Det mitt resultat visar är att arbeta självständigt tolkas

relativt lika av eleverna. En informant hade några tankar om självständigheten och menade

”man kan ju inte få det högre betyget om man inte frågar och man måste ju fråga om man inte
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kan, men då arbetar man väl inte självständigt?” och en annan flicka sade under sin

utvärdering med sin textillärare ”jag har i alla fall arbetat mycket självständigt eftersom jag

har gjort så mycket fel”. De tolkningsmöjligheter som finns här är att eleverna inte förstår

innebörden av de ord som sägs av läraren när hon beskriver mål och betygskriterierna, samt

att läraren lägger ner mer tid på att förklara att egna idéer och att arbeta självständigt är

nödvändigt för att få bra betyg i slöjd. När eleverna arbetar självständigt underlättas även

lärarens arbetsbörda i klassrummet. Men när eleverna tror sig arbeta självständigt vill de inte

fråga läraren om hjälp eftersom de vill ha de högre betygen. Vilket också kan leda till att det

blir mycket fel eller att eleven hoppar över vissa moment, som i och för sig kan utveckla deras

problemlösningstänkande som är en del av bedömningsområdena i betygsmatrisen, men

konsekvensen kan även bli att eleven inte blir nöjd med sin produkt. Borg (2008) skriver att

elever lär sig att slöjda genom att iaktta och inte genom läsa texter eller lyssna till

föreläsningar och när eleverna inte frågar om visuell hjälp när deras tidigare erfarenheter inte

räcker till hamnar de nästan i en moment 22 situation då eleverna vill kunna arbeta

självständigt samt kunna gå vidare och få en lyckad produkt eller resultat.

En elev menade dock att för att få de högre betygen måste hon veta vad de olika delarna i

textilslöjden heter. I kursplanens betygskriterier nämns inte språkets betydelse men eleven kan

förstås mena att hon måste ha en förståelse av det textila fackspråk som finns för att uppnå de

mål som står i kursplanen, som lyder ”eleven skall kunna i ord och bild presentera idéer samt

planera slöjdarbetet” och ”kunna beskriva slöjdprocessen och motivera /…/de val som har

gjorts från idé till färdig produkt” (Skolverket, 2000a). För om man ser på dessa två mål så

behövs det ett utvecklat slöjdspråk för lärare och elever så att de har möjlighet att uppnå

kursplanens mål.

Min undersökning visar att det är ett problem med förståelsen i vad som står i mål och

betygskriterierna annars skulle eleverna ha en större uppfattning om vad som krävs av dem

för att nå de olika betygen. Jag upplever att eleverna inte tar till sig den information som

lärarna ger dem angående kriterierna och frågan är då varför? Är innebörden svår att förstå så

att eleverna inte kan göra om texten till sin egen och att det endast blir tomma ord och att

lärarna använder sig av det textila fackspråk som finns och eleverna förstår inte innebörden?

Eller är mål och betygskriteriegenomgången den del av textilslöjdens minst roliga period som

eleverna önskar ska vara över innan den ens har påbörjats? Under mina intervjuer berättade
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majoriteten av eleverna att de tyckte att ämnet var roligt därför att de fick använda sin

kreativa sida och göra något praktiskt. I dessa två exempel ingår inte den teoretiska delen där

eleven måste lyssna till läraren som föreläser om mål och betygskriterier och att de måste göra

egna anteckningar. Eleverna i detta fall kanske inte lyssnar till läraren utan väntar mest på att

hon eller han ska få börja sitt arbete.

Hur värderar eleven sin kunskap i textilslöjd?
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) beskrivs kunskap som en balans

mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet men i kursplanen för slöjd nämns endast

förståelse, som betraktas som den teoretiska kunskapen (Carlgren, 1997). I slöjd ser man

kunskap som en process. Eleven bedöms hur hon eller han kan följa processen från idé till

färdig produkt (Skolverket, 2000a). Hur ser då eleverna på sina kunskaper i slöjd? I den

nationella utvärderingen står det att ”eleverna ger inte uttryck för att i någon större

utsträckning koppla ihop slöjdverksamheten i skolan med vare sig fortsatt utbildning eller

kommande yrkesliv, men uppger att kunskaper och erfarenheter från slöjden är till nytta för

fritiden” (NU -03 i slöjd, 2005). Det som framkom i NU -03 i slöjd visar sig också i min

undersökning. Där ansåg sig eleverna att deras kunskaper i slöjd var användbara som

nyttokunskaper. De värderade kunskaperna som att de inte var onödiga att ha trots att de inte

skulle arbeta med textilslöjd då de blev äldre. Det som jag uppfattar att eleverna betraktar som

kunskap är det manuella arbetet och förmågan att använda sig av symaskinen och andra

artefakter så som rundstickor. Eleverna beskriver inte att de har kunskap om olika material

och dess arbetsområden. De nämner inte heller i ord att de har kunskap om jämställdhet,

ekonomi och miljö, som är ett gemensamt strävans mål i kursplanen (Skolverket 2000a).

Däremot reflekteras miljö och ekonomi aspekterna i de svar jag fick om vilka användnings

områden eleverna kan ha nytta av textilslöjden i framtiden. De svarade då att de kunde laga

eller sy egna kläder, eller fålla upp gardiner samt sticka till sina barn i framtiden. Men det som

kan diskuteras är om eleven medvetet tänker på att det är billigare och mer miljövänligt att

laga sina egna kläder eller sticka till sina barn. Eller kommer de att göra dessa saker för att de

vill, för att de kan och att det är roligt att skapa samt att höra beröm från omgivningen som

blir imponerad av deras resultat? Det skulle ha varit väldigt intressant att få höra vad en

pojkes åsikter om textilkunskaper skulle vara och om han skulle ha användning av
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kunskaperna i framtiden. Jag undrar om jämställdhetsaspekten skulle träda fram mer om det

fanns pojkar i klassen och om de i så fall också skulle sticka till sina barn?

I NU-03 i slöjd står det att eleverna har svårt att koppla slöjdverksamheten till framtida studier

och yrkesområden. Detta ser jag inte som konstigt eftersom eleverna betraktar

slöjdverksamheten som en social samlingspunkt där de har roligt och kan arbeta manuellt och

kreativt med material som har en lugnande effekt på eleverna. Studier och yrkesverksamheten

är oftast kopplad till intellektuellt och teoretisk arbete och inte genom logiska, kreativa

problemlösningar som man använder inom slöjden, då man syr ett pennfodral (Borg, 1995).

Jag kan tänka mig att om man gör slöjden mer teoretisk så att eleverna får arbeta mer med

texter som innehåller strävans mål så som kulturarvet, miljöfrågor och estetiska värden får

eleverna en bredare kunskap inom dessa områden. Men problemet med detta blir då att

textilslöjden tappar sin kreativa och skapande profil eftersom det inte finns tillräkligt med

timmar för att kombinera dessa två. Visst kan man ge läxor inom områdena men det ska också

finnas tid för läraren att följa upp hemuppgifterna så att eleverna förstår sambandet mellan de

strävans mål som står i kursplanen och de produkter som tillverkas av eleverna. Och det är här

jag tror kopplingen brister. Jag tror inte att eleverna ser de olika målen som en del i

slöjdprocessen och det kan bero på olika ramfaktorer så som tiden, elevantal och de olika

tolkningssätt som kursplanen erbjuder och hur delaktiga eleverna är då lärarna planerar sin

undervisning.

Känner sig eleven rättvist bedömd i textilslöjd?
Eleverna hade även dålig kunskap om vad en slöjdprocess är och hur den bedöms av läraren,

vilket kan ha samma orsaker som nämns ovan. Det var bara en elev som nämnde att hon

måste komma på egna problemlösningar som förslag innan hon frågade läraren om hjälp. Det

var även den eleven som hade MVG i betyg i slöjd och hon läste kontinuerligt

betygskriterierna i alla ämnen för att uppnå det högsta betyget. Trots denna vaga förståelse om

slöjdprocessen hos majoriteten av eleverna visade sig att samtliga elever var nöjda med sina

betyg och kände sig rättvist bedömd i textilslöjd. De sade även att de visste vad de måste göra

för att få det högre betyget. Men som jag tidigare har nämnt så kunde de inte beskriva dessa

för mig. Ordet process i olika former är nämnt 15 gånger i kursplanen för slöjd och då kan

man fundera över varför eleven inte kunde ge en förklaring i egna ord vad ordet slöjdprocess
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betyder. I betygskriterierna för betyget VG står det att ” Eleven förklarar och motiverar olika

led i slöjdprocessen” och i kriterierna för MVG står det att ”Eleven tar initiativ till, planerar

och tar ansvar för mer omfattande och avancerade moment under hela slöjdprocessen”

(skolverket, 2000a). I min undersökning fick jag reda på att samtliga elever satsade på VG

eller MVG och då måste de, teoretiskt sett, vara medvetna om processen, enligt kursplanen för

slöjd. Den gemensamma betygmatris som lärarna arbetar efter nämner slöjdprocessen under

bedömningen Utvärdering (bilaga 1). Under VG kriteriet står det att eleven ska förklara och

motivera flera led i processen.

Eleverna på skola 3 hade hört talas om processen när de fick höra vad den innehöll. De

berättade att de fick höra av läraren vad de måste göra för att få de olika betygen i slöjd innan

de började på ett nytt moment. Det intressanta var dock med detta svar var att ingen av de tre

eleverna gav några konkreta förslag på vad de måste göra. De svarade endast ”vi har kriterier

som vi går efter”, ”läraren berättar om betygskriterierna då vi pratar om vad jag har gjort på

slöjden”, och en elev svarade ”det berättar läraren”. Ingen av de tre informanterna gjorde

några försök att beskriva vad de måste prestera på slöjden. Trots att läraren berättade för mig

att hon kontinuerligt gav feedback till eleverna, så kallad formativ bedömning (Borg 2008c;

Garefalakis, 2008), gav det inte eleverna något större ordförråd inom ämnet som de kunde

använda sig av i min intervju.

Jag undrar vad som får eleverna att tycka att de är rättvist bedömd i slöjd när de inte kan

förklara vad som krävs av dem? Går de bara efter känslan om vad som de tror sig behöva

prestera på slöjden? Och vad menar egentligen eleverna när de säger att de blir rättvist

bedömd i textilslöjd när de själva inte kan förklara mål och betygskriterierna eller processen?

Är det också så att eleverna litar fullständigt på lärarnas bedömningar och att de inte själva

reflekterar över varför de har fått det betyg som de har? Jag frågade några elever vad de hade

gjort för att uppnå ett VG och då svarade de även här att de hade kommit på en egen idé och

att de arbetar självständigt. Men enligt betygsmatriserna behöver de åstadkomma mer för att

uppnå ett VG. Endast en tredjedel av eleverna hade i någon form haft muntliga

slöjdutvecklingssamtal med sin textillärare och eftersom tidsramarna inom slöjden är mycket

snäva finns det inte mycket tid för individuella samtal för att diskutera enskilda elevers

utveckling. I och med det vet inte eleven vad som krävs av dem, på en djupare nivå, förutom

de lappar som de får med sina produkter eller de skriftliga omdömen som textillärarna ger
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eleverna via deras klassföreståndare.

Enligt NU -03 i slöjd (Skolverket, 2005) tycker eleverna att resultatet är det viktigaste inom

slöjd medan lärarna ser processen som viktigast. Jag ser produkten och processen som ett

samspel eftersom jag tolkar det färdiga resultatet som ett resultat av en arbetsprocess från

början till slut. Har processen varit utmanande men även fungerat väl är individen oftast nöjd

med sitt resultat. Lärare 1 sade även att hon ser processen som viktigast i betygsbedömningen

men att resultatet ändå inte får se ut hur som helst, vilket jag även håller med om.

Vad kommer att hända i framtiden?
De lärare som jag intervjuade tyckte om sitt yrke väldigt mycket för att de såg att eleverna

trivdes på slöjden och de såg att eleverna fick en avkoppling från den teoretiska skolan. Det

som är intressant med dessa svar är att det var just av den anledningen slöjden tillkom i den

svenska skolan för mer än 100 år sedan och ämnet har samma roll idag och i framtiden, enligt

textillärarna. Jag nämnde i min inledning att det råder det en lågkonjunktur i Sverige och

resten av västvärlden vilket har en bidragande effekt på skolan. Alla lärarna som jag

intervjuade märkte av neddragningarna i textilslöjden och på skolan. Under den vecka som

jag var på skolorna och intervjuade kom det ett förslag från BUN att de skulle stänga ner runt

fem skolor runt om i kommunen, men det är ännu inte klart om det kommer att ske.

Regeringen har även gett Skolverket en uppgift om att bearbeta ett nytt betygssystem för

skolan samt att de diskuterar om det ska bli nationella prov i de teoretiska ämnena, men inte i

slöjd. De säger att det inte är lämpligt att använda nationella prov som betygsstöd i de

praktisk-estetiska ämnena. Det är även förslag på att det ska komma ut en ny läroplan, Den

nya samlade läroplanen, och den ska innehålla långsiktiga mål inom varje ämne istället för

”mål att stäva mot” och ”mål att uppnå” (Skolverket 2009). Vi får se om det kommer en ny

kursplan för slöjd och om den har mindre s.k identitetsproblem som den nuvarande

kursplanen tycks ha och att den blir lättare att tolka för lärare och elever. Jag undrar också om

IKT (information, kommunikation och teknologi) finns med som ett av de långsiktiga målen i

slöjd eller om det kommer att ersätta slöjden helt i framtiden, som Hallsenius önskade. Fast

det tror jag inte kommer att hända, eftersom slöjden är ett populärt ämne.
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