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Sammanfattning            

Syftet med uppsatsen har varit att studera lärares arbete med inspiration, samt elevernas 

inlärningsprocess. Vidare var syftet att tydliggöra elevinitiativ i slöjdens läroprocess. Studien 

har bestått av kvalitativa intervjuer med två textillärare och fyra elever, samt observationer 

under fyra lektioner. Elevantalet varierade mellan 9-12 elever vid fyra observationstillfällen. 

De två lärare som deltog i studien arbetar på två olika skolor i en mellansvensk stad, en skola 

belägen på landsbygden och en mitt i staden. Resultatet visar att inspiration inför ett 

arbetsområde är ytterst viktigt för lärarna och att de ständigt letar nya inspirationskällor. Även 

eleverna upplever att det är av betydelse för att slöjden skall upplevas som lustfylld. 

Resultatet har även visat att lärarna i första hand strävar efter att utveckla elevernas förmåga 

att ta ansvar för sin inlärning av grundkunskaper inom olika tekniker och arbetsområden i 

textilslöjden. Lärarna i undersökningen uppgav att när eleverna fått dessa grundkunskaper kan 

de senare utveckla lusten till att slöjda, samt förstå att slöjdens inlärnings -process är det 

primära och produkten enbart är ett resultat av detta. Lärarna anser att slöjdspecifika 

kunskaper kommer i första hand och olika förmågor i andra hand. Studien har också visat att 

lärarna och eleverna funnit inspiration på jämförbara sätt. Men både eleverna och lärarna är 

intresserade av fler alternativ. Studien har visat att eleverna anser att media som tv och 

internet är en möjlig väg att finna inspiration på.   

 

Sökord: inspiration, slöjdundervisning, textila läroprocesser 
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Inledning 

Nu har jag snart arbetat i femton år som textillärare och åtta år parallellt med min 

lärarutbildning. Detta i årskurserna 2-9. Under dessa år har jag ofta funderat över hur jag skall 

fånga elevernas intresse och glädje i det skapande arbetet. Eller snarare hur gör jag för att 

fånga de elever som är omotiverade till textilslöjd. Kan jag förändra och förbättra under-

visningen? Hur gör andra lärare i årskurs 9? Hur fångar de elevernas intresse inför en uppgift? 

Vad vill eleverna arbeta med? Kan det vara så att man måste börja med att ge de yngre 

eleverna grunderna i slöjden för att de ska kunna utveckla sin skicklighet i en process där 

tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar, som det beskrivs i kursplanerna för årskurs 

6-9? Kan eleverna då under grundskolans senare år bli mer initiativtagande, experimentera 

mera, göra medvetna val, arbeta målmedvetet och dra lärdom av de erfarenheter de gör?  Får 

eleverna förutsättningar i undervisningen att utveckla kunskaper, så att de kan känna glädje i sin 

inlärning? Kan läraren stimulera sina elever till glädje, nyfikenhet och tillfredsställelse i 

slöjdandet? Kan läraren ses som en mästare och eleven som en lärling, där lärlingen behöver 

härma mästaren i hantverket för att på så sätt lära sig de tekniker han/hon behöver kunna?  
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Syfte 

Syftet med min uppsats är i första hand att synliggöra den textila läroprocessen i slöjdens 

vardagspraktik. Vidare är syftet att studera hur textillärare och elever tänker angående 

inspiration och lusten att skapa i slöjden. Ett tredje syfte är att undersöka olika möjligheter till 

att förändra momentet inspiration i undervisningen av textilslöjd och på så sätt inspirera fler 

elever att upptäcka glädjen och lusten med att slöjda.  

 

Frågeställningar  

 På vilket sätt förhåller sig lärare och elever till att söka inspiration inför slöjdarbeten?  

 Hur tolkas styrdokumenten i Lgr 11 av lärarna angående lusten att skapa i slöjden och 

hur arbetar de didaktiskt med detta? Vad gör de? Hur gör de, och Varför?  

 På vilket sätt förhåller sig lärare till elevens initiativtagande? 

 På vilket sätt förhåller sig elever till eget initiativtagande?     
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Litteraturgenomgång/Bakgrund 

När började slöjdundervisningen i skolan? Idén är mer än hundra år gammal. I och med det 

industriella genombrottet under 1800-talets mitt, kom slöjdandet till husbehov att stå tillbaka 

för de fabrikstillverkade varorna. Det fanns en oro för att hanteverkskunnandet skulle gå 

förlorat, och därför inrättade man olika slöjdskolor för att utbilda unga i att tillverka redskap, 

och husgeråd, samt att utföra reperationer och underhåll av byggnader. År 1877 anslog 

riksdagen medel för första gången till undervisning i slöjd och då först till träslöjd. På Nääs 

startade August Abrahamsson ett slöjdseminarium år 1875 med systersonen Otto Salomon 

som ledare för verksamheten och Salomon utformade ett system för slöjdundervisning i 

folkskolan under 1880-talet. Slöjden är till viss del en svensk idé som senare har införts i 

länder som USA och Ryssland efter svensk förlaga. Otto Salomonson var starkt påverkad av 

Uno Cygneus från Finland, som menade att barnen skulle fostras genom kroppsarbete och att 

slöjden i skolan inte skulle ses som en yrkesutbildning. Cygneus ansåg att skolslöjden främst 

skulle ses som ett led i förståelse mellan olika samhällsklasser. Cygneus visade Salomon att 

hand och ande skulle fungera i samverkan. Enligt Borg & Lindström är det många förmågor 

som eleven skulle utveckla självständighet i, det estetiska sinnet, noggrannhet, utveckla goda 

produkter, lösa problem under ständig tankeverksamhet. Undervisningen skulle 

individualiseras. Endast användbara föremål skulle tillverkas inga provbitar. Att främja barns 

intresse var ytterst viktigt, samt att det var pedagoger som skulle leda arbetet.  

Borg & Lindström (2008:41)    

Medan handen arbetar vidgas blicken 

Handens domän är inte ordets. Handens domän är handens. Det är så mycket den kan, 

handen. Så mycket den vet som vi sällan tänker på. Och när vi någon gång tänker på 

det, kan vi ofta inte beskriva det, vare för oss själva eller för varandra. Så för det mesta 

finns det bara ett sätt att komma underfund med vad handen vet och kan: att helt enkelt 

låta den visa. (Bodil Jönsson i Maja Aase m.fl. 2002:59). 

Bodil Jönsson beskriver i boken hur hon samtalat med en slöjdlärare som uttryckte det så att 

eleverna tycker om att komma till slöjdsalen, för där behöver de inte tänka. ”Tror du själv på 

det?” blev min motfråga, säger Jönsson. Och sedan hade vi ett långt samtal om detta med 

hantverk och tankverk. (Jönsson 2002:64). 
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Bodil Jönsson beskiver även hantverk som en kommunikationsform. Hon talar om ”att göra 

tidiga mock-up: er” (Jönsson 2002:66) Vilket innebär att göra en modell som skall stämma 

överens med den tilltänkta produkten vad gäller ev. vikten, storleken, utseendet osv. Detta för 

att man skall kunna samarbeta med varandra utan feltolkningar. Det räcker inte alltid med en 

skiss, utan man måste även sätta ord på detta. (Jönsson 2002:66)  

Redskap och verktyg 

Säljö (2000:20f) refererar till Vygotskij (1934/1986) angående termerna redskap och verktyg 

och menar då att verktyg är liktydigt med resurser, både språkliga, intellektuella och fysiska 

som vi har till vårt förfogande och som vi kan använda för att förstå vår omgivning och hur vi 

kan agera i densamma. Utifrån en sociokulturell utgångspunkt så framstår lärandet som en 

fråga om hur vi kan utnyttja dessa resurser i våra tankar och när vi skall utföra något praktiskt 

göromål. Enligt Säljö (2000) så är dessa kunskaper och färdigheter inte ett resultat av en 

biologisk företeelse som har sin tillkomst i vår hjärna. Dessa kunskaper och färdigheter har 

sitt ursprung i den kännedom vi har om hur vi handlat genom tid i samhället och där vi blir 

delaktiga genom interaktion med andra människor. Säljös (2000) slutsats angående lärande i 

ett socio-kulturellt perspektiv ger tre olika företeelser som samverkar: 

 utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap. 

 utveckling och användning av fysiska redskap(eller verktyg). 

 kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. Säljö (2000:22f) 

Enligt Säljö (2000:23) är det tämligen omöjligt att på ett enkelt sätt definiera vad lärande är. 

Uppfattningen när det gäller lärandets villkor skiljer sig åt i länder i världen. Säljö (2000:23) 

beskriver hur Stevensen och Stigler (1992) fann skillnader i uppfattningen av lärandet, i sina 

studier i USA och Japan. I USA ansåg man att studieframgångar beror på begåvningsmässiga 

förutsättningar, främst av biologisk natur. I Japan anser man att alla kan lära. Man är 

medvetna om de individuella skillnaderna i begåvning, men att man genom undervisning kan 

nå alla. Om ett barn inte når målen så beror det inte på bristande fallenhet för ämnet eller 

ointresse. Utan då riktar man istället uppmärksamheten på hur man kan hjälpa barnet. Vad 

kan barnet, föräldrar, läraren eller/och skolan göra för att barnet skall nå de uppsatta målen.  
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Säljö (2000:23) beskriver även något som är värt att notera utifrån Stevensen och Stiglers 

(1992) undersökningar, nämligen att den typ av inlärningssvårigheter som vi förknippar med 

de s.k. bokstavsbarnen och som i det svenska och det amerikanska samhället diagnostiseras 

mer och mer. Detta fenomen är inte lika frekvent i Japan och Kina. Säljö (2000:24) beskriver 

det som att man i de sist nämnda länderna inte lika snabbt letar efter orsaker till 

misslyckanden. När vi i vår kultur ser på lärandet så tänker vi oss en individuell och privat 

process som pågår i vår hjärna. Vi talar om inlärning, inhämta kunskaper, införliva kunskaper 

och när vi väl lärt oss något så lagrar vi det i vår hjärna för att plocka fram det vid behov vid 

ett senare tillfälle. Enligt Säljö (2000:25) är föreställningen om lärandet kulturellt betingat och 

helt avgörande för hur vi ser på undervisning och lärande. Han menar att på det sätt som vi 

organiserar undervisningen och hur vi t.ex. möblerar klassrummet så avspeglas vår bild av 

lärande som att läraren överför information/kunskap till en grupp elever som då är mottagare. 

Om man ser ur ett historiskt perspektiv så är undervisandet den talandes ansvar och den som 

lyssnar lär sig. En enkelriktad kommunikation där eleven är passiv. Säljö beskriver detta som 

lednings - och överföringsmetaforen. Säljö (2000:25) 

Sociokulturell teori – Lev Vygotskij 

Lev. Vygotskij var en sovjetisk/judisk psykolog, pedagog och filosof som har varit 

inflytelserik inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken. Han introducerade 

idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i mycket högre grad än att 

det är en oberoende individuell process. (Gunilla Lindqvist 1 999:9) Vygotskijs arbete blev 

känt i västvärlden på 1960-talet. Vygotskijs teori utgår från ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Hans sätt att se på lärandet ligger i linje med Lgr11, där vi skall bedöma elevers 

förmågor i olika sammanhang. Han menar att omgivningen har en betydande roll för 

individens utveckling och prestation. Med utveckling avser Vygotskij tankeförmågan, 

språket, och den mentala och personliga utvecklingen i kombination. Enligt Vygotskij sker 

utveckling genom relationer, i synnerhet till föräldrarna, lärare, andra barn eller andra vuxna 

som förmedlar kunskap. Den kulturella förståelsen (begreppsvärlden) och den kognitiva 

utvecklingen kallar Vygotskij för att internalisera. Enligt Vygotskij (1995) så påverkar alltså 

de sociala faktorerna intelligensen, detta beror inte enbart på de biologiska förutsättningarna.  
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Människor har ett behov av att förstå sin omvärld, utan förståelse för varför saker runt om 

dem händer upplever man kaos och obalans. För att få en helhetsbild över hur omvärlden 

fungerar måste gamla erfarenheter anpassas till nya. Varje människas verklighetsuppfattning 

består av en begreppsvärld som är förankrad i den sociala gruppen de lever i. På så sätt skapas 

innebörd och mening i vardagliga händelser och i synen på omvärlden. Vygotskij menar att 

språket är ett krav för tänkandet och en viktig del inom kognitiv psykologi. Enligt honom så 

handlar det om både biologiska och sociala faktorer när det gäller uppfostran och 

undervisning. Han anser att alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Han säger: 

Reproduktionen hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet, 

men det är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa något nytt, även 

om detta nya kan tyckas vara ett ”stoftkorn vid sidan av geniernas skapelse…(Lev S 

Vygotskij 1995:09) 

Vygotskij fäster stor vikt vid det sociala samspelet mellan den som skall lära och den som lär 

ut och där anser han att språket har en betydande stor del i inlärningsprocessen. Enligt 

Vygotskij så är det primära att träna och utbilda barnen i förmågan att inhämta kunskaper och 

lära sig hur man använder dem. Pedagogens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för 

lärande och utveckling. I detta ingår även att barnen får träning i att läsa, skriva, tala och 

dessutom motorisk träning. 

Ett centralt begrepp vad gäller detta är den proximala utvecklingszonen. Detta innebär det 

område som ligger utanför de färdigheter som eleven/ barnet redan har. I denna zon finns det 

som eleven ännu inte lärt sig eller kan, men som barnet kan klara av med stöd av en vuxen, 

lärare, förälder eller ett annat barn. Denna utvecklingszon är individuell, varje barn har sin 

egen utvecklingszon även om de får samma undervisning eller kunskap. Därför bör man som 

pedagog rikta sin verksamhet mot detta område. I samtalet med barnet så använder man sig då 

av öppna frågor för att möta barnets behov av olika redskap att möta sin omvärld. Vygotskij 

ansåg att det handlar om våra inre redskap som språket, tankar, relationer och de yttre 

redskapen som material och miljö. (Gunn Imsen 2006:316)  
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Om man utgår från barnets vardagserfarenhet och vardagsbegrepp, sådant barnet redan känner 

till och lägger till de nya kunskaperna på sin väg mot lärande och utveckling, så visar man 

barnet hur han/hon kan använda dessa nya kunskaper i olika sammanhang och situationer 

(generaliseringar). Det som barnet för tillfället kan göra med hjälp av en vuxen, kan det imorgon 

göra på egen hand. G. Lindqvist. (1999:257) Dessa nya kunskaper och färdigheter har då 

internaliserats, övergått till barnets egna inre redskap.   

Vygotskij och skolan 

Gunilla Lindqvist har i boken Vygotskij och skolan hämtat texter från Vygotskijs lärobok 

Pedagogisk psykologi. Man måste säga att Vygotskijs teori är högst aktuell även i dagens 

undervisning, där man har inspirerats mycket av hans pedagogik inför den senaste läroplanen 

Lgr11. I stycket som handlar om barns intressen beskriver författaren hur Edvard Thorndike 

(1874–1949) formulerat sig runt vikten av att ett barns intresse för sin omvärld spelar stor roll. 

När ett barn visar intresse för något i sin omvärld så blir det en drivkraft för hur barnet beter 

sig. Enligt Thorndike så är allt vad vi gör t.o.m. det ointressantaste… gör vi ändå av intresse, 

fast då av negativt intresse av fruktan för obehagligheter. Han menar att hela 

utbildningssystemet och undervisning måste bygga på barnens intressen. (Lindqvist, Gunilla. 

1999:55) Lindqvist beskriver här hur man först måste väcka elevernas intresse innan det är ide 

att börja med undervisningen. Vidare sägs att man som pedagog tar en stor risk om man 

försöker intressera sina elever för något, det är inte säkert att man uppnår det tänkta målet. 

Man upptäcker kanske att eleverna har flyttat sitt intresse till något helt annat. (Lindqvist. 

1999:56) Lindqvist beskriver det som en generell psykologisk regel för att skapa ett intresse 

för något så måste man utgå från det redan kända och sedan lägga till några nya 

verksamhetsformer först då når man resultat. För att maximalt nå barnets intresse bör vi skapa 

förutsättningar för att eleven får ett personligt förhållande till ämnet eller arbetsområdet 

genom att utgå från barnets naturliga böjelser till verksamhet och sedan lägga till intressanta 

handlingar. (Lindqvist 1999:58) 
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Barn känner ofta tillfredställelse över det som de själva åstadkommit och det blir därmed till 

en personlig framgång som skapar självkänsla hos barnet. Lindqvist hävdar att man måste 

förena skolans övningar med livet, detta för att den nyvunna kunskapen skall kunna 

kombineras med det som barnet redan känner till och tillföra en ny kunskap. Slutligen kan 

man enligt Lindqvist dra tre slutsatser angående teorin om intresset. För det första pekar hon 

på sambandet mellan alla ämnen i skolan som den bästa garantin för att väcka ett enhetligt 

och samlat intresse. För det andra att alla måste använda sig av repetition som en metod för att 

förvärva och minnas kunskaper. Detta trots att elever upplever repetition som något tråkigt 

och man då bryter mot grundregeln att handla med barnets intresse som utgångspunkt. Man 

kan då samtidigt på ett kort och koncist sätt tillföra fördjupning, nya fakta, generaliseringar 

och slutsatser. På så sätt upprepar man det eleverna lärt sig men från en helt annan sida, precis 

som inom vetenskapen och i livet genererar det till något nytt om det gamla som väcker vårt 

intresse igen. För det tredje bör hela skolsystemet bygga på undervisning om det som 

intresserar barnen och då främst starta med det som eleverna känner till och som väcker deras 

naturliga intresse. (Lindqvist, 1999:59) 

Mästare och lärling 

En lärare kan ses som en mästare och eleven som en lärling. En mästare är benämningen på 

en hantverksidkare inom skråväsendet.  Mästaren har den högsta graden av yrkesskicklighet 

och med rätt att självständigt utöva yrket med anställda gesäller och lärlingar. Lärling är den 

som lär ett yrke, oftast ett hantverksyrke, genom att arbeta tillsammans med någon tidigare 

yrkesutbildad. Villkoren för lärlingsutbildning i de svenska städerna reglerades förr i tiden av 

skråordningarna. Lärlingstidens längd skilde sig åt mellan olika yrken. Skråväsen är ett 

system för en organisation av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån 

med särskilda privilegier. Skråliknande sammanslutningar av hantverkare påträffas i många 

kulturer. 
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Läroprocessen i vardagspraktiken 

Kursplanen i ämnet slöjd 

Utifrån kursplanen för ämnet slöjd i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet (2011) kan man läsa följande:  

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika 

hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska 

ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och 

handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, 

överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska 

undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera 

med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. (Skolverket, 

läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet. (2011:213 ) 

En viktig grund för förändringarna i den nya kursplanetexten är resultatet av Skolverkets 

nationella utvärdering av slöjdundervisningen, NU-03. Av utvärderingen framgick bland 

annat att slöjdundervisningen lägger stor betoning på görandet, men att elevernas lärande i 

görandet behöver uppmärksammas i större utsträckning av både lärare och elever. I den nya 

kursplanen poängteras vikten av att analys och värdering bidrar till detta. (Skolverket, 

Kommentarsmaterial till kursplanen i slöjd, 2011:06)    

Nyfikenhet och kreativitet 

I den nuvarande kursplanen så betonar man att slöjdundervisningen skall väcka nyfikenhet 

och förmåga att ta sig an utmaningar som leder till ett kreativt förhållningssätt, vilket främjar 

entreprenörskap. Kursplanen syftar på ett förhållningssätt som innebär att eleverna behöver 

träna på olika förmågor: självtillit, självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt 

samarbets- och kommunikationsförmåga – det vill säga att kunna se nya möjligheter och 

lösningar. Det är viktigt att man börjar med detta på ett tidigt stadium för barnen. Idag 

efterfrågas kreativitet både i yrkes- och i utbildningssammanhang.  
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Entreprenörskap i skolan 

Entreprenörskap är en ny del i kursplanen för slöjd och i slöjden har man alla möjligheter att 

träna på att utveckla elevernas förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. 

Entreprenörskap lyfts även fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande 

inom det europeiska samarbetet. I slöjdundervisningen finns alla möjligheter att träna 

och utveckla nyfikenhet och kreativitet, liksom förmågan att fatta egna beslut och förstå 

konsekvenserna av dem. (Kommentarmaterial till slöjd, Skolverket 2011:8) 

I kursplanen syftar man på ett förhållningssätt som innehåller självtillit, självkännedom, idé-

rikedom, handlingsberedskap samt samarbets- och kommunikationsförmåga – det vill säga att 

kunna se möjligheter och lösningar. Den grunden är viktig att man tidigt lägger hos barnen för 

deras framtida möjligheter. Problemlösning är något som eleverna ständigt arbetar med och 

det är en viktig del i slöjdarbetet och de tränar ständigt dessa förmågor. Kreativitet efterfrågas 

idag av såväl från arbetsgivarhåll som i utbildningssammanhang. Det står i kursplanen att 

eleverna skall pröva och ompröva, vilket innebär att eleverna behöver träna på ett tålmodigt 

långsamt arbetssätt. Detta är en av slöjdens stöttepelare, att låta arbetet få ta tid. Här kan man 

finna stöd för att arbeta med olika inspirationskällor, detta för att öka kreativiteten hos 

eleverna.  

Manuellt och intellektuellt arbete i förening 

Motiveringen till att ämnet slöjd finns i skolan är att man tränar på manuellt och intellektuellt 

arbete i förening. Man har medvetet valt uttrycket för att försöka ringa in frågan om teori och 

praktik i slöjden.  

I kursplanen förutsätts att det inte går att särskilja arbetet med händerna från analys och 

värdering i arbetet. Manuellt och intellektuellt arbete i förening är en beteckning för 

denna kombinerade kunskap, där hantverksskickligheten kombineras med förmåga att 

välja och motivera samt analysera och värdera. (Kommentarmaterial till slöjd, 

Skolverket 2011:7) 
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Begreppen teori och praktik har sedan länge varit problematiskt att hantera i slöjdens 

kursplaner. Många har av tradition velat definiera slöjd som ett praktiskt skolämne och ämnet 

slöjd har fått stå tillbaka i jämförelse med de teoretiska ämnena. Inom alla skolämnen finns 

inslag, där eleverna måste kunna förstå hur färdigheterna ska brukas, kunna bedöma när de är 

lämpliga att använda och förstå varför det förhåller sig så. ”Olika kunskapsformer är snarare 

varandras förutsättning än varandras motsatser.” (Kommentarmaterial till slöjd, Skolverket 2011:7) 

Kommunikation i skolans vardagspraktik 

Marléne Johansson beskriver i Kajsa, Borg& Lars Lindström. Slöjda för livet (2008:145) att 

elever lär sig tänka agera och bli delaktiga i slöjden genom att kommunicera med varandra 

och läraren. Vidare beskriver hon att det inte finns någon större forskning på aktiviteter i 

slöjdsalarna och därmed mycket lite vetenskapligt dokumenterat. Därför finns det så mycket 

tyckande just kring ämnet slöjd. Johansson berättar att när skolämnen som t ex matematik 

debatteras så är ämnet oftast dokumenterat av forskare. Det är inte tillräckligt att ha egna 

åsikter om slöjd, när man jämför med annan forskning om skolan och särskilt då man skall 

argumentera för slöjdens plats i skolan. Därför är det viktigt med dokumentation av slöjdens 

vardagpraktik sammanfattar Johansson resultatet från sin avhandling (Johansson 2002).  

Slöjd är ett kommunikativt ämne genom såväl, interaktion, verbal som icke-verbal 

kommunikation. Eleverna använder sig av både språklig kommunikation och icke-verbal 

interaktion som kroppspråk, gester, mimik och medhandlingar. Eleverna talar, betraktar och 

visar när de hjälper andra eller när de själva får hjälp under läroprocessen. Hon beskriver hur 

slöjdaktiviter utvecklas i interaktion mellan personer i olika situationer, i skolan eller utanför. 

Detta sker mellan slöjdtillfällena och över tid anser hon. Eleverna finner inspiration utanför 

skolan och detta ger dem intryck inför ett skolarbete. Arbetsredskap, verktyg och maskiner 

fungerar som hjälpmedel vid problemlösning och även som ett tankestöd. Skisser, bilder, 

ritningar och arbetsbeskrivningar används som hjälpmedel, redskap och även som ett visuellt 

tankestöd inför slöjdprodukten. Skisser, bilder, ritningar och instruktioner används som en 

brygga mellan kommunikation runt arbetet och vidare till handling.  
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Aktiviter i slöjdprocessen blir ofta abstrakta och eleven måste ta ställning till något de inte 

kan se eller ta på ännu. Material, slöjdprodukt, estetiska och emotionella upplevelser eleverna 

tänker med materialen som utgångspunkt. Då eleven använder materialen och omvandlar dem 

till en produkt så finns det inga direkta lösningar, utan förutsättningarna förändras efter hand. 

Eleven måste göra flera estetiska, funktionella ställningstaganden under arbetets gång i 

samråd med läraren. (2008:150f). 

Didaktik 

Didaktik är systematiserade studier av undervisningens innehåll, form, aktörer, och förut-

sättningar inom ramen för ett ämnes eller fackområde. I didaktisk forskning inriktar man sig 

på frågorna: Vad? Vilka? Hur? Och Varför? Vad beskriver innehållet i undervisningen? Vilka 

berättar vem som är aktörer dvs. läraren och eleverna? Hur är organisationen uppbyggd och 

vilka är de metoder som läraren valt att använda? Varför har man valt dessa metoder och det 

innehållet? Didaktiken som vetenskap kan ha olika inriktningar, men den bottnar i 

undervisnings-situationen och lärandet i nuläget och i dåtid, och skall genomföras så att det 

håller för granskning. (Svedner, Per Olov & Johansson, Bo Examensarbete i 

lärarutbildningen. 2010:9). Skolan diskuteras dagligen i olika medier. I och med att 

lärarlegitimationen nu verkställs hösten 2013 så är det viktigt med kompetens i yrket. Enligt 

Gunnar Lindström & Lars-Åke Pennlert (2004:9) så visar pedagogisk forskning att 

yrkesskickliga lärare med didaktiska kunskaper och ämneskunskaper samt sociala förmågor är 

helt avgörande för elevernas inlärning.   

Läraren skall kunna:  

 Omsätta goda och relevanta kunskaper så att alla elever lär sig och utveckas. 

 Leda och samarbeta med eleverna så att de får stöd i sin utveckling utifrån sina behov 

och möjligheter 

 Bedöma och värdera elevers lärande och utveckling. 

 Förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund 

 Förfoga över kunskap om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga, frågor ha ett 

genusperspektiv i undervisningens form och innehåll 

 Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla 

undervisningen. Lindstöm & Pennlert (2004:9). 
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Undervisningen är ett möte mellan lärare och elever kring ett innehåll.  

 Vad skall undervisningen innehålla? 

 Hur och vilken metod skall användas? 

 Varför och vad är syftet med undervisningen? 

Lindström & Pennlerts didaktiska översiktskarta visar undervisningens dimensioner: Vad, 

varför, hur, som leder till målet för undervisningen. Undervisningen bestäms av: 

 Uppdraget: genom styrdokumenten: skollag, läroplan, kursplaner, lokala planer. 

 Lärarens: didaktiska kompetens, ämneskompetens, social kompetens, erfarenheter, 

engagemang, ork, värderingar, attityder, kunskapssyn, människosyn, kön, klass 

etnicitet 

 Eleverna: förutsättningar, förkunskaper, erfarenheter, behov, intressen, önskemål, 

frågor, attityder, social situation, kön, klass, etnicitet 

 Ramfaktorerna: tid, personal, gruppstorlek, pengar, lokaler, skolorganisation, betygs-

system, samhälle, kulturer. 

 Föräldrars: förväntningar, värderingar, kön, klass, etnicitet.  

(Lindström & Pennlert 2004:25). 
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Metod 

Val av datainsamlings-metod                 

För min efterforskning har jag valt två olika metoder, observationer och kvalitativa intervjuer. 

Jag valde intervjuer och observationer för att få en dialog med både elever och lärare och få 

möjlighet till att ställa följdfrågor, angående det jag observerat och utifrån frågeformuläret. 

Under observationerna och intervjuerna har jag fört anteckningar med papper och penna. När 

läraren startade lektionen så satte jag mig vid ett av borden i salen. Jag observerade varje 

grupp under ca 20 minuter. Då observationen var utförd samtalade jag enskilt med eleverna i 

varje grupp och de visade mig sitt arbete. 

Observation 

Observationer utfördes i slöjdsalarna på två olika skolor i olika klasser/grupper. Under 

observationerna har jag använt mig av samma utgångspunkter till studierna av elevgrupperna 

och av lärarna. I boken Observation och intervju i förskolan av Gunvor Lökken & Frode 

Söbstad (2010:37f) beskrivs observation i pedagogiska sammanhang som en uppmärksam 

iakttagelse. Man måste avgränsa det man skall observera och fokusera på detta. Men man 

skall vara medveten om att sådant som eventuellt händer utanför den tänkta observationen kan 

under-lätta tolkningen och räknas som viktig tilläggsinformation. Observation är en grund för 

reflektion och fortsatt bearbetning av material. Man kan göra jämförelser mellan 

barn/ungdomars beteende mot varandra och koppla observationerna till en teori. Observation 

kan även spegla det sociala samspelet mellan barnen och relationen dem emellan eller 

relationen till en vuxen. En observation kan ge en större insikt i vad som sker under 

lektionerna. 

Observationer har skett av följande kategorier 

 antal elever, hur många pojkar och flickor 

 elevernas arbetsområden 

  i vilken omfattning ställer eleverna frågor till läraren 

 elevernas självständighet under arbetet. 

 i vilken omfattning eleverna fick hjälp av läraren eller av kamraterna 
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Kvalitativa intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med två lärare och fyra elever. De kvalitativa 

intervjuerna har haft fasta frågor och följdfrågor som uppkommit under intervjuen. I en 

kvalitativ forskningsintervju är syftet att sätta sig in i den intervjuades vardagsvärld. Det 

liknar ett vardagligt samtal förutom att intervjuaren styr både innehållet och frågeställningar i 

intervju förklarar, Steinar. Kvale & Svend. Brinkman (2011:39f) Författarna beskriver 

förfaringsättet som att fenomenologi i en kvalitativ studie är en term som visar på intresset att 

förstå sociala fenomen utifrån den intervjuades perspektiv. Den intervjuade beskriver världen 

och hur densamma upplever den relevanta verkligheten i sin värld. Mina frågor kom inte alltid 

i ordningsföljd, pga. att informanterna själva tog upp just det jag tänkt fråga om. Intervjuerna 

med eleverna har skett i slöjdsalarna på de två skolorna. Intervjun med lärare 1 tilldrog sig i 

hennes slöjdsal. Intervjun med lärare 2 utförde jag i ett angränsande rum till slöjdsalen. Alla 

intervjuer utfördes i formen av ett vardagligt samtal med utgångspunkt i ett frågeformulär. Se 

bilaga 2 och 3.  

Urval 

Intervjuer och observationer 

Två lärare intervjuades. Det var två kvinnor mellan 40-60 år som båda arbetar i en kommun i 

mellersta Sverige. Den ena läraren har arbetat som obehörig lärare i 10 år och utbildar sig till 

textillärare på distans och den andra kvinnan har arbetat som textillärare i 41 år. Båda lärarna 

undervisar elever från årskurs 2 till årskurs 9 och det är hos dessa båda som jag även 

intervjuat elever och gjort observationer i deras klasser/grupper i årskurs 9. Valet föll på dessa 

två lärare därför att de undervisat olika lång tid i textilslöjd och min avsikt är att göra 

jämförelser och se skillnader i läroprocessen i textilslöjd över tid. Jag vill bilda mig en 

uppfattning om hur andra lärare förmedlar kunskaper till eleverna för att se om jag kan 

förbättra och förändra metoderna i min egen undervisning. Jag vill få kännedom om hur andra 

lärare hämtar inspiration och hur de förmedlar detta till eleverna. Jag vill även veta om 

eleverna letar inspiration utanför skolan. Målet är även att undersöka genom att jämföra 

skillnader eller likheter i de båda lärarnas undervisning.  

 

17 



Vid en personlig kontakt med lärarna förklarade jag hur arbetet skulle gå till, med 

observationer och intervjuer av eleverna, samt kvalitativa intervjuer med de två lärarna. Jag 

fick då ett muntligt löfte att de ville medverka. De två lärarna informerade om mitt besök i 

elevgrupperna. Jag informerade även elevernas föräldrar genom ett brev som delades ut till 

eleverna. Se bilaga 1. Jag frågade eleverna om de ville medverka och fick ett positivt svar. Jag 

började med att presentera mig i grupperna och förklarade att det var mitt examensarbete som 

jag arbetade med och att det är det sista att utföra in jag blir behörig lärare och får min 

lärarlegitimation. Jag förklarade syftet med mitt examens-arbete, att jag var intresserad av hur 

de fann inspiration till sina arbeten i slöjden och hur deras arbetsprocess i textilslöjden ser ut. 

Eleverna fick veta att jag skulle utföra observationer av både deras och lärarnas arbete under 

lektionen. Jag upplyste även eleverna om att jag skulle intervjua slumpvis utvalda elever om 

de var villiga att medverka och dessutom intervjua två lärare. Jag började med att observera 

grupperna, vidare utförde jag samtal med eleverna samtidigt som de visade mig sina arbeten 

och sist utfördes intervjuerna. Grupperna som observerades var årskurs 9 och antalet elever i 

grupperna varierade mellan 9 -11 personer varav ett fåtal var pojkar. Detta förhållande var 

lika på båda skolorna. När lärarna startade lektionen så satte jag mig vid ett av borden i salen. 

Jag observerade under 20 minuter i varje grupp. Lärarna började lektionerna med att 

kontrollera elevernas närvaro. Eleverna plockade fram sina alster och började arbeta.       

Forskningsetiska principer 

Forskning är betydelsefull för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och 

samhällets medlemmar har därför ett befogat krav på att forskning genomförs, samt att den 

inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Skyddet för individen bygger på 

fyra huvudkrav: information, samtycke, konfidentialitets och nyttjandekrav. Det innebär att 

forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte, samt villkoren för deltagandet. Samtycke från förälder skall 

inhämtas om elever är under 15år. I undersökningar där deltagarna utför en aktiv insats skall 

samtycke alltid inhämtas. Forskaren skall informera de personer som är berörda av 

forskningen, Vetenskapsrådet (2002) 
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Alla mina informanter var 15 år gamla, men jag valde ändå att informera elevernas föräldrar. 

Se samtyckesblankett bilaga 1. I samband med mitt besök i klasserna/grupperna förklarade jag 

för eleverna att deras medverkan var helt frivillig och att de är anonyma i min undersökning, 

samt att de kommer att benämnas som elev 1, 2 osv och att de är elever på en skola i mellersta 

Sverige. Vidare poängterade jag flera gånger för eleverna att de när som helst kunde avstå 

från att medverka både under intervjuen och även då jag observerade gruppen.  
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Resultatredovisning  

Observationer och intervjuer på de två skolorna 

Undersökningen gjordes på två olika skolor belägna i mellersta Sverige, den ena på landet och 

den andra mitt i staden. Skolorna kommer i texten att benämnas som skola 1 och 2. 

Lärarintervjuerna kommer att benämnas lärare A och B. På skola 1 utanför staden arbetar 

lärare A som textilslöjdslärare. Hon har 41 års erfarenhet av elever och deras lärande. Lärare 

B som arbetar inne i staden på skola 2 har arbetat 10 år som lärare och hon vidarutbildar sig 

just nu till textillärare.  

De inledande klassrumsobservationerna visade att det nästan uteslutande var klädsömnad, 

virkning, virkning, stickning och sömnad av lappteknik som pågick i elevgrupperna. En 

skillnad observerade jag på skolorna och det var att på skola 1 var arbetsområdet bestämt att 

vara klädsömnad sista terminen i årskurs 9. Men på skola 2 valde eleverna själva sitt 

arbetsområde. Lärarna på båda skolorna poängterade att arbetet skulle vara av mera avancerat 

grad för att nå kunskapskraven för betygen B respektive A. 

Elevernas självständighet och frågor under lektionen. 

I min undersökning såg jag ingen skillnad i vad eleverna frågade läraren om i de olika 

grupperna? Några elever ställde frågan är det så här jag skall göra sedan, andra vad gör jag 

nu? Båda lärarna var väldigt tydliga med sina svar till eleverna. När eleverna frågade om 

nästa moment svarade de ofta med en motfråga: vad tycker du? Vad tror du att du skall gör 

nästa steg? osv. 

Båda lärarna betonade att de ville att eleverna själva skulle tänka ut nästa moment och sedan 

ställa sin fråga. Någon gång besvarade de frågan: ”Vad skall jag göra sen?” genom att 

beskriva nästa moment pga. att eleven inte själv visste vad som skulle komma sedan. Vid 

några tillfällen avbröt eleverna läraren med korta frågor, om var material fanns. Under mina 

observationer konstaterar jag att eleverna ser ut att vara ganska självständiga. De flesta 

eleverna tar fram material, trär symaskiner, ritar mönster, klipper ut i tyg och ber sällan 

läraren om hjälp. Någon elev ber om instruktioner. Men är de självständiga enligt läraren eller 

sitter de av tid? Jag ser att några pillar på sina mobiler då läraren vänder ryggen till.  
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Elevintervjuer 

Kunskaper 

På min fråga om hur eleverna skall nå kunskapskraven i slöjdämnet svarar eleverna följande.  

Flicka 1 och 2: berättar att de bäst tillgodogör sig kunskaper, genom muntliga instruktioner 

och när de får tillfälle att diskutera de olika momenten i arbetet med läraren. Flicka 1 

beskriver även att hon får bestående kunskaper först när hon får upprepa de olika momenten 

flera gånger.  

Flicka 3: uppger att hon får bäst kunskaper genom praktiskt arbete.  

Flicka 4: upplever att hon tillgodogör sig kunskaperna på bäst sätt genom en kombination av 

teoretiskt och praktiskt arbete.  

Vilka är de viktigaste kunskaperna du fått i slöjden? 

Eleverna nämner följande: 

  symaskinens funktion  

  att välja sömmar efter det material de syr i 

  att välja material efter modell 

  att sy knapp och knapphål 

  sömnad av blixtlås  

  att sy in för stora plagg 

  laga plagg 

Då frågan ställs till flicka 3 så beskriver hon: - Den viktigaste kunskap jag fått i slöjden är att 

lära mig sy, så man kan sy kläder till sina barn när man blir vuxen.  

Kommer du ihåg de ämneskunskaper du fått? 

Samtliga elever säger sig glömma bort olika moment och sömnadstekniska delar. Jag ber dem 

ge exempel och då svarar de: att glömma bort hur man spolar undertråd. När jag ställer 

frågan varför det är så? Så svarar samtliga informanter att de inte vet varför. 

Kommer du att slöjda efter grundskolans slut? 

Alla informanter säger sig tycka att slöjdämnet är roligt. Två flickor slöjdar hemma idag och 

tror att de kommer att fortsätta med det efter grundskolans slut. Två flickor svarar kanske på 

den frågan.   
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Om du får välja fritt vad skulle du arbeta med i slöjden? 

Samtliga elever sa sig vilja arbeta som nu i slöjden. Några nämnde alternativa sätt att bli 

inspirerade av som musik, Cosplay, måleri och gå ut i naturen. 

Sammanfattningsvis visar min undersökning att informanterna anser att de tillgodogör sig 

undervisningen genom en kombination av muntliga och skriftliga instruktioner. Men främst 

genom att de får utföra praktiskt arbete. Dessutom anser de att det är viktigt med repetition av 

moment. 

Inspiration 

Hur finner eleverna inspiration inför sina slöjdarbeten? 

Flicka 1: berättar att hon utgår ibland från materialet i tygskåpet och andra gånger letar hon i 

modetidningar för att finna en modell på plagget hon skall sy. Hon säger sig gilla att börja 

med en modell och sedan gör de förändringar i modellen som hon känner för just för stunden. 

Först efter detta så går hon över till skissandet. Hon beskriver även att hon kan inspireras av 

färdiga klädesplagg som läraren visar. Men att hon alltid vill göra förändringar i modellen. 

Hon inspireras även av tv-serien Project Runway där designers utför olika klädprojekt. Hon 

nämner även internet som en möjlig källa för inspiration 

Flicka 2: talar om att hon finner inspiration genom modemagasin, böcker, bloggar och 

internet. Hon beskriver inspirationsarbetet: - Jag planerar under tiden jag letar efter en modell 

och jag vill sy plagg som är användbara. Jag gör kanske 3-4 skisser innan jag blir nöjd. Hon 

samråder alltid med läraren om det arbete hon skall genomföra säger hon.   

Flicka 3: säger att hon finner inspiration genom att bläddra i böcker och sedan skissar hon i 

fler omgångar till hon blir med resultatet. Hon använder sig även av utemiljöer där hon kan 

hitta mönster och strukturer. Hon säger sig även uppmärksamma vilka kläder och modeller 

andra människor bär och finner där idéer för egna modeller. I slöjdsalen blir hon inspirerad av 

tyger, garn, pärlor och färdiga produkter om det finns några. 

Flicka 4: menar att hon letar inspiration från bilder, böcker, internet, bloggar och färdiga 

produkter.  

Skulle du vilja finna inspiration på något annorlunda sätt? 
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Flicka 1: - Det vore kul att använda Cosplay som är en kortform för costume play och det är 

en japansk form av performance eller maskerad. Där klär deltagarna ut sig för att föreställa en 

idé eller figur. Ursprunget finna i animerade serier som Manga, fantasyfilmer osv. Det kan 

även vara verkliga figurer och det vore kul att sy något sådant säger hon.  

Flicka 2: - Jag skulle använda mig av bloggar och internet mer än idag. 

Flicka 3: - Jag skulle vilja bli inspirerad av musik och även att man vistades i naturmiljöer. 

Man kanske kunde se på reklamfilmer, funderar hon vidare. 

Flicka 4: - Jag kan inte komma på fler sätt att inspireras på.  

Sammantaget kan man säga att eleverna finner inspiration på relativt liknande sätt nämligen 

från böcker, internet, modemagasin, bloggar, ev. färdiga produkter och material som finns i 

slöjdsalen. En av eleverna finner inspiration genom en tv-serie. En annan elev genom att 

studera andra mäniskors klädsel och även finna inspiration i utemiljöer. Eleverna nämner 

följande nya sätt att inspireras på: Cosplay, musik, att vistas i utemiljöer och reklamfilmer.  

Elevens initiativtagande i slöjdens läroprocess. 

I vilken omfattning får eleverna hjälp av läraren? 

Alla elever säger sig få den hjälp som de behöver av läraren i form av instruktioner för att 

utföra slöjdarbeten i olika tekniker. Samtliga elever nämner att de endast behöver korta 

instruktioner eftersom de nu är så självgående. Eleverna anser att det inte är särskilt lång 

väntetid på att få hjälp av läraren. Eleverna anser att de är ganska självgående under 

lektionerna. De genomför de arbeten de har påbörjat och frågar läraren om hjälp då de inte 

kommer vidare. Någon elev svarar att hon tänker på slöjden, planerar arbeten genom att gå ut 

på nätet och söka information och inspiration inför ett arbetsområde även på sin fritid. 
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Lärarintervjuer 

Styrdokument och inspiration 

Vilka styrdokument är viktiga och vad har du tagit fasta på i din undervisning angående 

inspiration? 

Båda lärarna anser att viktiga styrdokument i detta arbete är läroplanen, kommunens och 

skolans målsättningar. Från det centrala innehållet är det idéutveckling, överväganden, 

framställning och värdering vi utgår ifrån. I det centrala innehållet nämns olika typer av 

inspirationskällor och förebilder som berättelser, hantverk och slöjdtraditioner från olika 

kulturer, arkitektur, konst och design som kan inspirera det egna skapandet. Dessa ska ingå 

som en del i slöjdundervisningen för att eleverna ska kunna använda olika utgångspunkter i 

sitt arbete. Vi har använt oss av design, arkitektur och slöjdtraditioner från olika kulturer 

under det här läsåret och utgått från det centrala innehållet och planerat arbetsuppgifterna med 

detta som stöd. Men efter senaste läsåret måste vi göra om arbetet och utgå från de förmågor 

som skall tränas. Vi har insett detta nu då sambedömning skall ske med träslöjden. Då 

eleverna kommer att ha tre terminer av varje slöjdart så måste vi dela upp bedömningen av 

förmågorna. 

Lärare B: lyfter dessutom fram bedömningsstödet på skolverkets hemsida och självvärdering. 

Jag går ut på skolverkets hemsida och plockar där, om det syfte, innehåll, kriterier och 

bedömning som behövs inför planeringen inom ett arbetsområde. 

Ramfaktorer för att styra arbetsområden 

Varför styra arbetsområden? 

Båda lärarna säger sig styra slöjdarbetet genom att göra en grovplanering med kollegor på 

skolan. Lärarna säger sig vilja sätta upp vissa ramar för att eleverna skall utveckla kunskaper 

om olika hantverkstekniker och träna på förmågan att arbeta med olika material och andra 

uttrycksformer. Dessa ramar kan vara en teknik eller ett antal moment som skall ingå i ett 

arbete. Vi tycker att det är viktigt att ha en viss struktur och viss styrning med hjälp av ramar 

för att underlätta för eleverna i deras slöjdande och kunskapsutveckling. Vi vill att de prövar 

och omprövar sitt arbete säger de.  
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Eleverna måste få utmaningar för att växa som människor och för att utveckla sina förmågor 

och kunskaper. Det är en ständig balansgång mellan att ge duktiga elever utmaningar och att 

bromsa svaga elever från att göra för svåra uppgifter, för att senare kunna arbeta självständigt. 

Vi har pärmar med olika svårighetsgrader och där väljer eleven fritt sin svårighetsgrad. 

Eleverna samråder ofta frivilligt själva med oss lärare.  Lärarna försöker alltid få med 

aspekten att de skall utveckla det de redan kan, tillverka föremål de inte gjort tidigare, 

använda andra material än tidigare, tillverka detaljer med större svårighetsgrad eller pröva 

tekniker de inte utfört tidigare. På så sätt kan eleverna hitta nya arbetssätt, 

kombinationsmöjligheter och en fördjupning i ämnet. Båda lärarna beskriver att det inom 

ramarna är väldigt fritt för eleverna att välja vad och hur de vill genomföra arbetet. Ett styrt 

arbetsområde kan t ex vara klädsömnad där en eller flera detaljer skall ingå. Båda lärarna 

påpekar att de individanpassar arbetsuppgifterna. Annars bryter både jag och eleverna ihop, 

det blir så tråkigt anser lärare A.  

Kunskaper och mål i slöjdämnet 

Beskriv målsättningen med undervisningen i slöjdämnet. 

Båda lärarna beskriver att målsättning med undervisningen är att träna olika förmågor för att 

ge eleverna möjlighet att utveckla skicklighet i slöjdarbetet. Handen, tanken och sinnet i 

samverkan. Undervisningen skall ge eleverna möjligheter att utveckla en idé, pröva olika 

lösningar, framställa ett föremål och slutligen värdera den egna insatsen. På så sätt kan 

elevernas nyfikenhet och kreativitet stimuleras. Eleverna skall dessutom träna på att känna 

igen och använda relevanta begrepp i slöjden. 

Lärare A: - Jag vill ge eleverna baskunskaper i olika tekniker, visa på lusten att arbeta med 

olika tekniker och material. Jag vill även lära dem känslan för ett gott resultat, samt känslan 

för vad som är rätt och fel. Vidare är det viktigt att eleverna lär sig slöjdspecifika ord. Allt 

detta gör att undervisningen blir lustfylld även för mig som lärare. 

Lärare B: Hon vill att eleverna ska bli nyfikna på slöjd, prova på olika tekniker och material 

och klara av att hantera dessa. Hon vill även att de får kännedom om helheten i slöjden att 

delta i hela slöjdprocessen med stort engagemang och intresse. Jag vill att de känner att de 

klarar av att skapa med tanke och hand i samarbete med varandra.  
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Vidare att de ser nöjet av att använda sin kreativitet och skaparglädje, inspirera andra att se 

vidden av slöjden och att de förmågor som används och utvecklas i slöjden är de förmågor de 

kommer att behöva i sin framtida yrkesbana. Utveckla sin problemlösningsförmåga, klara av 

nya utmaningar och anpassningar, använda sig av kritiskt tänkande, kunna välja bland alla 

val, uppfinna, ta ansvar, företagsamhet, ta för sig av det nya och koppla det på ett fungerande 

sätt med det de redan kan, se helheten osv. Hon vill dela med sig av sin glädje för ämnet och 

inspirera dem att våga vara sig själva, skapa starka självgående individer. Att personliga 

uttryck är viktiga ingredienser i livet, annars blir livet tråkigt. Att både individuellt arbete och 

samarbete är viktiga delar för att klara av de sociala kontakterna i framtida utbildning och 

arbetsliv. 

Får eleverna bäst kunskaper genom muntliga eller skriftliga instruktioner? 

Lärare A: svarar att det skiljer från elev till elev, men hon anser att det bästa sättet är en 

kombination av de båda. 

Lärare B: De lär sig allra bäst genom att använda alla sina sinnen. Eller få möjlighet att 

använda så många som möjligt anser jag svarar hon då. 

Båda lärarna betonar hur viktigt det är att lära känna eleverna och deras intressen. Den goda 

kommunikationen och samspelat mellan lärare och elev är en förutsättning för lärandet och 

för att eleverna skall lyckas och utvecklas både i ämnet och som människor anser de. Detta är 

helt i Vygotskijs anda där han beskriver i sin teori hur man bör fästa stor vikt vid det sociala 

samspelet och hur stor betydelse språket har för inlärnings- och utvecklingsprocessen. (G. 

Imsen 2006:51) Lärare A betonar att det tar lite tid att få en bra relation med eleverna och 

först då uppstår det egentliga lärandet.  

Inspiration för undervisningen 

Hur finner du som lärare inspiration för att var motiverad inför undervisningen? 

Lärare A: Jag går på utställningar, letar i böcker, går i kläd- eller hantverksaffärer. Jag finner 

även inspiration i olika typer av material. Elevers idéer kan ge mig inspiration. Kollegorna 

kan inspirera mig med de arbeten de utför både privat och i arbetet.  
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Lärare B: Jag bläddrar i modetidningar, böcker, letar på internet, får tips från kollegor, jag går 

på utställningar, måleri. Men även eget slöjdande inspirerar mig, fortbildningskurser och 

textillärarträffar. Nu blir jag mycket inspirerad av den textila utbildning som jag just påbörjat.  

Beskriv det material/metoder du använder som inspiration i undervisningen. 

Lärare A: Det är material som tyg och garn, litteratur i olika tekniker, metoder/idéer, 

mönsterböcker, modetidningar och mönsterkataloger från tygaffärer, Drops (ett gratis 

garnmönster på nätet) och recycling bilder från nätet. 

Lärare A beskriver hur hon har använt sig av berättelser som inspiration under 1970-talet och 

nu är det dags igen. Hon har denna termin använt sig av sagor för de små eleverna och 

planerar även någon form av berättelser även för de äldre eleverna. 

Lärare B: Det är material som tyg och garn, litteratur i olika tekniker, metoder/idéer, 

mönsterböcker, mode och inredningstidningar, internet och bilder på tidigare elevers arbeten. 

Hon har visat ett avsnitt av tv-serien Project Runway den svenska varianten. Detta för att 

inspirera inför klädsömnad och som en start för diskussion om design, mode, kroppsideal och 

klädkoder för ungdomar. Hon planerar att använda en berättelse inför att arbeta med 3D-

tovning t ex en skräck- eller spökhistoria. Det känns spännande. Då har eleverna inga bilder 

att utgå ifrån utan måste använda sin fantasi och kreativitet säger hon.   

Var tror du som lärare att eleverna finner sin inspiration? 

Lärare A: hemifrån, kompisarna eller från inspirationsmaterialet i skolan. 

Lärare B: Det är oftast ifrån skolans material, de finner inspiration hemma, på nätet eller har 

hittat något ute i affärerna som de skulle vilja tillverka. Kompisarna bidrar ofta med idé-

utveckling av detaljer. Det är ofta som idéerna härstammar från deras intressen. 

Båda lärarna poängterar att det inte finns tillgång till elevdator i deras slöjdsalar, vilket är en 

brist då elever ofta vill leta inspiration på nätet. Under höstterminen 2013 kommer samtliga 

elever att ha personliga datorer. Båda lärarna beskriver att det installerats projektorer i slöjd-

salarna, men berättar samtidigt att de inte fått några kunskaper om hur dessa skall användas. 

Slöjdprogrammet slöjd.nu är installerat på lärardatorerna i slöjdsalen och kommer till an-

vändning först hösten 2013.  
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Lärare A ser flera möjligheter med att varje elev har dator med på lektionerna men hon 

befarar ändå en del problem med detta. Hon oroar sig för att slöjdarbetet kommer att bli i 

andra hand. Lärare B ser fler möjligheter till att använda datorer och är inte så orolig att 

datoranvändningen i slöjdsalen skall missbrukas.  

Slöjdens läroprocess startar i ett nytt arbete 

Hur startar du upp ett arbetsområde? 

Båda lärarna skriver arbetsområdet på tavlan och frågar eleverna vad de vet om just stickning 

t ex. Vi skriver ordet på tavlan och gör en mindmap. Vi frågar eleverna vad de vet om 

stickning och om de har något som är stickat? Vi tittar ev. på kläder, diskuterar exempel på 

föremål från hemmen och det som kommer upp. Vi tittar på olika stickade exempel i böcker 

eller mönster vi hittat på nätet och diskuterar hur de kan förändras, förenklas eller göras 

svårare. Vad skulle man kunna sticka? Vi spånar på idéer tillsammans och gör en mindmap på 

tavlan. Efter genomgången som ovan är det bara en del elever som vill titta i böcker, många 

vet redan vad de vill göra. En del vill starta på en gång. Därefter planerar eleverna enskilt 

genom att skissa vad de vill göra. Ofta blir det en enkel blyertsteckning. Jag får ofta ställa 

följdfrågor om färg och storlek. 

Färdigheter i slöjd för allsidig utveckling och initiativförmåga 

Kan du se att slöjdarbetet utvecklar barnens färdigheter inom andra områden än slöjd? 

Båda lärarna upplever att ämnet slöjd har en positiv inverkan på elevernas utveckling inom 

många områden, genom att de får en allsidig utbildning, motorisk övning, de arbetar med 

design, ideutveckling, konstruktion och värdering av produkter och arbetsprocesser. Lärare B 

svarar att hon ser det främst i ämnet matematik med sina geometriska former, uträkningar och 

mått. Vidare ämnet bild med design, färg och form, 2d- och 3d-gestaltning, konstruktion 

(teknik/bild). Även ämnet svenska: läsa instruktioner, läsförståelse, muntlig och skriftlig 

värdering och diskussioner, redovisa sitt arbete för andra.  
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Jag frågar sedan hur de tycker att slöjden påverkar elevernas utveckling? De svarar att det är 

positivt. De flesta tycker det är roligt. Lärare B redogör för när eleverna summerar terminen 

märker de hur mycket de har lärt sig inte bara om slöjd och att slöjda utan om sig själva och 

sina klasskamrater. De förstår att de tränat motorik, tanke och handling. De lär sig hitta sina 

styrkor men även svagheter och får möjlighet att förändra och utveckla även de sidorna, både 

hos sig själva och hos andra säger hon. Slöjden ger så mycket, som de inte alltid tänker på 

(likaså andra vuxna): kunskaper för livet men också positiv syn på sig själva och vetskapen 

om att styrkan i att det är livsnödvändigt att träna på alla ämnen och förmågor som ingår i vårt 

fantastiska ämne slöjd. Vi textillärare har en skattkista att ösa ur och det måste vi göra både 

elever och andra vuxna medvetna om säger slutligen lärare B. 

Ser du någon förändring i elevernas färdigheter i slöjd och inställning till slöjden genom åren? 

Lärare A: - Jag upplever att eleverna tyckte det var roligare med slöjd förr. Några få tycker det 

fortfarande förstås, men väldigt många uttrycker idag att alla moment är ”jobbiga”. Eleverna 

har svårare idag att komma ihåg moment det lärt sig från gång till gång. De glömmer ofta 

slöjdspecifika begrepp. Kläder är billigare idag så man behöver inte sy för den skull och då 

ser eleverna inte nyttan med slöjden på samma sätt som tidigare 

Lärare B: - Ja, jag tycker det. De yngre är vana att använda sin fantasi även i andra ämnen. De 

vågar visa sin fantasirikedom och delar gärna med sig till varandra. De äldre har svårare i 

regel att använda sin fantasi, den är mer återhållsam och jag får känslan av att de inte är vana 

att använda sin fantasi, idéer och kreativitet längre. De äldre vågar inte sticka ut och vara 

annorlunda. Men det råder vi slöjdlärare ofta bot på, genom ett tillåtande klimat och att 

tydliggöra för elever att det är det annorlunda och personliga som gör slöjden så unik och 

fantastisk. De kan testa, prova på, experimentera fram i slöjd för att ”leka” fram fantasin. De 

behöver använda sin tankeverksamhet och uppfinningsförmågan mer och skissa fram olika 

förslag både i grupp och individuellt.  

Var har eleverna sitt fokus i slöjdarbetet? Är det på processen eller produkten?  

Båda lärarna berättar att eleverna tänker på produkten och betyget i första hand. Men lärare B 

tror att de inser mer och mer att processen är det viktigaste i slöjd, det betonar hon ganska 

ofta. De utvärderar sitt arbete under arbetsgången inte bara när de är klara. Då förstår de att 

även processen bedöms, säger hon. 
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Vad ser lärarna av elevens initiativtagande. 

Båda lärarna anser att de flesta elever tar egna initiativ och är relativt självgående i årskurs 9 

och framför allt är de motiverade. Då eleverna fått ramar inför ett arbetsområde t ex 

klädsömnad så utgår de från en idé skissar, planerar, väljer material, ritar mönster, lägger ut 

mönstret på tyget och klipper ut i tyget. I årskurs 9 har eleverna kunskaper inom detta område 

sedan tidigare och de frågar möjligtvis om någon sömnadsteknisk detalj.  

Sammanfattningsvis tycker båda lärarna att det skett en allmän förändring av elevernas 

inställning till slöjdämnet. Eleverna har svårt att komma ihåg förvärvade kunskaper som 

begrepp och olika moment. Eleverna är inte lika fantasifulla idag som tidigare, särskilt då de 

äldre barnen. Även om niorna är relativt självgående i t ex klädsömnad, så är det många som 

behöver hjälp att utveckla sin idé, överväga olika lösningar, reflektera under arbetes gång och 

värdera resultatet är det många som behöver mycket hjälp med enligt lärarna. Lärare A frågar 

sig om vi tränar dem på dessa uppgifter och svarar själv att det gör vi nog inte.  Det finns 

elever som inte är motiverade och då går arbetet trögt enligt båda lärarna. 
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Analys och diskussion  

Det här avsnittet inleds med att jämföra och analysera resultaten från intervjuerna och 

observationerna med utgångspunkt ifrån syfte och frågeställningar. Intervjuer har genomförts 

utifrån samma frågeställningar till lärarna, men avikelser har skett. Elevernas frågeställningar 

var av annan art än lärarnas frågor. Till slut en diskussion och slutsatser, samt synpunkter på 

vidare forskning i ämnet.  

Intervjuer och observationer har kanske inte gett så mycket nytt under solen. Men man kan 

konstatera att de båda lärarna gav liknande svar på mina frågor och deras sätt att arbeta med 

eleverna var snarlika. Det arbetssätt som jag använder i min vardag känner jag igen hos de 

båda lärarna. Jag kan konstatera att eleverna är väldigt nöjda med det arbetssätt som pågår i 

slöjden. Detta förvånade mig något. Jag trodde nog att det fanns mycket som eleverna skulle 

vilja ändra på i slöjdämnet, men så var inte fallet. Det förvånade mig allra mest vid besöket 

och intervjuerna på skola 1 där undervisningen var styrd till ett arbetsområde. Jag hade 

förväntat mig en större efterfrågan av friare val där. Både elever och lärare beskriver hur man 

har ramar att följa inom ett arbetsområde. Men för övrigt är det väldigt fritt för eleverna att 

välja vad man vill arbeta med. Lärarna säger sig styra arbetet något för att eleverna skall få en 

så bred utbildning som möjligt vad gäller baskunskaper i olika tekniker och följer arbets-

ordningen från idé, överväganden, framställning till värdering. 

Observation 

Jag upplever inte några revolutionerande skillnader i de två lärarnas undervisningssätt då jag 

observerat lektionerna. Lärare A och B går båda runt i slöjdsalen hjälper eleverna i tur och 

ordning. Eleverna vet att så skall det vara men avbryter ändå otåligt läraren vid flera tillfällen 

Jag upplever ett lugn under lektionerna jag observerar, som står tvärt emot min egen 

upplevelse av situationen i min egen sal. Kanhända är det för att jag observerar och inte är 

mitt i arbetsprocessen. Många elever i de olika grupperna har väldigt svårt att komma igång 

med arbetet. Man pillar på mobiler springer runt lite och har det allmänt trevligt. Småpratet 

och kommunikationen mellan elever och lärare i slöjden har jag inte sett på samma sätt, då jag 

besökt en Ma eller SO-lektion. Koncentrationen fokuseras på ämnet. Trots att det även krävs 

intellektuellt tänkande i slöjden så upplever inte eleverna det som att tanke och handling 

samverkar.  
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Eleverna är fortfarande inriktade på görandet i slöjden. Där har vi pedagoger en del att arbeta 

med. Lärare A säger att vi måste presentera arbetsområdena utifrån ämnet, men även betona 

vilka förmågor vi tränar på i den aktuella uppgiften. Under observationstillfällena kan jag 

konstatera att de allra flesta eleverna tar egna initiativ och är relativt självgående i årskurs 9 

och framför allt är de motiverade. Förmodligen har det med slutbetyget att göra konstaterar 

lärarna. 

Läroprocessen  

Båda lärarna i undersökningen säger sig tycka att kreativiteten och lusten att lära är en otroligt 

viktig beståndsdel i slöjdämnet För att inspirera har de använt sig av design, arkitektur och 

slöjdtraditioner från olika kulturer, som också det centrala innehållet i kursplanen lyfter fram 

olika typer av inspirationskällor och förebilder för att inspirera det egna skapandet. Eleverna 

är ganska nöjda med det utbud som funnits, men de ger några förslag som att använda musik, 

Cosplay (japansk form av performance eller maskerad), måleri och naturen som de tror skulle 

kunna inspirera dem. 

Lärare A anser att lusten i arbetet är viktig. Hon menar att det finns många sätt att inspirera 

eleverna på, framförallt genom ny teknik. Men hon upplever att elevernas fantasi och förmåga 

till att bli inspirerade har försämrats de senaste tio, femton åren. Jag undrar då vilken roll den 

nya tekniken har på våra ungdomar, vi har idag så många källor till inspiration och ändå så får 

eleverna svårare och svårare att föreställa sig hur ett plagg eller annat arbete kommer att 

gestalta sig. Vad beror detta på undrar jag? Upplever barn och ungdomar för många intryck så 

det blir svårare att tänka fritt. Lärare A säger även att det är viktigt att eleverna lär sig 

slöjdspecifika ord och att hon betonar för eleverna att det är själva läroprocessen som är det 

primära. Men även om eleverna får kännedom om att det är processen och inte produkten som 

är viktigast, så ligger ändå deras fokus på produkten och betygen. Personligen tror jag att 

elevernas fokus på betygen är svårt att bortse helt från så länge vi har betyg. Men att arbeta 

med att flytta fokus från produkten till processen, där kan vi nog ha hjälp av att visa eleverna 

att det är lika viktigt med processen som med produkten. 
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Lärarna anser att produkten är viktig för i den finns hantverket som ju ändå är det primära i 

slöjden. Förmågorna kan man träna på annat sätt, men slöjdens ämne har sin särställning i den 

skapandeprocess som ger sådan glädje för många personer. Jag håller helt med Lärare B som 

vill att eleverna blir nyfikna på ämnet slöjd och hennes mål är även att eleverna får kännedom 

om helheten i slöjden och att de skall känna sig delaktiga i hela slöjdprocessen. Hon vill också 

att eleverna känner att de klarar av att skapa med tanken och handen i samarbete med 

varandra.  

Detta betonar även lärare A. Bodil Jönsson (2002) beskriver det här på ett ypperligt sätt då 

hon berättar om slöjdläraren vars elever tyckte det var skönt med slöjd, därför att de inte 

behövde tänka. Jag tror att eleverna menar att de ofta sitter i slöjdsalen och just repeterar 

något de tidigare lärt sig, som stickning där man upprepar och upprepar maska efter maska. 

Samtidigt som de kan diskutera världsliga eller personliga problem. Jag tror att det eleverna 

egentligen talar om är den rofullhet som infaller då de sitter med ett hantverk i handen och 

kan tänka fritt. Eleverna upplever det nog inte som att de tänker då de lär sig en teknik som 

stickning. Eleverna kan ibland ha svårt att se nyttan med slöjd och kopplar det inte till att 

träna på de förmågor som de har användning för i ett framtida yrkesliv.  

I intervjuerna med eleverna framkom att de inspireras av allt ifrån färdiga produkter, naturen, 

böcker, material i salen, tv-serien Project Runway, internet, bilder, modeller i modetidningar 

och alternativa inspirationssätt. En av eleverna letar inspiration utifrån något som hon kallade 

Cosplay en japansk form som liknar de rollspel som varit väldigt populära under många år. 

Det här fann jag mycket intressant. Något helt nytt för mig. Men att eleverna letar inspiration i 

sin samtid är nog inget nytt. Cosplay vore kanske intressant att presentera som inspiration för 

eleverna, särskilt för pojkar som väldigt ofta upplever textilslöjd som tråkig. Kanhända att 

man då får pojkar delaktiga i slöjdens arbetsprocess på ett annat sätt och att de upplever det 

lustfyllt att slöjda. De flesta eleverna utom en säger sig slöjda i någon form även på fritiden 

och de kan tänka sig att fortsätta efter grundskolans slut. De elever jag intervjuat tycker det är 

roligt med slöjd.  
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Lärarna beskriver hur de finner inspiration genom böcker, på utställningar, i affärer, genom 

olika material, elevers arbeten, måleri, eget slöjdande, fortbildningskurser och kollegor på 

textilträffar. Lärare B inspireras även av den textillärarutbildning hon nu läser. Men 

fortbildning i ämnet i skolans regi är sällsynt utan det får man som lärare ordna själv. Båda 

lärarna säger sig ständigt leta efter inspiration inför undervisningen. Lärarna upplever att det 

har blivit svårare att fånga alla elevers intresse, nyfikenhet till att utforska och experimentera 

idag i slöjdundervisningen Eleverna vill inte heller gärna göra om eller förbättra sitt arbete. 

De anser att det tar för mycket tid i anspråk.  

Under intervjuerna framkom många likheter i de båda lärarnas tankar om slöjdprocessen. 

Båda lärarna använder sig av anvisningarna i Lgr 11, vilket är vårt uppdrag, att eleven skall 

utveckla sin förmåga att komma på idéer och därefter göra en analys, följt av olika 

överväganden samt framställning av en produkt och sedan utvärdering av föremålets 

tillverkningsprocess. En idé kan utgå från en gemensam uppgift eller ett enskilt arbetsområde 

och ibland har eleverna egna idéer. Ibland styrda uppgifter och ibland mera fria. Enligt 

lärarnas uppfattning så är det oftast inget problem för eleverna att arbeta i slöjdprocessen när 

de får utgå från egen idé och planera ett arbete. De får en idé och gör en planering, under 

arbetets gång gör de reflektioner, de lyssnar på instruktioner och är koncentrerade under 

lektionerna. Men att reflektera under arbetets gång och sedan utvärdera arbetet är det många 

som behöver mycket hjälp med enligt lärarna. På min fråga om deras målsättning med arbetet 

uppger båda lärarna att de vill lära ut baskunskaper i så många tekniker som möjligt. Båda 

säger att de vill att eleverna ökar svårighetsgraden i sina arbeten och de betonar att de 

individanpassar undervisningen. 

Dessutom vill lärarna träna eleverna i hur man tar eget ansvar för slöjdarbetet, visar 

företagsamhet, föra samman kunskaper de behärskar med nya kunskaper och erfarenheter. 

Om man upprepar det eleverna lärt sig men från en helt annan sida, precis som inom 

vetenskapen och i livet genererar det till något nytt om det gamla som väcker vårt intresse 

igen. För det tredje bör hela skolsystemet bygga på undervisning om det som intresserar 

barnen och då främst starta med det som eleverna känner till och som väcker deras naturliga 

intresse. (Lindqvist. 1999:59)  
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Lindqvist menar även att alla måste använda sig av repetition som en metod för att förvärva 

och minnas kunskaper, detta trots att elever upplever repetition som något tråkigt och man då 

bryter mot grundregeln att handla med barnets intresse som utgångspunkt. Man kan då 

samtidigt på ett kort och koncist sätt tillföra fördjupning, nya fakta, generaliseringar och 

slutsatser. Lärare A och B anser att eleverna ofta är negativa till att repetera uppgifter, ändå 

svarar en elev att hon får bäst kunskaper då hon repeterar moment. Att utföra arbetsmoment 

om och om igen är bästa sättet att befästa kunskaper även enligt min åsikt.  

Jag håller med Vygotskij som ansåg att träna och utbilda barnen i förmågan att inhämta 

kunskaper och lära sig hur man använder dem var ytterst viktigt. Han fäste stor vikt vid det 

sociala samspelet mellan den som lär och lär ut och där var språket var en mycket viktig del. 

Pedagogens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Detta gör 

man dagligen genom kommunikation och konkreta handlingar tillsammans med eleverna t ex 

när man repeterar uppgifter, vilket man ofta gör i slöjden. 

Man frågar sig hur självständiga eleverna upplever att de är i slöjdämnet och i förmågorna att 

utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål eller använda skriftliga 

instruktioner och att värdera sin arbetsinsats. Eleverna anser att de är ganska självgående 

under lektionerna då de genomför arbeten som är påbörjade och genom att fråga läraren om 

hjälp då de inte kommer vidare. Eleverna kopplar självständigheten till görandet inte till 

lärandet. Lärarna säger att den första delen med att komma på en idé och genomföra arbetet 

klarar de flesta elever. Men att använda förmågan att reflektera under arbetets gång, eller 

pröva och ompröva då de möter ett problem, samt utvärdering av resultatet behöver många 

elever lärarens hjälp med. Den ena läraren frågar sig om vi tränar dem på dessa uppgifter och 

svara själv att det gör vi nog inte. Elevers lärande och utveckling är helt avgörande av 

samspelet mellan lärare och elev där skriftliga instruktioner är en del. Men i ett praktiskt ämne 

som slöjd så är den muntliga kommunikationen med språket som redskap tillsammans med 

handling från läraren en förutsättning för lärandet.  
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Styrdokumenten 

I kursplanens inledning finner man motivering till att ämnet slöjd finns i skolan. Där 

förekommer uttrycket manuellt och intellektuellt arbete i förening. Man har medvetet valt 

detta uttryck för att visa på att ämnet slöjd innehåller både teori och praktik. Detta är mycket 

viktigt att föra fram till eleverna och andra personer därför att det stärker ämnets plats i 

skolan. Traditionen i slöjden har varit att det är ett praktiskt skolämne, men ämnets karaktär är 

av den arten att arbete med händerna dessutom måste kopplas till analys och värdering.  

Även om görandet ger tillfredställelse och kan vara till en omedelbar nytta. Så anser jag att 

undervisning i ämnet slöjd inte i första hand syftar till att skapa, framställa och uttrycka sig 

genom att göra saker utan det är själva hantverkskunnandet kopplat till det intellektuella 

arbetet som skall vara i fokus. Då frågan om slöjden som ett enbart praktiskt ämne kommer 

upp så brukar jag prata om tekniken knyppling. Någon har jämfört det med att spela schack. 

Lika koncentrationskrävande och med intellektet på topp. Enligt grundskolans läroplan i slöjd 

skall pedagogerna skapa förutsättningar för aktivt lärande i slöjdämnet. Enligt Kajsa Borg och 

Lars Lindström. (2008:31) så är den svenska skolslöjden unik i och med att det i ämnet tränas 

på personlighetsutveckling genom ett självständigt skapande. Därigenom bygger vi upp 

elevernas självkänsla och tilltro till den egna förmågan i slöjd, något som de har användning 

av även i andra ämnen.  

Entreprenörskap finns med som en ny del i kursplanen och är en av åtta nyckelkompetenser 

för livslångt lärande inom det europeiska samarbetet. I slöjdundervisningen finns det 

möjligheter för eleverna att träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet, liksom förmågan att 

fatta egna beslut och förstå konsekvenserna av dem.  Det blir då pedagogens uppgift att i 

undervisningen vägleda eleverna till att känna självtillit, självkännedom, träna på idérikedom 

och handlingsberedskap. Men det är även av stor vikt att eleven får träna på sin samarbets- 

och kommunikationsförmåga. I slöjden har man möjligheter att träna på att utveckla elevernas 

alla dessa förmågor och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt, genom att skapa 

förutsättningar för eleverna att träna på att vara kreativa, se positivt på arbetet och med 

envishet och hängivenhet ta sig an uppgifter i ämnet. Det står i kursplanen att eleverna skall 

pröva och ompröva. Vilket innebär att eleverna behöver träna på ett tålmodigt långsamt 

arbetssätt.  

36 



Vi hör nästan dagligen i olika medier om hur skolan och lärandet skall gå till. I artikeln ”The 

Big 5 saknar tyngd” Pedagogiska magasinet nr 2 (2013:19–23) kritiserar Joel Rudnert det 

förfaringssätt som Göran Svanelid förespråkar. Enligt Svanelid är det fem generella förmågor 

som skall prioriteras. Nämligen analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv 

förmåga, förmågan att hantera information och begreppslig förmåga. Dessa förmågor skall 

genomsyra hela undervisningen och leda till förbättrade kunskaper i alla ämnen. Joel Rudnert 

menar att man inte bara kan inrikta sig på de generella förmågorna och glömma bort de 

ämnesspecifika förmågorna. Slöjdlärarna i min undersökning lägger tyngdpunkten på ämnes-

kunskaperna och anser att förmågorna måste komma i andra hand. 

Litteraturstudierna bekräftar hur viktigt lärandet i slöjdämnet är för eleverna så att de får träna 

olika förmågor med manuellt och intellektuellt arbete i samverkan. Säljö (2000:20f) visar att 

det utifrån ett sociokulturellt perspektiv finns tre saker som samverkar: utveckling och 

användning av intellektuella psykologiska/språkliga redskap, fysiska redskap och verktyg och 

kommunikation med andra människor. Detta hjälper oss att förstå och agera i vår omgivning. 

Lärarna betonar att målsättningen med undervisningen i slöjd är att eleverna tränar olika 

förmågor de kan behöva senare i livet. Förmågor som att klara av problemlösning, nya 

utmaningar, kritiskt tänkande och att göra egna val.  

Slutligen fanns det en fråga som både lärare A och B tog upp i slutet av intervjuerna. Men 

som jag inte frågat om och det var den stress och stora arbetsbörda som de känner inför allt 

administrativt arbete som åtgärdsprogram, bedömningar, ny teknisk utrustning att lära in sig 

på osv. Vi samtalade länge runt detta. Lärare A ansåg att det förtog glädjen med yrket, att så 

mycket tid måste läggas på just det administrativa arbetet och de får en känsla av att det 

många gånger är för att skolan skall ha ryggen fri inför en anmälan. Lärare A frågar sig om 

eleverna får bättre kunskaper idag då allt skall dokumenteras. Hon säger att det borde räcka 

med att man är utbildad som lärare. Då finns kompetensen och eleverna får de kunskaper de 

har rätt till. Som det nu är så är det helt galet, när man lägger mer tid på rent administrativa 

delar och förberdelser och lärarens egen utveckling kommer i andra hand. För att vara en bra 

lärare och pedagog så måste man få ägna tid åt sitt ämne, att reflektera över sin undervisning 

och erbjudas vidareutbildning för att inspirera eleverna. En motiverad och inspirerad lärare för 

över detta till sina elever. 
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Viktiga slutsatser och avslutande diskussion 

Min egen reflektion om lärandet är att vi lär genom se hur andra människor gör, vi analyserar, 

vi prövar och omprövar. Vissa människor ser på då andra gör misstag och lär av och undviker 

då detta medan andra ser på men måste själva gå igenom samma misstag innan de tar till sig 

kunskaperna. Resultatet visade att lärarna i textilslöjden strävar efter att utveckla elevernas 

förmåga att ta ansvar för sin inlärning av baskunskaper inom olika tekniker och arbets-

områden. När eleverna fått dessa baskunskaper kan de senare utveckla lusten till att slöjda, 

samt förstå att inlärningen under processens gång är den viktiga delen för att inhämta 

kunskaper och produkten enbart är ett resultat av detta. Då är inspirationen i arbetet en viktig 

del för att eleverna skall finna slöjden lustfylld.  Lärarna i min intervju anser båda att det bästa 

sättet att få eleverna inspirerade är att använda sig av många olika ingångar till ett 

arbetsområde. De material som de använder är ganska lika, men något som skiljer de båda åt 

är att lärare 1 använder sällan andra elevers arbeten som inspiration. Hon tycker att det ibland 

hämmar deras kreativitet, de blir låsta av hur arbete bör se ut. Både lärare och elever betonar 

att det måste vara roligt att slöjda även om det finns arbetsamma delar i lärandet. 

Ett av mina syften var att undersöka olika möjligheter till att förändra momentet inspiration i 

undervisningen av textilslöjd och på så sätt inspirera fler elever att upptäcka glädjen och 

lusten med att slöjda. Jag anser att eleverna gav mig flera nya förslag till inspiration. Cosplay 

var ett av förslagen. Detta är en är en kortform för costume play, vilket innebär en japansk 

form av performance eller maskerad. Där klär deltagarna ut sig för att föreställa en idé eller 

figur. Ursprungligen kommer detta från animerade serier som Manga och fantasyfilmer. Det 

känns inspirerande och nytt att pröva detta sätt att fånga elevernas inspiration på. Musik 

nämnde en elev som en möjlig inspirationskälla och även att man vistades i naturmiljöer. Det 

senare förvånade mig att ungdomar kan se naturen som en källa för inspiration i slöjdarbetet. 

Man föreslog även att se på reklamfilmer som en möjlig källa. Någon nämnde även tv-serien 

Project Runway där designers utför olika klädprojekt som en möjlig väg. Jag har sett tillbaka 

på hur jag försökt att inspirera eleverna och inser genom mina intervjuer att jag missat en 

viktig väg till inspiration. Nämligen att låta eleverna föreslå möjliga källor. Detta kan jag 

förändra i min undervisning framöver. 
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Säljö (2000:20f) refererar till Vygotskij (1934/1986) angående termerna redskap och verktyg 

och menar då att verktyg är liktydigt med resurser, både språkliga, intellektuella och fysiska 

som vi har till vårt förfogande och som vi kan använda för att förstå vår omgivning och hur vi 

kan agera i densamma. Utifrån en sociokulturell utgångspunkt så framstår lärandet som en 

fråga om hur vi kan utnyttja dessa resurser i våra tankar och när vi skall utföra något praktiskt 

göromål. Säljö drar slutsatsen att lärande i ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij) ger tre 

olika företeelser som samverkar. Nämligen utveckling och användning av intellektuella eller 

psykologiska/språkliga redskap, utveckling och användning av fysiska redskap/verktyg 

kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter. Säljö (2000:20f) Lärarna anser att det är interaktionen mellan 

pedagogen och eleven som är det allra viktigaste. Interaktion betyder samverkan, samspel 

eller ömsesidig påverkan. Detta blir mycket tydligt då man som pedagog får en ny grupp 

elever som man inte undervisat i tidigare. Det tar flera månader att få till interaktion i en 

grupp och med det så anser lärarna att man måste arbeta med de verktyg som Säljö (2000) 

beskriver. Verktygen som är liktydigt med resurser, både språkliga, intellektuella och fysiska 

som vi har till vårt förfogande. Det språkliga är kommunikationen och det textila språket (ord 

och begrepp), Det intellektuella och fysiska är tanken och handling i förening eller som Bodil 

Jönsson (2002) uttrycker sig: Medan handen arbetar vidgas blicken. 
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Metoddiskussion och framtida forskning i ämnet. 

Jag ser brister i mina metoder, observation och intervjuer då antalet informanter och 

observationstillfällen har varit för få för att kunna generalisera utifrån resultaten. Men 

däremot så har det varit givande för mig i min framtida undervisning och jag har kunnat 

konstatera att mitt sätt att agera i slöjdsalen överensstämmer väl med de två lärarnas 

undervisningsmetoder. Att sitta i en slöjdsal och att få tid till att observera, prata med eleverna 

och lärare i lugn och ro får mig ändå att reflektera över hur jag skall ändra på vissa saker i min 

egen undervisning. Jag märker att jag personligen dras med i elevernas frågor om hur de skall 

utföra nästa moment. Jag behöver oftare själv ställa frågan till eleven: vad tror du kommer 

härnäst? Jag har för bråttom med att ge eleverna instruktioner? Ett allmänt syfte med min 

uppsats var att se om det fanns något att förändra i min undervisning. Jag skulle vilja pröva 

andra inspirationsvägar som att skissa eller måla till musik och på förslag från eleverna pröva 

Cosplay. Gå ut i skogen och använda naturen som inspiration, så har jag tidigare arbetat på 

folkhögskolan. Men detta kräver längre lektionspass. Kanske är det så att jag får bära in 

skogen istället.  

I mitt arbete har jag inte tagit upp genusfrågan. Det skulle kunna vara ett framtida 

forskningsarbete att synliggöra den textila läroprocessen med enbart pojkar som informanter 

och jämföra med resultaten från den här undersökningen då endast flickor var informanter. 

Vidare kunde man utföra en undersökning med samma frågeställningar med ett större antal 

elever och lärare för att se om utfallet blir något annat. Närmare forskning av de 

inspirationsmaterial som lärarna nämner i intervjuerna kunde också vara intressant att 

undersöka vidare. Likaså att synliggöra hur undervisning utförs på skolor där textil och 

trä/metallslöjd är integrerade. 

 

 

 

 

 

40 



Källförteckning 

Aase, Maja, m.fl. (2002). Medan handen arbetar vidgas blicken. Stockholm: Bromberg 

bokförlag AB. 

Borg, Kajsa & Lindström, Lars (2008). Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag. 

Imsen, Gunn, (2006). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur AB. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB   

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009).  Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lindqvist, Gunilla (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindström, Gunnar & Lars-Åke Pennlert, Lars-Åke (2004). Undervisning i teori och praktik – 

en introduktion i didaktik. Umeå: Fundo förlag. 

Lökken, Gunvor & Söbstad, Frode (2010). Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Rudnert, Joel (2013). The Big 5 saknar tyngd. Pedagogiska magasinet, 2, 19-23 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts. 

Skolverket. (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes.  

 

Vygotskij, Lev S (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB.  

http://www.vetenskapsrådet.se. (2002) Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 2013-05-15    

41 

http://www.vetenskapsrådet.se/


Bilaga 1 

Hej föräldrar! 

Mitt namn är Monika Karlsson och jag är i slutet på min utbildning till textillärare och utför 

nu mitt examensarbete med studier vid Umeå Universitet 

I Grundskolans läroplan Lgr 11 står det beskrivet: Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever skall inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

 

I mitt examensarbete kommer jag att undersöka hur jag som lärare kan skapa förutsättningar 

till livslång lust att lära. Då främst i ämnet slöjd. För att kunna göra jämförelser och 

genomföra detta planerar jag att göra intervjuer med två lärare i textilslöjd. Jag är även 

intresserad av att få närvara vid några tillfällen för att observera hur eleverna arbetar i 

textilslöjden. Jag vill även intervjua några elever. Detta kommer att utföras på två olika 

skolor, en på landsbygden och en mitt i staden. Som forskare har man tystnadsplikt och det 

material som samlas in från intervjuer och observationer är anonyma och behandlas 

konfidentiellt. 

 

Mvh  

 

Monika Karlsson.  

 

________________________________________________________________ 

 

 

__ Ja, jag godkänner att mitt barn medverkar i denna undersökning och behåller en kopia av 

denna stencil. 

 

__ Nej, jag vill inte att mitt barn medverkar i denna undersökning och sänder denna stencil till 

slöjdläraren. 

 

 

Elevens namn: _____________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Frågor till läraren 

1. Hur länge har du arbetat som slöjdlärare?  

2. Vilka årskurser arbetar du med?  

3. Hur stora är elevgrupperna?  

4. Dina lektionspass, hur långa är de? 

5. Hur finner du inspiration inför undervisningen? 

6. Vad anser du är bästa sättet att inspirera eleverna inför ett arbetsområde?  

7. Kan du beskriva de inspirationsmaterial du använder i skolan. 

8. Använder eleverna eller du nätet inför ett arbetsområde? 

9. Om så är fallet, beskriv på vilket sätt ni gör detta. 

10. Upplever du att eleverna har fantasifulla idéer? Om så är fallet hur uttrycker det sig 

då? 

11. Förändras elevernas fantasi med åren?  

12. Arbetar du något med teman i slöjden?  

13. Vet du var ifrån elever får sina idéer, hemifrån, kompisar, inspirationsmaterial i 

skolan? 

14. Får eleverna välja sina arbetsuppgifter ellerhar du bestämda arbetsområden?  

15. Om de själva får välja, hur väljer de i så fall? 

16. Om du styr arbetet, hur lägger du upp det då? 

17. Varför har du valt att lägga upp arbetet på det sättet?  

18. Individanpassar du uppgifterna eller låter du alla eleverna i gruppen göra samma sak?  

19. Hur startar du upp ett arbetsområde? 

20. Hur går det till när elever planerar sitt arbete? följdfrågor: Vad gör du själv? 

21. Hur går det till när elever genomför sina arbeten? följdfrågor: hur hjälper du dem?  

22. Hur ofta behöver de lärarens hjälp?  

23. Är dina elever självständiga eller vill de ha mycket hjälp?  

24. Har du arbetat utifrån berättelser som inspirationskällor? Om inte, kan du tänka dig 

detta och hur skulle det kunna se ut? 

25. Har du arbetat med utgångspunkt i arkitektur, konst eller design som 

inspirationskällor? 



26. Om så är fallet, kan du beskriva detta. 

27. Hur lär sig eleverna bäst?  Muntligt? Skriftligt eller? 

28. Ger du instruktioner till hela gruppen eller individuellt?  

29. Vilket/vilka moment är svårast för dem?  

30. Kan du berätta konkret vad de oftast behöver hjälpa med?  

31. Vad har eleverna fokus på? Processen eller produkten? 

32. Vad är din målsättning med undervisningen av eleverna? 

33. Vilka styrdokument är viktiga din undervisning?  

34. Kan du se att slöjden utvecklar barnens färdigheter även inom andra områden än 

slöjd? Vilka? 

35. Hur tycker du att slöjden påverkar elevernas utveckling?  

36. Har elevers kunskaper förändrats under de år du varit verksam som lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Frågor till elever 

1. Vilken klass går du i? 

2. Hur lär du dig bäst i slöjden? 

3. Vad skulle du göra om du fick fritt välja teknik i textilslöjden? 

4. Hur gick det till när du bestämde dig för att göra ett arbete? (skiss, valet av 

materialet och verktyg etc.) följdfrågor: varför valde du som du gjorde? Var 

idéerna från skolans material? 

5. Vilket tycker du är bästa sättet att påbörja ett arbetsområde? När läraren tar fram 

inspirationsmaterial, färdiga produkter eller annat sätt. 

6. Vilka förändringar kom till under arbetets gång? 

7. Vad berodde de på? 

8. Vilken del i arbetet kunde du klara själv? 

9. Hur ofta behövde du lärarens hjälp? 

10. Hur hjälper läraren dig? 

11. Kunde du förklara för läraren vad du behövde hjälp med? 

12. Fick du den hjälp du behövde? Om inte vad berodde det på? 

13. Brukar läraren berätta vad hon förväntar sig att du skall lära dig? 

14. Vad tyckte läraren om ditt arbete? 

15. Brukar ni samarbeta på slöjden? Grupparbete? 

16. Hur skulle du göra om du fick göra om samma föremål en gång till? 

17. Vilka kunskaper har du fått i slöjden? 

18. Vad tycker du är viktigast att lära sig under slöjdlektionerna? 

19. Kommer du ihåg det du lärt dig från en slöjdlektion till nästa? 

20. Hur skulle du vilja finna inspiration? 

21. Är slöjd roligt? 

22. Slöjdar du på fritiden? 

23. Kommer du att slöjda efter att du slutat skolan? 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

 

OBSERVATIONSMANUAL 

 

Observatörens namn:____________________________________ Datum: ______________ 

Plats:____________________________________ 

Observationen börjar kl;__________ 

Paus i observationen kl:_______________ - _______________ 

Observationen slutar kl:________________ 

Observatören För anteckningar med papper och penna. 

 

Närvarande personer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Placeringen i klassrummet: 

 

Observatören sitter stilla ___              Observatören rör sig i klassrummet     ___ 

 

Beteendet 

 

 

 

 

Läraren 

 

 

 

 

Eleven 

 


