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Sammanfattning 

I denna studie har jag undersökt textillärarnas arbete med teoretiska moment i 

slöjden. Studiens syfte är att belysa lärarnas tankar kring innehåll, syfte och hur de 

lägger upp undervisningen för att motivera sina elever till att jobba med dessa 

moment. För att samla in empiri för studien har jag gjort kvalitativa intervjuer 

med 8 textilslöjdslärare som arbetar på högstadieskolor. Den empiri jag samlat har 

sedan analyserats med hjälp av litteratur och ett didaktiskt perspektiv. Jag har 

kommit fram till att den teori som går att väva in i det praktiska arbetet 

exempelvis resurshushållning, miljöaspekter och ekonomiska aspekter inte 

anammas i den utsträckning som det är möjligt och det leder till att elever kan gå 

miste om kunskaper som krävs för att de skall kunna uppnå kursplanens 

kunskapskrav. Det många av lärarna i studien lyfter fram som slöjdens 

huvudsyften är att eleverna ska få skaparglöd och självförtroende. Detta är en 

möjlig anledning till att några lärare inte lägger någon större fokus på teoretiska 

moment eftersom de upplever att eleverna inte tycker att dessa är roliga. Några av 

lärarna ser dock de teoretiska momenten som viktiga, men menar att dessa måste 

integreras i de praktiska momenten. Som lärare anser de att man måste motivera 

för eleverna varför de är viktiga och att de då accepterar momenten som en del av 

slöjden. 

Nyckelord: 
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Inledning 
I kursplanen för slöjd som infördes 2011 i den nya läroplanen för grundskolan kan 

man se att slöjdens teoretiska delar fått en mer framträdande roll än vad de haft i 

den tidigare kursplanen, Lpo 94. Detta gav upphov till ett antal funderingar hos 

mig. Betyder då det att textilslöjdsläraren måste, i en större utsträckning än 

tidigare, avbryta det praktiska arbetet och undervisa eleverna i dessa teoretiska 

moment? Har då textillärarna lagt om sitt arbete så att de lyfter fram de teoretiska 

delarna i den omfattningen som behövs för att eleverna ska ges möjlighet att 

tillgodogöra sig dessa kunskaper, eller är slöjdprocessen i sig så pass bred att den 

täcker upp dessa kunskaper? Undervisar lärarna de teoretiska momenten i 

tillräckligt stor utsträckning för att eleverna skall kunna nå kunskapskraven i den 

nya kursplanen? Hur tolkar lärarna den gällande kursplanen? Hur fördelar de 

lektionstiden mellan teoretiska och praktiska moment?  

För mig som blivande textilslöjdslärare känns det både aktuellt och intressant att 

gå vidare med mina funderingar och undersöka detta i mitt examensarbete. Både 

för att själv finna en balans i hur jag ska arbeta med detta i min framtida 

yrkesutövning och även för att jag har ett personligt intresse av slöjden och dess 

utveckling.  

 

Vidare vill jag även undersöka hur textillärarna lägger upp undervisningens 

teoretiska moment, för att ge eleverna motivation till att vilja arbeta med dessa 

och för att främja elevernas livslånga lust att lära. 

Nedanstående citat är en diskussion mellan en av mina lokala lärarutbildare och 

en av hennes elever. Detta samtal skedde inför en teoretisk genomgång med en 

klass i början av en lektion och liknande diskussioner har jag hört vid upprepade 

tillfällen 

 

Elev - Får vi plocka fram nu? 

Textilslöjdslärare -Ah jag ska bara säga några saker  

Elev - Men fröken får vi inte börja nu? 

Textilslöjdslärare - Ah men vi har ju börjat?  

Elev - Näe, det har vi inte, när får vi börja sy? 

Textilslöjdslärare - Jo men det här är ju början.. 

    

Jag tror att det ser ut så här på de flesta skolor, i de flesta slöjdsalar. I den 

nationella utvärderingen av grundskolan som gjordes 2003 står det att elever 

generellt sett är positivt inställda till slöjden som skolämne.
1
 Utifrån min egen 

skolgång och från den verksamhetsförlagda utbildning jag gjort inom 

lärarprogrammet, är min erfarenhet av detta att det nästan bara gäller 

textilslöjdens praktiska moment och att det inte i samma utsträckning gäller när de 

                                                 
1
 Skolverket (2005) Den nationella utvärderingen av grundskolan: en lärarinformation. NU03. 

Stockholm: Skolverket 
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kommer till textilslöjdens teoretiska moment. Är det så här det faktiskt ser ut i 

skolorna?  Och hur undervisar lärarna i dessa moment i sådana fall? Görs detta på 

ett sätt som eleverna är positiva eller negativa till?  

     

Hur kan man som lärare inspirera eleverna till att vilja jobba och få dem att 

tycka det är roligt. Enligt Platon är det en viktig del av undervisningen.  

 

Syftet med undervisning är att få individen att vilja göra det han måste 

göra     Platon
2
 

 

I början av arbetet med mitt examensarbete hittade jag några intressanta studier 

som gränsade till mitt intresseområde. Två av dem handlade om hur slöjdlärare 

disponerar tiden för teoretiska moment. Deras undersökningar 
3
, 

4
 är dock skrivna 

innan Lgr 11 utgavs, alltså när den äldre läroplanen, Lpo 94, gällde. Med de 

skillnader som finns mellan Lpo 94 och den nyare läroplanen så tänkte jag att det 

skulle vara intressant att göra en ny undersökning inom detta intresseområde. Min 

undersökning tar upp slöjdprocessens teoretiska delar men även allt som man kan 

räkna till teori inom textilslöjden. 

Ett annat arbete som ytterligare breddade mitt intresse för detta handlar om 

skillnader i synen av slöjdprocessen i nya kursplanen jämfört med den äldre med 

fokus både på hur lärare tolkar denna skillnad och hur författarna till nya 

kursplanen beskriver skillnaden. 
5
 

 

 

 

 

  

                                                 
2
 Peter Gärdenfors (2010) Lusten att förstå - Om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur 

och kultur 
3
Andeas Neves Tankeslöjd - En undersökning av hur slöjdlärare undervisar i de processdelar som 

inte är direkt knutna till själva tillverkandet i slöjden (2009) Umeå universitet  
4
Claes Nordell Teori hand i hand med praktik - varför måste vi ha teori i slöjden (2010) Umeå 

Universitet 
5
Anne-Charlotte Tüll & Annika Nohlberg Jildenmyr (2012) Från slöjdprocessen till 

arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen. Malmö högskola 
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Syfte 
Studiens syfte är att belysa textilslöjdslärares tankar kring innehåll, syfte och 

hur de lägger upp undervisningen för att motivera sina elever till att jobba med 

teoretiska moment. 

Frågeställningar 

 Vilka teoretiska moment undervisar textilslöjdslärare i och vilken vikt 

fäster de vid dem? 

 Vilka teoretiska moment anser textilslöjdslärarna ska finnas med i 

undervisningen enligt kursplanen? 

 Vilka undervisningsmetoder använder textilslöjdslärare för att motivera 

eleverna till att vilja arbeta med teoretiska moment? 

 Vilka kunskaper ska eleverna enligt textilslöjdslärare kunna tillgodogöra 

sig genom textilslöjdsundervisningen? 
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Bakgrund 

Under denna rubrik följer en tillbakablick i slöjdens historia med fokus på det som 

kallades flickslöjd och mjukslöjd alltså det som idag kallas textilslöjd. Denna 

tillbakablick syftar till att skapa förståelse om varför vi har slöjd på skolschemat 

och ge en förståelse av vad slöjden haft för fokusområden genom tiderna och hur 

teoretiska moment sett ut. "Tolkning av skeenden i dagens utbildning måste 

omfatta en insikt om, att nuet alltid är frukten av det förgångna." 
6
 

Slöjden som skolämne 

Funderingar kring huruvida slöjden hörde hemma i skolan eller inte var ett väl 

omdiskuterat ämne under perioden 1880 till 1920. 
7
 

Historiskt 

Slöjdförespråkarna försökte med olika argument att bereda en plats åt slöjden i 

skolan. Några argumenterade att skolan borde omfatta även kroppsligt arbete och 

arbete med händerna och några framhöll att slöjden tillhörde allmänbildningen. 

Inga av dessa argument hade dock någon inverkan på de högre makterna förrän 

Otto Salomon presenterade slöjdens betydelse i skolan som ett fostrande redskap. 

Salomon ledde en verksamhet vid slöjdskolan i Nääs där han använde sina idéer 

om slöjden på just ett sådant sätt. Han hade förespråkat sina idéer så väl att de 

nådde riksdagen som beslutade att införa slöjden som ett valfritt ämne i 

folkhögskolan. 
8
 I samband med detta startade Salomon upp en ny verksamhet i 

Nääs för att utbilda folkskolelärare att bli slöjdlärare så att de skulle kunna råda 

över slöjdundervisningen istället för de yrkesmän som tidigare utsetts. Han ansåg 

att de som arbetat med hantverket som yrke var fel personer att undervisa i 

skolslöjden, då de enligt honom lade för mycket fokus på kvalitén på produkterna 

och saknade det pedagogiska tänket. 
9
 

Hulda Lundin hette den kvinna som brukar benämnas som Sveriges främsta 

slöjdmoder. Lundin var med och kämpade, precis som Salomon, för att slöjd 

skulle bli ett ämne i skolan. Hon kämpade även för att flickslöjden/mjukslöjden 

skulle bli jämställd med gosslöjd/hårdslöjden. Hulda fick sina pedagogiska 

metoder och inspiration till undervisningen från de tyska systrarna Schallenfeld. 

De ville omarbeta slöjden från att eleverna skulle ha styrda modeller att efterbilda 

till att de självständigt skulle få utarbeta egna produkter. De arbetsmoment som 

behandlades i mjukslöjd var sömnad, stickning, virkning, lagning och märkning 

(broderi). 
10

 

                                                 
6
 Britt-Marie Berge (1992) Gå i lära till lärare, Umeå: Umeå Universitet s 36 

7
 Sven Hartman (2005) Det pedagogiska kulturarvet - traditioner och idéer i svensk 

undervisningshistoria Stockholm: Natur och Kultur 
8
 Per Hartman (1984) Slöjd för arbete eller fritid en studie om läroplansförändringar och debatt 

inom slöjden Stockholm: Högskolan för lärarutbildning 
9
 Ibid 

10
 Hartman, Sven (2005) 
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I samband med 1946 års skolkommission började slöjden att räknas till skolans 

praktiska ämnen och argumenten för deras plats i skolan var att skapa en motvikt 

till de teoretiska ämnena. De praktiska ämnena skulle även ge sociala värden och i 

och med det hoppades man att de praktiska ämnena skulle bli jämställda med de 

teoretiska. Praktiska ämnen skulle utveckla formsinne och organisationsförmåga, 

ge praktiska färdigheter och väcka elevernas intresse för de praktiska 

verksamheterna. 

Ända in till 1955 var slöjden ett valfritt skolämne, trots detta växte 

slöjdundervisningen betydligt under 1900-talets första halva och skolutredare 

framförde en positiv syn på slöjden i skolsammanhang, men att slöjden som ämne 

borde revideras om den skulle kunna få en plats på skolschemat som ett 

obligatoriskt ämne. Framtill dess hade slöjdens främsta uppgift varit att bilda en 

motvikt till skolans teoretiska ämnen samt vara anlagsprövande inför framtida 

yrkesval. Man ville att eleverna skulle utveckla intressen för manuellt arbete.
11 

Slöjdens intåg i skolan 

1955 blev slöjden ett obligatoriskt ämne i folkskolan för både flickor och pojkar. 

Det yrkesutbildande tänket kring slöjden försvann och det huvudsakliga fokuset 

var allmän fostran.  

Förespråkarna för slöjden som uppfostringsmedel menade att den bara kunde 

försvara sin plats på folkskolans dagordning genom sin överlägsenhet som 

fostringsmedel [...] tankegångarna att slöjden kunde bidraga till husslöjdens 

renässans eller hantverksutbildningens höjning förlorade sin aktualitet. 
12

 

Det som skulle fokuseras i slöjden var att utnyttja elevernas egna skapardriv och 

se till det estetiska värdet i produkterna samtidigt som det slaviska följandet av 

modellserier i ämnet försvann. Eleverna skulle använda fler sinnen, utnyttja sin 

skaparglöd och utveckla estetiska färdigheter som god smak och personlig 

stilkänsla. 

Läroplaner för grundskolan 

Läroplaner för grundskolan 1962 (Lgr 62) 

1962 års läroplan för grundskola var den första läroplanen i ett nioårigt skolväsen. 

Den stora fokusen i denna läroplan var att skolan skulle bidra till att eleverna på 

ett harmoniskt vis utvecklar sina intressen och anlag tillsammans med andra 

elever och slöjden började här att betraktas som ett praktiskt estetiskt ämne till 

skillnad från ett rent praktiskt ämne som det setts tidigare. 
13

 

Skolslöjden skulle utveckla tekniska och estetiska färdigheter. Man ville också 

väcka elevernas intresse för hantverkstraditioner och tidsenlig hemkultur. Ta till-

vara elevernas egen skaparlust. Färdiga modellserier hade tidigare förkastats och 

                                                 
11

 Hartman, Per (1984) 
12

 Ibid s 18 
13

 Ibid 
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nu ville man att eleverna efter intressen och förutsättningar skulle rita sina egna 

slöjdföremål. De enda kraven på produkterna var de skulle vara formriktiga, 

funktionella och tidsenliga. De två slöjdarterna blev här tillgängliga för både 

flickor och pojkar. Flickor fick valet att prova på hårdslöjden och pojkarna fick 

även välja mjukslöjd. 
14

 

Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) 

Nästan samtidigt som Lgr 62 utkom började man tala om att revidera läroplanen. 

1969 stod det klart vad som skulle förändras och så blev det. Uttryck och estetik, 

besök på muséer och utställningar rekommenderades. Slöjden blev obligatorisk 

genom hela högstadiet, textilslöjden och trä/metallslöjd slogs ihop till ämnet slöjd 

där flickor och pojkar skulle få lika mycket undervisning i båda ämnena i 

mellanstadiet men friare val i högstadiet. Genom att självständigt planera sitt 

arbete skulle slöjden främja elevernas allsidiga utveckling. Slöjden fick ett 

processtänk med stadierna planering, genomförande och sammanfattning.
15

 

Målformuleringen i 1969 års läroplan lyder: 

Undervisningen i slöjd skall främja elevernas allsidiga utveckling genom att 

uppöva deras förmåga att självständigt planera och genomföra ett manuellt 

arbete och genom att i skapande verksamhet utveckla deras estetisk-

praktiska anlag och uttrycksmöjligheter. Den skall bidra till estetisk fostran 

och konsumentfostran genom att utveckla elevernas känsla för form, färg 

och kvalitet samt genom att förmedla kännedom om materialens egenskaper 

och ekonomiska värde. Undervisningen bör vidare söka vidga deras känsla 

för en personligt präglad hemkultur och för utvecklingen av våra stil- och 

formtraditioner i bruksting och konsthantverk.
16

 

 

Eleverna skulle fostras i individuellt skapande och personligt utryckssätt, de 

skulle planera sitt arbete med utförliga skisser och arbetsritningar. Och ta hänsyn 

till material, funktion, teknik, kostnad, tidsåtgång och använda sig av 

arbetsinstruktioner och facklitteratur. 
17

 

Det teoretiska som eleverna utifrån Lgr 69 skulle lära sig var alltså 

 Materialkännedom  

 Materialets ekonomiska värde  

 Behandling av material 

 Förvaring av material 

 Vård av material 

 Skyddsföreskrifter 

 Studiebesök 
18

 

 

                                                 
14

 Hartman, Per 1984 
15

 Ibid 
16

 Skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan. Lgr 62. Stockholm: Utbildningsförlaget 
17

 Ibid 
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Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

I 1980 års läroplan för grundskolan 
19

 har de teoretiska kunskaperna fått en större 

plats i kursplanen än i Lgr 69. Nedan följer en punktlista med formuleringar 

utplockade från olika ställen i kursplanen. 

 I samverkan med andra ämnen studera olika levnadsförhållanden och 

kulturer från förr och nu avseende kläder, ting och miljö. 

 Arbeta med underhåll och återbruk. 

 Tillämpa skyddsföreskrifter, skapa en säker arbetsmiljö och diskutera 

dess motsvarighet i arbetslivet. 

 Diskutera resursproblem avseende råvaror, material och avfall samt 

energifrågor i samband med arbetet i slöjd. 

 Diskutera konsumentfrågor och påverkan genom marknadsföring av 

varor i relation till behov och resurser.  

 Studera konsumentfrågor i samverkan med hemkunskap och andra 

ämnen. 

 Slöjdundervisningen skall utveckla elevernas 

kommunikationsfärdigheter, 

framför allt att räkna och att göra och läsa ritningar 
20

 

 

I och med Lgr 80 försvann ordet individuellt och istället började man tala om 

samarbete elever emellan samt ämnesöverskridande arbete. Och att eleverna 

skulle uppmanas att följa varandras anvisningar. 

Kursplanens målformulering: 

Eleverna skall genom praktiskt arbete i textilslöjd och trä- och metallslöjd 

utveckla sin skapande förmåga och sin känsla för estetiska värden samt lära 

sig bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat. De skall pröva och upptäcka 

hur redskap och verktyg används och därigenom utveckla sin motorik. I 

textilslöjden skall eleverna lära sig arbeta med sömnad, broderi, vävning, 

material- och garntekniker. [...] Eleverna skall få kännedom om kulturarvet 

inom slöjdens områden. Studier av olika tider i samarbete med 

samhällsorienterande ämnen skall uppmuntra dem till att återge och nyskapa 

gamla ting. De skall få förståelse för de mänskliga och ekonomiska värden 

som ligger i att själv kunna bearbeta och vårda material och vara sparsam 

och aktsam om våra resurser. Slöjdundervisningen skall utveckla elevernas 

kommunikationsfärdigheter, framför allt i att räkna och i att göra och läsa 

ritningar. Den skall även ge eleverna den handlingsberedskap som alla 

behöver i arbets- och vardagslivet för att känna glädje och tillfredsställelse i 

att lösa praktiska uppgifter samt medverka till jämställdhet. 
21

 

 

Målformuleringen var tydlig för hur eleverna skulle få arbeta för att de skulle nå 

målen och vad målen var. 

                                                 
19

 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: Utbildningsförlaget 
20

 Ibid s 129 ff 
21

 Ibid 
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) 

Denna läroplan är den som de flesta nu arbetande textillärarna känner bäst till 

eftersom det är den som följts i sjutton år fram tills för några år sedan då den nu 

gällande kursplanen Lgr11 trädde i kraft. 

Själva upplägget i kursplanen Lpo 94 är annorlunda mot för Lgr 80, ämnet 

beskrivs med hjälp av mål och strävansmål som presenteras i punktform. Det 

största fokuset i kursplanen är slöjdprocessen. Lpo 94 delar upp 

slöjdundervisningen i idé, planering, genomförande och värdering och i stort sett 

anses de teoretiska kunskaperna komma automatiskt igenom de praktiska 

momenten. 
22

 

Elevernas egna analyser, värderingar och beskrivningar av sitt arbete med 

slöjdprocessen blir extra viktigt att värdera och internationella aspekterna på slöjd 

och kultur får en viktigare plats i och med den svenska mångkulturella skolan 

(Borg 1995). 

Nutida läroplaner 

Läroplanen som gäller idag heter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet och började gälla hösten 2011, det vill säga för två år sedan.  

Gällande läroplanen Lgr11 

Innan den nya läroplanen utgavs publicerade Lärarnas riksförbund en text på sin 

hemsida där man kunde läsa om varför det behövdes en ny läroplan. 

Anledningen till att grundskolan får en ny samlad läroplan, där kursplanerna 

ingår som ett kapitel, är den bristande resultatutvecklingen i internationella 

och nationella utvärderingar, samt den bristande likvärdighet i 

undervisningen som dagens läroplan och kursplaner bidragit till. 

Förändringarna i och med en ny läroplan för grundskolan ska tolkas 

tillsammans med övriga förändringar på skolområdet som syftar till ökad 

statlig styrning av skolan och ett mer framskrivet kunskapsfokus.
23

 

De skrev också om de allmänna förändringar som skulle träda i kraft i och med 

Lgr11. Att de många strävansmålen och uppnåendemålen reduceras men ett 

centralt innehåll anges för varje kurs och att det som ska bedömmas blir numera 

endast ämneskunskaperna. Språket i Lgr11 blir lättare att följa och en förändring i 

kunskapssyn är att man inte längre rangordnat kunskaper som viktigare och 

mindre viktig kunskap.
24

 

Den nya kursplanen för slöjd som finns i läroplanen för grundskolan 2011, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, fäster en större vikt vid teoretisk 

kunskap än sin föregångare, Lpo94. I Lpo 94 var slöjdprocessen satt i fokus och 

man ansåg att eleverna lärde sig ämnets teoretiska delar automatiskt i samband 

                                                 
22

Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsende: Lpo 94. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 
23

 Lärarnas riksförbund (2013) 
24

 Ibid 
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med den.
25

 I nya läroplanen lyfter man fram de teoretiska kunskaperna som 

eleverna ska utveckla med tydligare formuleringar. 

 Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar 

individen. 

 Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och 

kulturell identitet. 

 Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
26

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om 

estetiska traditionen och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och 

design från olika kulturer och tidsperioder
27

 

Eleverna ska även göra sig bekanta med begrepp som beskriver olika 

hantverkstekniker, benämningar av redskap/verktyg, och på flera ställen i 

läroplanen står det att eleven ska lära sig om arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet. 
28

 

  

                                                 
25

 Skolverket (2005) 
26

 Skolverket (2011) s 216 
27

 Ibid s 213 
28

 Ibid 
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Litteraturstudier 
Under denna rubrik kommer övrig litteratur att redovisas. Kapitlet är uppdelat 

med tre rubriker och dessa är innehåll, syfte/kunskap och metod. Denna indelning 

återkommer i analysdelen och är insirerad av den didaktiska triangeln som ni kan 

läsa mer om under nästa kapitel teoretiska utgångspunkter. 

Innehåll 

Vilket innehåll slöjden får bestäms av läraren och kursplanen och hur lärare tolkar 

kursplanen. Kajsa Borg skriver i Slöjdämnet - intryck, uttryck, avtryck om olika 

faktorer som påverkar slöjdlärarens val av ämnesstoff. Hon skriver bland annat 

om att tradition, beprövad erfarenhet och kärleken till sitt ämne kan påverka vad 

lärarna väljer att lära ut till eleverna samt diskuterar hon hur kursplanerna 

påverkar eller inte påverkar lärarnas undervisning. 
29 

Borg skriver även om att valet av slöjdföremål kan påverka elevernas motivation 

till arbetet, att elevernas intressen kan komma att spela roll för vad eleverna tycker 

är intressant eller inte att jobba med. 
30

 Även Peter Hasselskog skriver i sin bok 

Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen om slöjdlärares olikheter och sätt 

att arbeta. Han skriver att många studier visar på lärares olika förhållningssätt, att 

de tolkar kursplanerna med olika synsätt och att de bedriver sin undervisning på 

helt skilda vis vilket kan påverka innehållet i undervisningen. En annan intressant 

sak Hasselskog problematiserar är slöjdlärarens fleråriga relationer med eleverna, 

han säger att om läraren och eleverna är nöjda med varandra är chanserna små att 

läraren kritiskt ska granska sin undervisning och förnya den, riskerna finns därför 

att slöjden inte utvecklas framåt i den utsträckning som är möjlig.
31

 

Lars Åke Kernell skriver om komplexiteten i läraryrket i sin bok Att finna 

balanser - en bok om undervisningsyrket, i ett av kapitlen skriver han om lärares 

olika karaktärer, där han presenterar hur andra forskare har delat upp lärare och 

lärarstudenter i olika kategorier beroende på deras identitet, erfarenheter och sätt 

att vara. Han redovisar även för olika uppfattningar lärare kan ha om vad som är 

viktigt där han gör en förklaring av de olika fokusområden som kompetens kan 

delas upp i. 
32 

Syfte/kunskap 

I antologin Slöjda för livet finns ett kapitel som heter Slöjden så som medel att 

uppfostra människor där Lars Lindström diskuterar skolslöjdens syfte nu och 

historiskt. De skriver om att slöjden fick sitt genombrott som skolämne när 

slöjden tonades ner från att vara yrkes- och hantverkstränande till att vara ett 

ämne med i huvudsak fostrande egenskaper. De skriver att slöjdandet var skolans 

                                                 
29

 Kajsa Borg (2001) Slöjdämnet intryck, uttryck, avtryck Linköping: filosofiska fakulteten 
30

 Ibid 
31

 Peter Hasselskog (2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis 
32

Lars-Åke Kernell (2002) Att finna balanser − en bok om undervisningsyrket Lund: 

Studentlitteratur 
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främsta ämne att fostra eleverna i självständighet och handlande. Lindström 

skriver fortsättningsvis att slöjdens estetiska värden och elevens egna skapardriv 

fick större utrymme under andra halvan av 1900-talet. Slöjden övergick till att bli 

ett ämne där konstnärligt skapande och de allmänpedagogiska synpunkterna hade 

störst betydelse. 
33 

Kajsa Borg skriver i samma bok ett kapitel om vad som bedöms i skolslöjden. 

Hon skriver att eleverna i slöjden lär sig i huvudsak av vad de ser, hör och vad de 

känner med händerna och att det därför kan vara svårt för eleverna att sätta ord på 

vad de lärt sig under ett moment. Borg skriver att detta problem även gäller för 

lärarna, de undervisar främst genom att visa eleverna hur de ska göra och om man 

frågar vilken kunskap eleverna får räknar de i första hand upp vilka slöjdföremål 

eleverna har gjort och vilka tekniker de använt. 
34 

Marléne Johansson skriver i Slöjdpraktik i skolan - hand, tanke, kommunikation 

och andra medierande redskap. om slöjdens verksamhet i skolan. Hon analyserar 

vad det är som händer när elever och lärare samverkar, hur eleven anammar 

kunskap och vilken kunskap som ges genom att eleven med hjälp av verktyg 

förvandlar material till en produkt. Hon skriver även om att elever och lärare har 

en uppfattning av att textilslöjden har en viktig nytta som ett komplement till den 

teoretiska vardagen i skolan. 
35

 

Ann-Marie Laginder skriver om att lära genom studiecirklar i sin text Längtan att 

skapa med händerna "Dialogen mellan konkret praktik och tänkande utvecklas till 

vanor, vanor som skapar en rytm mellan att finna och att lösa problem." 
36

 Denna 

skrift handlar om hur engagemang och skicklighet kommer till uttryck när man lär 

sig konsthantverk för nöjes skull. Deltagarnas val att intressera sig för ett 

konsthantverk, att börja i en studiecirkel och att fortsätta att lära sig under lång tid 

samspelar med den mening som skapas genom aktiviteten. "Lärande av intresse 

bygger med andra ord på att aktiviteten är meningsfull för individen." 
37

 Laginder 

skriver alltså om hur hantverket påverkar individen positivt och om den kunskap 

deltagarna får av hantverket i sig. 
38

  

Sie von Gregerfeldt Kronberg har skrivit Vilja, självtillit och ansvar där hon 

undersökt hur hantverkande/skapande människor ser på och förklarar 

kunskapsbegreppen teoretisk kunskap och praktiskt kunskap. Hon skriver att 

"Uppdelningen av kunskap i det praktiska och det teoretiska sitter djupt i den 

västerländska kulturen." 
39

 

 

                                                 
33

 Kajsa Borg & Lars Lindström (2008) Slöjda för livet - om pedagogisk slöjd. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag, kap 3 
34

 Borg & Lindström (2008) kap 16 
35

 Marléne Johansson (2002) Slöjdpraktik i skolan - hand, tanke, kommunikation och andra 

medierande redskap. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
36

 Ann-Marie Laginder (2011) Längtan att skapa med händerna: att lära konsthantverk i 

studiecirkel. Linköping: Bildningsförbundet Östergötland s 71 
37

 Ibid s 71 
38

 Ibid 
39

 Sie von Gregerfeldt Kronberg (2012) Vilja, självtillit och ansvar Åbo: Åbo akademis förlag s 6 
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Bernt Gustavsson har på uppdrag av skolverket skrivit Vad är kunskap - en 

diskussion om praktisk och teoretisk kunskap i den diskuteras skillnaden mellan 

teoretiskt kunskap och praktisk kunskap. Gustavsson skriver att skolorna tidigare 

inte förklarat ordet kunskap utan det har synts likt en självklarhet vad det är och 

att det hör hemma i skolan. 
40

 

Metod 

Peter Gärdenfors är en professor i kognitionsvetenskap på Lunds Universitet, han 

är författare till Lusten att förstå - Om lärande på människans villkor hans 

huvudsyfte med boken är att visa att det finns faktorer som undervisningssystemet 

inte tar tillräcklig hänsyn till när det gäller elevers lärande. Dessa är bland annat 

motivation och förståelse och hur dessa måste tas hänsyn till för att eleverna 

enklare ska kunna lära sig ämnet. Gärdenfors lyfter fram olika exempel och 

förklarar dem och vad som hände, han skriver om vad som händer i våra huvuden 

när vi förstår någonting och med hjälp av detta kan lärare utveckla metoder för att 

underlätta för eleverna i undervisningssituationer. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40

 Berndt Gustavsson (2004) Vad är kunskap - en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap 

Stockholm: Liber 
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Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter jag haft som perspektiv genom min studie är 

kunskapsteorier och didaktiska perspektiv. Nedan följer beskrivning av vad dessa 

handlar om. 

Kunskapsteorier 
Under större delen av skolans historia har begreppet kunskap inte reflekterats i 

skolans styrdokument. 
41

 Gustavssons förklaring på varför det förhåller sig på 

detta vis är att begreppet tagits för givet. "Det har länge ansetts självklart att den 

kunskap som finns i skolans verksamhet är av ett slag som inte behöver 

reflekteras" 
42

 Skolan är ett läroverk för att lära sig kunskap men vilken kunskap 

och vad kunskap är problematiseras inte förrän senare år. 
43

 

Kunskap är ett ord som Platon år 400 f.kr förklarade som bevisad tro. Att det vi 

tror blir till kunskap när det finns tillräckligt starka argument eller bevis på att det 

är sanning. 
44

 

Ett ord som används i motsatsförhållande till kunskap är flum. 
45

 flum, flummig, 

flumma förklaras i Wikipedia med att tala struntprat, vara oseriös och att säga 

saker utan att ha en tanke bakom dem. Om man tar motsatsen till dessa 

förklaringar borde "att ha kunskap" vara att tala om relevanta saker, vara seriös 

och att ha en tanke bakom de man säger. Detta förklarar inte ordet kunskap men 

ger ett perspektiv på vad det kan tänkas vara. 

Gustavsson jämför kunskap med information och ställer sig frågan om skillnaden 

mellan att besitta kunskap och att vara välinformerad. Han kommer fram till att 

information är det material som blir till kunskap när en människa tar det till sig.  

Teoretisk kunskap och praktisk kunskap 

"Vi förknippar vanligen teori med tänkande och praktik med handlande." 
46

 

Tänkandet är alltså det som händer inne i huvudet medan handlandet är det vi gör 

med händerna och med kroppen. Gustavsson förklarar skillnaden med att skilja på 

att veta hur och att veta att. Att veta att är den tänkande teoretiska kunskapen att 

veta hur saker och ting förhåller sig medan att veta hur förknippas med den 

praktiska och hur man gör någonting och då menar man en aktivitet. 
47 

Kunskap i skolan 

Först 1992 börjar kunskap att formuleras och problematiseras av 

                                                 
41

 Gustavsson (2004) 
42

 Ibid s 23 
43

 Ibid s 27 
44

 Ibid s 50 
45

 Ibid s 27 
46

 Ibid s 79 
47

 Ibid s 85 
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läroplanskommitén. 
48

 De delade upp kunskap i fyra olika former med begreppen 

faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap.  

Didaktiskt perspektiv 

Ordet didaktik och ordets betydelse härstammar från det grekiska språket och 

former av ordet användes av författare/poeter redan vid 700 f.kr. 
49

 

 

Figur 1. Gunnar Lindström & Lars-Åke Pennlert, 2006. Undervisningens 

dimensioner ur: didaktisk översiktskarta s 27 

Undervisningens dimensioner 

Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert har i sin bok "Undervisning i teori och 

praktik" plockat fram denna modell av undervisningens dimensioner.  Med den 

kan man i grova drag se hur syfte, innehåll och metoder tillsammans ska leda till 

ett mål. Samt kan vi se didaktikens tre frågeställningar vad? hur? och varför? 
50 

Det torde vara ganska oproblematiskt att hävda att den didaktiska teorins 

uppgift är att erbjuda ett språk med vars hjälp vi på ett systematiskt sätt kan 

tala om undervisnings- och fostransverkligheten. Den didaktiska 

forskningens uppgift är därför primärt att skapa ett sådant språk, med vars 

hjälp både lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare kan tala 

om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt. 
51

 

Michael Uljens menar att didaktisk teori är det gemensamma sättet att tala för alla 

de olika intressenter som befinner sig inom rummet för pedagogisk verksamhet. 

Utifrån detta delar han upp denna didaktiska teori i tre didaktiska perspektiv. 
52

 

Dessa är läroplansteori som går ut på att kontrollera hur skolverkligheten stämmer 

överens med kursplaner och styrdokument, vilket ser till den statliga 

utbildningsadministrationens intresse. 
53

 Ett annat didaktiskt perspektiv är 

                                                 
48

 Gustavsson (2004) 
49

 Michael Uljens. (1997) Didaktik, teori reflektion och praktik Lund: Studentlitteratur 
50

 Gunnar  Lindström & Lars-Åke Pennlert (2008) Undervisning i teori och praktik Fundo Förlag 
51

 Uljens (1997) s 166 
52

 Ibid 
53

 Ibid 
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lärarutbildningsdidaktik där både lärare och lärarstuderande får med hjälp av 

lärarutbildningsdidaktiken ett medel för att utveckla ett eget didaktiskt tänkande. 
54

 Det tredje perspektivet är klassrumsdidaktik som menas med att utifrån ett elev-

/lärarperspektiv utveckla didaktiska teorier utifrån hur skolvardagen ser ut. 
55

 Det 

sistnämnda är det didaktiska perspektiv som denna undersökning kommer utgå 

från. 

Uljens schemalägger didaktikens objekt för att vi ska kunna förstå det 

pedagogiska skeendet i den pedagogiska processen, samt att vi genom att sortera 

ut vad som är didaktikens objekt får fram de relevanta frågorna i den didaktiska 

teorin. 

 någon(vem) Textilslöjdsläraren 

 som någon gång (när?) Enligt schema 

 någonstans (var?) Textilslöjdslektionen 

 av någon anledning (varför?) Läroplanens uppdrag 

 och på något sätt undervisar (hur) Metoder 

 någon (vem) Högstadieelever 

 i något (vad?) Textilslöjdsteori 

 mot något mål (vilket?) Läroplanens 

 som överenskommits (av vem?) Skolverket 

 för att denne (den lärande, studerande, eleven) genom någon typ av 

verksamhet (vilken) Textilslöjdsaktiviteten 

 skulle nå någon form av kompetens (vilken) för att bättre kunna 

förverkliga sina intressen nu och i framtiden.
56

 Kunskapskrav 

De svar som står efter parenteserna med kursiv stil är ifylld av mig och beskriver 

de objekt som ligger till utgångspunkt för just min undersökning utifrån Uljens 

didaktiska schema.  

                                                 
54

 Uljens (1997) 
55

 Ibid 
56

 Ibid  s 168 
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Metod 
I detta kapitel kan ni se vilka metoder som använts genom hela studien.  

Insamlingsmetoder 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med textilslöjdens 

teoretiska delar. För att besvara mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt 

att använda mig av semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer är en friare intervjuform än i en strukturerad intervju. 

I semistrukturerade intervjuer ställer man samma frågor till alla informanter och 

frågorna är öppna så att informanten har möjlighet att svara fritt på frågorna.
57

 

Genom att använda kvalitativ intervjumetod kan man få uttömmande svar och på 

så vis får varje intervju ett större värde i undersökningen. Om man istället hade 

valt enkätundersökning som metod hade det varit svårt att få lika uttömmande 

svar eftersom få personer skriver fullständiga svar på öppna frågor. 
58

 

Ledande frågor kan påverka informanternas svar och därmed påverka resultatet av 

undersökningen 
59

 för att undvika detta har mina frågor bestämts och bearbetas i 

förväg på ett sådant sätt att de inte är ledande. Jag har även förutom mina 

huvudfrågor haft ett antal uppföljningsfrågor som också de bearbetats, dessa 

frågor har sedan använts som diskussionsunderlag. 

Judith Bell påpekar fördelarna med att spela in intervjuerna. Hon skriver att man 

genom inspelning av intervjuerna kan kontrollera den exakta ordföljden av 

samtalet utifall det är något man vill citera. Att kunna lyssna flera gånger på 

informanternas svar är också fördelaktigt för att man då kan göra en korrekt 

analys. Hon skriver också att det är fördelaktigt slippa anteckna stora mängder för 

att istället kunna fokusera på vad det är informanten faktiskt säger. 
60

 Detta har jag 

tagit fasta på i genomförandet av mina intervjuer och jag har spelat in intervjuerna 

med hjälp av en bärbar dator och en inspelningsmikrofon som fått ligga placerad 

mellan mig och informanten.  

Urval och beskrivning av informanter och skolor 

Jag valde att göra min undersökning i en medelstor kommun. Detta är av 

bekvämlighetsskäl och tidsskäl då det är i den kommunen jag är bosatt. 

I kommunen finns 11 högstadieskolor, textilslöjdslärare ur samtliga 

högstadieskolor tillfrågades om deltagande i undersökningen.   

 

                                                 
57

 Judith Bell (2006) Introduktion till forskningsmetodik Lund: Studentlitteratur 
58

 Bo Johansson & Per Olov Svedner (2010) Examensarbete i lärarutbildningen, 

undersökningsmetoder och språklig utformning Uppsala: Kunskapsföretaget 
59

 Steinar Kvale & Svend Brinkman (2007) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: 

Studentlitteratur 
60

 Bell (2006) 
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Kvale och Brinkman skriver att en kvalitativ intervjustudie består av 15 

informanter men plus eller minus 10 stycken beroende på vilken typ av 

undersökning som görs. 
61

 På 6 olika skolor har jag genomfört 7 intervjuer och har 

i dessa intervjuat sammanlagt 8 informanter. Det vill säga att vid två av skolorna 

genomfördes intervjuer med 2 olika lärare. Samtliga informanter i studien har 

utexaminerats från textilslöjdslärarutbildningen och har jobbat som slöjdlärare i 

allt från 1,5 till 40 år. Åldern på informanterna är mellan 27 och 66 år och 

utexamineringen har skett mellan åren 1972 och 2011.  

Av de skolor som informanterna har jobbat på är 4 skolor närmare stadskärnan än 

10 km vilket jag kallar centralt belägna skolor medan 2 av skolorna är belägna 

längre än 10 km utanför staden i mindre samhällen. 

Enligt nationella utvärderingen av grundskolan är textilläraryrket ett 

kvinnodominerat yrke. 
62

 Det är alltså fler kvinnor än män som utbildar sig till och 

arbetar med textilslöjd. Detta har jag lagt märke till under min undersökning då 

jag inte har funnit några manliga textilslöjdslärare och därför har jag bara 

kvinnliga informanter i min studie. I mitt arbete fäster jag dock ingen vikt vid 

vilket kön mina informanter har eftersom detta inte påverkar mina 

undersökningsfrågor.  

Etiska aspekter 

Jag har i denna studie följt de allmänna forskningsetiska principerna inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning som utgavs av vetenskapsrådet 

2002. 
63

 Att följa dessa principer betyder att studien uppfyllt de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

när empirin samlats in. Genom ett missivbrev som skickats ut till textillärarna har 

dessa informerats om studien och syftet i undersökningen samt muntligt 

informerats innan intervjun och med detta har informationskravet uppfyllts. För 

att uppfylla samtyckeskravet har det både muntligt och skriftligt informerats om 

att intervjun är frivillig och att informanterna när som helst innan, efter eller under 

intervjuns genomförande kan avbryta och ångra sin medverkan utan att detta 

medför några konsekvenser. De anteckningar, ljuddata och personuppgifter som 

samlats in har både under och efter undersökningen förvarats på ett sådant vis att 

ingen obehörig kan ta del av dem. Namn på informanterna har i studien kodats, 

och citat och uppgifter är avidentifierade för att ingen utomstående ska kunna 

identifiera mina informanter. I och med detta har konfidentialitetskravet uppfyllts. 

Nyttjandekravet är ett krav på att insamlade uppgifter endast kommer användas i 

forskningsändamål vilket också denna studie kommer förhålla sig till.  

                                                 
61

 Kvale & Brinkman (2007) 
62

 Skolverket (2005) 
63

 Vetenskapsrådet (2002) 
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Procedur 

Med hjälp av en kontakt i en av kommunens högstadieskolor fick jag möjlighet att 

genom skolbanken skicka ut ett missivbrev till alla arbetande slöjdlärare i hela 

kommunen, både för grundskolorna och högstadieskolorna. I missivbrevet 

informerade jag om syftet i min studie, om mig som författare, om ett frivilligt 

deltagande och hur behandlingen av uppgifterna skulle gå till. Dessvärre svarade 

ingen på inviten till intervju och jag fick försöka med andra metoder.  

 

En pilotintervju genomfördes med en före detta lärarstudent med några års 

erfarenhet av vikariat som textilslöjdslärare. Denna intervju räknades inte in i 

studien utan var ett medel för att se hur intervjufrågorna fungerade. 

Intervjufrågorna omformulerades efter denna intervju. 

 

Då högstadielärare kändes som den grupp som skulle kunna ge mest information 

om ämnet valde jag att fokusera på dessa i fortsatt sökning. Genom samma skola 

som hjälpte till med att nå ut med mitt missivbrev fick jag från expeditionen 

telefonnumren till expeditionerna i resterande högstadieskolor i kommunen. 

Genom att ringa dessa nummer kunde namnen fås på deras textilslöjdslärare samt 

deras mobilnummer eller ett nummer till deras arbetsrum. Flera av dessa var trots 

detta svåra att få tag på och istället bestämde jag mig för att besöka de skolor som 

inte gick att nå via telefon. Under besöket hos de olika textillärarna berättades 

återigen om undersökningen och de tillfrågades om de var intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Nio textilslöjdslärare tackade ja och därefter planerades 

möten för intervjutillfället in. I samband med besöken hos de informanter som 

tackat ja lämnades ett papper med information om undersökningen, mina 

kontaktuppgifter samt en punktlista med intervjufrågorna som har använts under 

intervjutillfällena. De informanter som tackade ja över telefon fick samma 

information fast skickade till sin mejladress.  

Av dessa nio informanter genomfördes intervjuer med åtta stycken. Bortfallet på 

nionde informanten blev på grund av att informanten blev sjuk strax innan 

intervjutillfället.  

Platsen för intervjuerna valdes av informanterna själva och alla utom en valde att 

använda sina textilslöjdssalar. Den informant som valde en annan plats valde ett 

skolbibliotek eftersom textilslöjdssalen tillfälligt var upptagen. Innan inspelningen 

påbörjades förklarades för informanterna skillnaden mellan vad jag kommer mena 

när jag säger teoretiska områden och textil teori för att vi skulle avse samma 

områden under intervjun. Vid intervjutillfällena närvarade endast jag och 

informanterna och intervjuerna har genomförts till största del ostört. Under en  

intervju inträffade ett scenario då en intervju drog ut på tiden och eleverna i hopp 

om att få påbörja sin slöjdlektion gick in i salen. Vi blev avbrutna och 

informanten skickade ut eleverna och stängde dörren innan vi kunde fortsätta. Vid 

två andra intervjuer kom städpersonalen in och gjorde sitt jobb under tiden som 

intervjun pågick, jag fick dock uppfattningen att informanterna inte kände sig 

störda av detta. För varje intervju avsattes 45 minuter och intervjuernas längd 
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varierade mellan 30 - 47 minuter. Innan inspelningen sattes igång fick 

informanterna fylla i ett formulär med persondata (se bilaga 3). Anledningen med 

formuläret var att på ett lätt och smidigt sätt kunna samla uppgifter om ålder, 

utbildning, antal år i tjänst etc. I samma formulär fanns information om studien, 

om ljudinspelning, om frivilligt deltagande och om rätten att avbryta eller dra 

tillbaka sitt deltagande ur studien.  Längst ner på pappret fick informanterna med 

sin signatur intyga att de tagit del av informationen och att de givit sitt samtycke 

till att delta i studien.  Intervjuerna spelades in med dator och mikrofon med 

programmet Audacity. 

Transkribering och dataanalysmetod 

För att kunna bearbeta intervjuerna valde jag att transkribera dem. Intervjuerna är 

transkriberade i sin helhet och ordagrant för att inget viktigt material skulle kunna 

bli utelämnat. Eftersom intervjuerna spelats in med hjälp av datorn var det enkelt 

att spela upp ljudet och skriva ner det i dokument direkt i datorn. Ljudkvalitén på 

inspelningen var bra bortsett från några få tillfällen under en intervju då flera ord 

blev otydliga på grund av brus i mikrofonen. 

Transkriberingarna skrevs ut på papper och svaren till varje intervjufråga 

jämfördes med varandra och sammanfattades till ett resultat för varje fråga. 

De delar som ansågs svara på mina frågeställningar och väckte intresse för 

diskussion markerades med understrykningspenna och jämfördes med litteraturen. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Denna studie är kvalitativ vilket gör att resultaten ej är generaliserbara men tendenser 

för de som har liknande villkor i arbetet kan visas fram i resultaten. 

Undersökningens resultat har färgats av de föreställningar jag haft utifrån mina 

erfarenheter. Dessa har legat till grund för intresset till själva studien och har i och 

med undersökningen studerats, men detta med ett så neutralt förhållningssätt som 

möjligt. 
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Resultat 
I resultatkapitlet kommer informanternas svar på intervjufrågorna att redovisas. 

Kapitlet är indelat efter de frågor som ställdes under intervjuerna. 

Teoretiska områden i slöjden  

Många av informanterna lade mycket tid på teori kring klädsömnad, att ta mått, 

mönsterutläggning på tyg och begrepp för att eleverna ska kunna klara av stora 

delar av det praktiska arbetet på egen hand. Förutom vid klädsömnad nämndes att 

de teoretiska genomgångarna om hur hantverken utförs, och historia kring 

tekniken ofta hålls i början av olika arbetsområden och helst i början av lektionen. 

Tekniker såsom stickning, virkning, sömnad och broderi, nämndes av alla 

informanter som ett obligatoriskt område för eleverna.  

De flesta av informanterna berättade att de väver in teorin i de praktiska 

momenten. De börjar ofta med att ha en kortare genomgång av historien, 

information, inspiration och arbetssätt kring det arbetsområde de ska genomföra. 

De berättade att det även blir repetitioner individuellt i efterhand eftersom alla 

elever kanske inte förstod under den stora genomgången eller att de har hunnit 

glömma bort informationen innan de väl har kommit så långt, men detta görs även 

för att enklare kunna anpassa textilslöjdsundervisningen för elevers olika 

kunskapsnivåer. Några berättade att de försöker ha någon typ av samling i början 

av varje lektion antingen som en uppstart kring något moment eller en kort 

repetition av något de haft tidigare. 

Endast på två av informanternas skolor arbetar de emellanåt med helt teoretiska 

områden där eleverna får fördjupa sig i ett eget valt slöjdhistoriskt ämne och 

sedan redovisa det inför klassen. Exempel på dessa områden är mode och trender, 

jeansbyxans historia och historia för de olika teknikerna till exempel 

anundsjösömmen. 

Med begreppen arbetade informanterna på olika sätt. En informant berättade att 

hon ber sina elever skriva upp på tavlan de begrepp de stöter på under arbetets 

gång och dessa diskuteras antingen i slutet av lektionen eller så kan eleverna få 

dessa som läxa att öva på till nästa vecka. En annan informant berättade att hon 

har särskilda utvärderingsdokument för varje område eleverna har genomfört och i 

detta utvärderingsdokument ska eleverna beskriva särskilda begrepp som är 

aktuella för det område de nyss avklarat.  

Läromedel för teoretiskt arbete 

Informanterna uttryckte att det finns ont om läromedel specifikt för textilslöjdens 

teoretiska områden. Några av informanterna berättade att de skapade mycket 

material själv och några ansåg att tiden inte finns för att skapa eget läromedel. De 

allmänna läromedel som lärarna informerade om är datorn, slöjdlexikon samt 

böcker för olika tekniker och historieböcker kring mode, jeans och liknande. Alla 

informanterna hade en bokhylla med böcker de själva samlat på sig eller som 

funnits i slöjdsalen sedan tidigare.  
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Några lärare nämnde att de visar film för eleverna om teoretiska saker de ska lära 

sig. Andra alternativa sätt som informanterna använder för att eleverna ska lära 

sig det teoretiska är genom memoryspel för tvätt och miljömärkning och namn på 

verktyg samt slöjdlexikon för materialkunskap. På en skola hade textillärarna 

spelat in egna filmer med instruktioner och introduktioner till olika moment 

En av informanterna berättade att hon ofta använde sitt 40 år gamla material från 

lärarutbildningen som läromedel och att hon önskade att vi nyutbildade lärare 

skulle gå ihop och skapa nytt material åt oss själva att ha med oss i läraryrket, 

eftersom vi inte får med oss det i samma utsträckning ifrån lärarutbildningen 

längre och eftersom hon ansåg att vi inte kommer ha tid sen när vi väl börjar 

jobba. 

Mängden av slöjdteori under slöjdlektioner 

Fem av informanterna svarade som hastigast att de anser att de har lite teori i sin 

undervisning, men efter att ha funderat på frågan ett tag och funderat på vad de 

räknar till teori tyckte de att de har mer teori än vad de tänker att de har. En av 

dessa fem informanter berättade att hon lägger mest tid på det praktiska under 

lektionstid men under sin egen planeringstid lägger hon mycket tid och tanke på 

att planera kring hur hon ska väva in de teoretiska delarna. Två av de som inte 

ansåg att de hade lite teori hade räknat ut att om den teori de har sammanlagt 

under terminen skulle spridas ut till lika mycket varje lektion skulle detta bli 10-

15 minuter per lektionstillfälle. En annan informant som inte heller ansåg sig ha 

lite teori uttryckte sig på detta vis 

Jag har inte lite slöjdteori utan det är ju slöjdteori hela tiden när man jobbar 

med eleverna, så för mig i den här individuella handledningen blir det väldigt 

mycket teori som förmedlas. Men menar man att dom ska sitta med papper 

och penna så har jag lite jag tror heller inte att man ska använda 

slöjdlektionen till arbete med papper och penna utan man ska jobba 

laborativt. Informant 5 

Kopplingen mellan teori och praktik 

Informanterna såg kopplingen mellan teori och praktik som självklar, att praktiken 

inte går att genomföra utan teorin, att teorin ger grunderna till praktiken samt en 

djupare förståelse för den.   

Men den är ju självklar! praktiken fungerar ju inte om du inte har fått 

genomgångar och fått veta hur det ska göras så man gör det på rätt sätt. 

Informant 3 

Den teori de här tänker på är de teoretiska kunskaperna i olika hantverkstekniker. 

Den teori som krävs för att eleverna ska kunna klara av att genomföra det 

praktiska arbetet. 



22 

 

Kursplanen angående teori 

I frågan om hur informanterna tolkar kursplanerna för vilken teori i slöjden som 

ska vara med i undervisningen svarade några att de inte tyckte att det stod något 

särskilt om vilken teori som skulle finnas med, medan några räknade upp flera 

teoretiska moment.  

Tre av informanterna tyckte att kursplanen är väldigt tydligt formulerad för vilken 

teori som ska finnas med. De andra informanterna uttryckte sig direkt om att 

kursplanen är svårtolkad och upp till varje lärare att tolka på sitt sätt. De teoretiska 

delar som nämndes i samband med denna fråga var dessa: 

 materiallära 

 mode och trender 

 kultur 

 historia 

 sömnadsbegrepp 

 verktyg 

 slöjden i samhället 

 återbruk second hand 

 arbetsprocessen 

 ekonomi 

 värderingar 

 estetiska och kulturella uttryck 

 arbetsprocessen 

 verktyg 

Hur mycket tid som skulle läggas ner på de dessa teoretiska moment ansågs av 

samtliga informanter vara individuellt och upp till varje lärare att tolka. Två 

tolkningar formulerades av informanterna på detta vis: 

Man kan ju egentligen grotta ner sig hur mycket teoretiskt som helst i varje 

moment men då förlorar man ju den här glädjen att få jobba med händerna att 

få vara kreativ, teorin ska inte få döda det praktiska. Informant 8 

Det var ju lite lättare i den här Lpo 94 för där stod det ha kännedom om och 

då var det enklare för nu känns det som man ska betygsätta dem i varje liten 

teoriuppgift vilket naturligtvis är svårt eftersom det är ett praktiskt ämne. 

Informant 5 

Vad eleverna tycker om teorin 

Informanterna ger en bild av att eleverna generellt tycker att det är tråkigare med 

teoriavbrotten än att få arbeta praktiskt. Men samtidigt förklarar informanterna att 

de flesta eleverna ändå ser det som ett nödvändigt ont. Att de fastän de blir 

uttråkade förstår att det är viktigt och att det därför inte är jättestora problem med 

att få dem att förstå att de måste arbeta teoretiskt. 
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Två av informanterna berättade att de väver in teorin så mycket i praktiken att 

deras elever troligtvis inte vet att de har teori, att om man skulle fråga eleverna så 

skulle de troligtvis svara att de inte vet vad teori är. Men samtidigt berättade de att 

eleverna ofta avbryter i de teoretiska genomgångarna i början av lektionen och 

undrar om de kan få "börja" snart. Läraren förklarar då att de redan har börjat.  

 

Hur eleverna motiveras till teoretiskt arbete 

En av informanterna ansåg att eleverna inte behöver motiveras särskilt mycket 

eftersom textilämnet i sig är så positivt laddat för eleverna. 

Några av informanterna ansåg att det är bäst att ge eleverna små portioner av 

teorin för att de inte ska hinna lessna. En informant berättade att elevernas intresse 

för arbetet beror på hur hon presenterar och hur hon fångar upp elevernas 

intressen i början av momentet. 

Varför teori i slöjden 

Alla informanter var eniga om att teorin i slöjden är viktig, att slöjdämnet inte 

skulle fungera utan teorin eftersom eleverna genom teorin får grundkunskaperna 

samt att de befäster de praktiska kunskaperna genom teorin. Den teori de främst 

tänker på är den teori som är en del av lärarens arbete. Att gå runt i klassrummet 

och hjälpa eleverna genom att förmedla teoretiska delar, att förklara för dem hur 

man syr och viktiga saker att tänka på så att de inte behöver göra fel. Bara tre av 

informanterna pratar om att även teorin som ligger utanför det praktiska också är 

viktig för eleverna. 

 

Om vi nu säger att vi bara skulle sy och hantverka hela dagarna utan att 

reflektera eller utan att prata om effekter ja om man nu skulle ta den delen av 

teorin då känns det ju som att dom inte blir rustade för det riktiga livet. 

Informant 6 

 

Den kunskap eleverna får genom slöjd 

Nästan alla informanterna tog upp att eleverna får skaparglädje att ta med sig hem, 

och känslan av att kunna lösa problem som uppstår samt ett ökat självförtroende. 

Att kunna laga och återbruka sina kläder var också sådant som alla lärare tog upp.  

De attribut som nämndes av informanterna är dessa: 

 

 Självförtroende/Känslan att kunna fixa sådant som ska fixas 

 Skaparglädje/Att få känna sig kreativ och produktiv 

 Avkoppling avstressning 

 Gemenskap i skapande/Samarbete 

 Värdera hanverkade saker på ett bra sätt 

 Värderingar om återbruk/Miljötänk 

 Arbetsmiljö 

 Ekonomiskt värde i kläder 

 Konsumentkunskap/Tvättkunskaper 
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Analys 
När studiens empiri analyserats har detta gjorts med ett didaktiskt perspektiv. 

Empirin har analyserats och delats upp med hjälp av didaktikens tre huvudfrågor 

vad, hur och varför. Svaren på dessa frågor är delar av undervisningens 

dimensioner där hur = metod, vad = innehåll och varför = syfte (se vidare figur 1, 

s 14). Dessa tre ska tillsammans leda till gemensamma mål för undervisningen.  

Målen handlar om vilket lärande man vill att undervisningen ska leda till i 

form av kunskaper och personlig utveckling. 
64

 

Kunskaper är alltså mål som undervisningens dimensioner ska leda till och därför 

är analysen uppdelad med överskrifterna innehåll, syfte, metod och kunskap, och 

har därefter analyserats utifrån den övriga litteratursom som tagits upp i kapitlet 

för litteraturstudier. 

Didaktisk triangel – Innehåll 

Under denna rubrik fokuseras innehållet till textilundervisningen, vad väljer 

textillärarna att förmedla till sina elever, vad de tycker är viktigt innehåll i 

slöjdundervisningen och vad säger litteraturen om lärares val av innehåll. 

 

Teori som går att väva in 

Genom slöjdprocessen skapas en naturlig möjlighet att väva in undervisning om 

bland annat resurshushållning, ekonomi, och miljöpåverkan. Trots detta anammas 

dessa områden inte i stor utsträckning, utan lärarna lägger mer tid på övriga 

områden. 
65

  Detta stämmer överens med vad jag kommit fram till genom min 

empiri, många av mina informanter fäste ingen större vikt vid dessa områden utan 

premierade andra områden så som hantverksteknikernas historia.  

Dessa tendenser blir också uppenbara när man räknar antalet gånger de olika 

teoretiska momenten nämnts under intervjuerna. Ord som miljöpåverkan och 

arbetsmiljö har nämnts färre gånger än antalet informanter jag har. Diagrammet på 

nästa sida ger en bild av hur många gånger ett antal begrepp blivit nämnt under 

intervjuerna. 
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 Lindström & Pennlert (2012) s 26 
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En annan av informanterna var dock noga med att knyta an teoretiska moment 

med det praktiska och få med så mycket teoretiskt innehåll som möjligt.  

 

Jag jobbar ju lite så att det blir ganska teoretiskt kopplat till det praktiska. Så 

att det inte är så långt ifrån varandra att nu syr vi bara och nu skriver vi bara 

utan försöker koppla ihop dom där i själva uppgiftsformuleringen också [...] 

Man får en verklighetskoppling till saker och man får en djupare förståelse 

för hur saker och ting hänger ihop och fungerar och det är väl därför man 

också vill koppla ihop teori och praktik, för visst kan vi sy tröjor utan att 

prata om lönekriterierna i Asien det är klart man kan göra det men då känns 

det ju som att man har missat något där dom kunnat lära sig jättemycket.

                        Informant 6 
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Hon menar att hon planerar varje arbetsmoment utifrån hur hon på ett bra sätt ska 

kunna väva in något teoretiskt som har med arbetsområdet att göra. Både delar 

som man kan motivera genom kursplanen, exempelvis mode och trender 
66

 och 

delar som informanten tycker är viktig allmänbildande kunskap för eleverna. 

 

Hur lärare tolkar kursplanerna 

I intervjufrågan om hur informanten tolkar kursplanen för vilka teoretiska moment 

som ska finnas med i slöjdundervisningen svarade informanterna lite olika. Två av 

informanterna tyckte att kursplanen inte behöver tolkas utan att det står tydligt vad 

som ska vara med i undervisningen. Två av de andra informanterna tyckte tvärt 

emot, att kursplanen är svår att tolka och de ansåg att alla lärare tolkar den olika. 

 

Det är ju ganska klart utskrivet där. Informant 3 

Jag tror inte att kursplanerna behöver tolkas det är skrivet ner precis vad det 

ska handla om. Informant 5 

 

Ingen av informanterna hade stenkoll på vad som stod i kursplanerna om teori och 

vågade därför inte uttala sig om vilken teori som finns med och några hävdade att 

det inte står någonting alls om att särskilda teoretiska områden ska finnas med.  

Ja nu har jag faktiskt tagit fram den (kursplanen) och tittat och försökt att 

läsa litegrann också, men jag tycker inte att det står att det här ska vara med. 

informant 2 

När jag under intervjun frågade informanterna hur just de tolkar kursplanen 

började de ur minnet räkna upp de teoretiska delar som de själva uttolkat ur 

kursplanerna. Några av de nämnda delarna var materiallära, mode och trender, 

kultur, historia, sömnadsbegrepp, verktyg, slöjden i samhället, återbruk, 

arbetsprocessen, ekonomi, värderingar och loggbok. Alla informanter nämnde inte 

alla dessa områden (se figur 2 ovan). Några informanter berättade också att de 

utelämnat mode och trender ur sin undervisning när jag specifikt frågade om de 

undervisar i detta. 

 

Nej det har inte varit nåt område det heller, men det är ja, det är öppet, som 

det ser ut nu har jag inte gjort någonting av det. Informant 8 

 

Att kulturellt även innefattar andra länder än Sverige förtydligade informanterna 

bara under två av intervjutillfällena. Några områden som däremot alla lärarna 

presenterade var historiska teorikunskaper kring hantverksteknikerna, stickning, 

virkning, broderi och sömnad. I kursplanen står det att eleverna ska utveckla 

kunskaper i olika hantverk, men vilka hantverk som avses står inte specificerat 
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 Skolverket (2011) s 216 
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och att bakgrundshistoriken för dessa tekniker skall förmedlas till eleverna står 

inte heller med. 
67

 

 

I kursplanens centrala innehåll finns tre punkter för teoretiska områden där man 

tydligt kan förstå att eleverna inte kommer att kunna tillgodogöra sig dessa 

kunskaper endast genom den praktiska slöjdprocessen.  

Dessa punkter lyder som följer: 

 

 mode och trender vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen 

 slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och 

kulturell identitet 

[…] 

 olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
68

 

 

Min slutsats om detta är att, om läraren inte väljer att förmedla dessa områden till 

eleverna specifikt, genom antingen diskussioner, genomgångar, berättelser eller 

genom andra teoretiska metoder så kommer inte eleverna att kunna uppnå 

kunskapskraven i ämnet. 

 

Lärarnas val av tekniker och moment 

Kajsa Borg konstaterar i sin bok Slöjdämnet - intryck, uttryck, avtryck att 

slöjdlärares ämnesintresse ofta är starkare än för lärare i andra ämnen och att 

många slöjdlärare inte i första hand ville bli just lärare, de ville undervisa i slöjd. 
69

 Slöjdlärarnas intresse för materialen och särskilda tekniker kan vara en faktor 

som påverkar hur lärarna väljer att arbeta med sitt ämne. 
70

 När mina informanter 

har redogjort vilka teoretiska områden de undervisar i har de främst belyst 

hantverksteknikernas historia och arbetssätt. De hantverkstekniker som samtliga 

informanter nämnt är stickning, virkning, sömnad och broderi. Tekniker som de 

flesta nämnt är vävning, lappteknik, knyppling och sådant som väldigt sällan eller 

inte alls kommit på tal är tovning, nålbindning och makramé. Eftersom kursplanen 

inte nämner några särskilda tekniker som ska ingå i slöjden borde variationen av 

hantverkstekniker vara större än vad den är. Men Borg skriver också att 

slöjdlärarnas ämneskärlek kan påverka vilka tekniker de väljer att förmedla. 
71

 

Sammanfattning innehåll 

Den teori som går att väva in i det praktiska arbetet anammas inte i den 

utsträckning som borde göras och är möjlig. Dessa är saker som ekonomi, hållbar 

utveckling, arbetsmiljö och säkerhet mm. För den teori som inte är lika lätt att 

väva in i det praktiska arbetet krävs det att lärare väljer att förmedla dessa 

områden till eleverna och specifikt tar upp dem med hjälp av diskussioner, 
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genomgångar eller på andra sätt förmedla innehållet till eleverna för att de ska nå 

kunskapskraven i ämnet. Exempel på ett sådant område är mode och trender. 

Det är upp till lärarna att förmedla innehållet till eleverna men vad lärarna väljer 

ut som viktigt innehåll kan styras mer av deras ämneskärlek än kursplanens 

kunskapskrav. 

Didaktisk triangel – Syfte 

Under denna rubrik fokuserar jag på vilket syfte informanternas har angett för 

undervisningen och jag jämför detta med de syften som finns i kursplanen och i 

annan litteratur. 

Slöjdens nytta utanför skolan 

Informanterna fick frågan om vad det är eleverna ska lära sig utifrån slöjden som 

de kan ha nytta av för resten av livet. Ett ökat självförtroende och skaparglädje var 

två ord som nästan alla informanterna nämnde. Detta stämmer ihop med vad 

Laginder skriver om i sin artikel om hantverk i studiecirklar. Hon skriver att 

hantverk är ett tillfredställande arbete och genom skapandet förbättrar man sitt 

självförtroende. Laginder skriver också om studiecirklar som en frizon för 

deltagarna.  

Studiecirkeln som frizon kan tolkas som ett mellanrum mellan det 

privata och det offentliga där egna behov och intressen får utrymme 

att utvecklas. 
72

 

Under intervjuerna kom detta på tal vid några tillfällen att slöjden blir en flykt 

från och ger avslappning under den teoretiska skolveckan. Vilket Marlene 

Johansson också skriver om att slöjden är ett komplement till den annars så 

teoretiska skolvardagen.  

Slöjden ett roligt ämne 

Mina informanter anser att deras elever tycker att slöjden är ett roligt ämne. Detta 

stämmer även med de nationella utvärderingarna av skolan från 2003. 
73

  

Informanterna anser att eleverna även är okej med slöjdens teoretiska delar även 

om de uttrycker att dessa inte är lika populära som själva sömnaden och 

skapandet. Informanterna förklarade situationen med att eleverna förstår att 

teorigenomgångarna är viktiga delar trots att de upplever att det inkräktar på 

dyrbar tid som de vill använda till skapandet. När jag frågade informanterna om 

hur de gör för att motivera eleverna till att vilja lära sig de teoretiska delarna fick 

jag blandade svar. Informant 4 ansåg att då slöjdämnet är så pass positivt mottaget 

som det är behöver lärarna inte motivera eleverna utan det räcker med att inspirera 

dem. Informant 3 uttryckte sig på detta vis: 
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Dom förstår att dom är nödvändiga (teorigenomgångarna) ja det finns ju nån 

ibland som säger inte nu igen men sen då man har haft det säger dom jaha 

var det därför vi hade det här, då förstår dom att det hör ihop. Informant 3 

 

Informanterna menar att om eleverna förstår varför de ska lära sig ett stoff och 

varför det är viktigt så kommer motivationen av sig själv, lärarna behöver inte 

anstränga sig för att se till att eleverna är motiverad. Detta stämmer ihop med 

Gärdenfors teori där han skriver om motivation och förståelse som viktiga 

nyckelfaktorer för elevers lärande. Han skriver att dessa faktorer samspelar och är 

en viktig utgångspunkt för att undervisningen ska fungera. 
74

 Han skriver även att 

desto mer läraren är engagerad i det han ska lära ut och berättar för eleverna att 

informationen är intressant och viktig desto mer positivt inställd kommer eleverna 

att bli. Detta skulle därför kunna betyda att informant 3 och 4 lägger tid på att 

förklara varför de olika teorigenomgångarna är viktiga och då blir elevernas 

inställning positiv och informanterna behöver då inte lägga lika mycket tid till 

själva motivationen i efterhand. 

Ett livslångt lärande 

I Lgr11 står det att skolan ska bidra till en livslång lust att lära vilket betyder att 

eleverna efter genomförd skolverksamhet ska ha kvar viljan att lära sig nya saker. 
75

 En av informanterna sa en väldigt intressant sak då det gäller elevers vilja att 

lära sig: 

"man skulle ju hellre önska att alla eleverna skulle älska att slöjda när dom 

går ut skolan än att de har jättehöga betyg det kanske man inte får säga som 

lärare men jag tycker nog så egentligen" Informant 6 

Hon menar att betygssättningen kan stjälpa elever som älskar att skapa men som 

kanske inte har den praktiska förmågan att skapa korrekt hantverkade föremål och 

att den livslånga lusten att lära kan sänkas av ett lågt betyg i ämnet. 

Sammanfattning syfte 

Att eleverna ska få ett ökat självförtroende och en skaparglädje är samtliga 

informanter överens om att det är ett viktigt syfte i slöjdundervisningen. Att 

eleverna ska få med sig en livslång lust att lära är viktigare för några lärare än att 

eleverna ska nå kunskapskraven i ämnet. 
Motivation och förståelse är viktiga nyckelfaktorer för elevernas lärande och om 

eleverna förstår syftet med undervisningen blir det lättare att motivera dem till 

arbetet. 
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Didaktisk triangel – Metod 

Under denna rubrik fokuserar jag på vilka metoder informanterna angett att de 

använder i sin undervisning.  

Metoder där teori vävs in i praktiken 

De flesta av informanterna berättade att de väver in teorin i de praktiska 

momenten i form av kortare genomgångar i början av lektionerna som sedan, vid 

behov, följs upp av individuella genomgångar under lektionens gång. Andra 

metoder som några av informanterna tog upp var spel och lekar. En informant 

beskrev ett sådant tillfälle på följande sätt, hon delade upp eleverna i lag bordsvis 

och gav dem tyg och mönsterbitar i pappersform som de fick hjälpas åt med att 

placera ut och det lag som placerat bitarna på bäst sätt och kortast tid hade vunnit. 

Metoder där teori är fristående från den praktiska processen 

Några informanter beskrev hur de oftast höll teorigenomgångar om historia kring 

tekniker i början av arbetsområdet. En informant beskrev ett moment där eleverna 

fick fördjupa sig i historien bakom en hantverksteknik eller om mode under olika 

epoker och sedan redovisa detta muntligt inför klassen eller genom arbeten som 

lämnades in till läraren.  

Upprepa 

Gärdenfors skriver om hur betydelsefull upprepning är för många former av 

lärande. Han skriver att ju fler gånger man upprepar saker så bildas djupare och 

djupare spår i minnet. 
76

 Detta använde informanterna som metod för att eleverna 

skulle lära sig textilslöjdens teoretiska delar, de berättade om att de ofta får lov att 

upprepa/repetera saker för att eleverna ska befästa kunskaperna, de fick nästan 

alltid upprepa de större genomgångarna för vissa elever eller berätta igen om 

saker de vet att de redan har berättat för eleverna tidigare. Informant 4 berättade 

om en situation som nyligen tagit plats i klassrummet. Hon hade frågat eleverna 

om alla kunde trä symaskinerna, spola tråd och byta nål på maskinen varpå alla 

eleverna svarade att de kunde. Hon bestämde sig då för att testa dem och avbröt 

lektionen för att alla skulle upprepa dessa detaljer. Precis som hon trott var det 

många som inte alls kunde detta.  

Tidsbrist för teori 

I Nationella utvärderingen av skolan kan man läsa att det finns en stress inom 

läraryrket av att tiden inte räcker till. 
77 

Alla mina informanter var ense om att tid är en bristvara i läraryrket. Några 

informanter beklagade sig över tidsbristen som gör att det är svårt att hinna skapa 

eget material till slöjden eller till att planera in de teoretiska momenten. I 

intervjufrågan om läromedel för teori hävdade några av informanterna att det inte 

finns tid för att skapa egna läromedel för det teoretiska arbetet. Att tidsbristen gör 
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att lärare inte hinner skapa läromedel som skulle kunna förenkla förmedlingen av 

teoretisk kunskap till eleverna. Citatet nedan handlar om tidsbristen för att skapa 

eget läromedel. 

Som tvåämneslärare så finns det ingen tid till att fördjupa sig. Informant 5 

Några tyckte att tiden för att skapa eget material är obefintlig medan några 

uttryckte att de hinner men att det blir stressigt.  

Hasselskog skriver också om tidsbristen i läraryrket att många lärare upplever att 

det är svårt att hinna hjälpa alla elever under lektionerna. 
78

 En av mina 

informanter förklarade detta fenomen och berättade om att eleverna under 

lektionen ibland frågar om samma saker och hon märker då att hon har haft för 

lite teoretiska genomgångar. Eftersom det tar extra lång tid att gå igenom för en 

elev i taget brukar hon samla eleverna och lägga in en genomgång där det behövs. 

Detta bildar en ond cirkel, lärarna har inte tid för att planera teorin och då går det 

åt ännu mer av lärarens tid vid själva lektionstillfällena vilket leder till mer stress i 

slöjdläraryrket. 

 

Sammanfattning metod 

Några av informanterna ansåg att slöjdämnet inte får bli för teoretiskt eftersom det 

är lättare för fler elever att klara av ett praktiskt arbete istället för ett teoretiskt.  

Metoder som används för att elever ska tillägna sig slöjdteorin bättre är att hålla 

teorigenomgångar i början av lektionen för att eleverna inte ska hinna lessna, att 

upprepa genomgångar och att väva in teorin i de praktiska momenten. 

Eftersom både lärarnas planeringstid och tiden för varje elev under lektionerna är 

en bristvara hinner många lärare inte med att planera in de teoretiska 

genomgångarna vilket gör att eleverna behöver mer hjälp av läraren under 

lektionstid till att förstå vad/hur de ska göra. Detta blir en ond cirkel. 

Kunskap 

Under intervjuerna har en av frågorna handlat om vilket kunskap eleverna får 

genom slöjden som de kan ha nytta av utanför skolans väggar och i en underfråga 

till den har diskuterats hur eleverna tillägnar sig kunskap genom praktiska 

moment jämfört med hur de tillägnar sig kunskap genom teoretiska moment. 

Vissa av informanterna förstod inte frågan och vad jag ville få ut av den. De 

svarade genom att räkna upp saker som eleverna ska lära sig, ingen av 

informanterna förstod kunskapsbegreppet. Gustavsson diskuterar skillnaden 

mellan teoretiskt kunskap och praktiskt kunskap och skriver att skolorna under 

historien varit dåliga på att förklara vad kunskap innebär och vad kunskap är. Att 

eleverna går i skola för att tillägna sig kunskaper skriver Gustavsson är så 

självklart att man tyckt att det inte behöver förklaras i läroplanerna. 
79

 Det verkar 
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som om mina informanter tänker på samma sätt gällande kunskapsbegreppet och 

kunskapssynen eftersom de har haft svårt att sätt ord på och definiera ordet 

kunskap och förklara sin kunskapssyn. När man tittar tillbaka på intervjuerna så 

kan man dock se att de har en kvalitativ kunskapssyn alltså de nämner inte bara att 

eleverna ska kunna, känna till fakta eller veta saker utan även ord som man 

förknippar med de övriga tre F:en, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Här 

nedan följer några exempel på detta. 

Fakta (När informanterna nämner ord som veta, kunna, känna till är det faktan i 

de fyra F:en de vill att eleverna ska ha kunskap om) 

Kunna veta skillnaden på syntetgarn och ett ullgarn. Informant 6 

Förståelse (att lära sig förstå varför något är på ett särskilt vis och varför man ska 

göra på ett särskilt sätt) 

Lära sig utifrån ja det arbetssätt dom har men det är ju inget att sitta med 

penna och papper att skriva utan att förstå varför redskapen används om 

varför man väljer just det här materialet till det här jobbet och varför den här 

tekniken är så bra och så när man ska sy och så det är ju alltså muntlig 

inlärning. Informant 5 

Färdighet (att de rent praktiskt ska klara av att göra vissa saker) 

Att dom ska kunna följa en skriftlig instruktion också eller att dom ska 

kunna följa olika typer av instruktioner. Informant 6 

Förtrogenhet (Att ha förtroende för sin kunskap, att våga, att hitta 

självförtroendet för slöjdandet) 

Våga försöka än fast man inte riktigt vet hur man ska göra [...] många säger 

ah men vad bra då kan jag göra det där hemma också för det tordes jag inte 

förut men nu kan jag, nu törs jag. Informant 3 

Elevers olika lärostilar för att tillgodogöra sig kunskap 

Alla informanterna hade en gemensam strävan om att inte låta de teoretiska 

delarna få ta över utan att slöjden ska få fortsätta vara ett praktiskt ämne. En 

informant sa att: 

Man kan ju egentligen grotta ner sig hur mycket teoretiskt som helst i varje 

moment men då förlorar man ju den här glädjen att få jobba med händerna att få 

vara kreativ, teorin ska inte få döda det praktiska. Informant 8 

 

När jag ställde följdfrågor till varför de tycker att det ska få vara praktiskt så 

svarade en av informanterna att hon anser att alla elever ska få lyckas på slöjden, 

att de som inte är lika begåvade med papper och penna ska få en chans att få vara 

duktig och lyckas i nåt ämne. 



33 

 

Gärdenfors skriver att alla har vi individuella lärostilar på samma sätt som vi har 

olika personligheter och att detta gör att olika undervisningsmetoder fungerar 

olika bra för olika elever.
80

 Om man ser på mina informanters utsagor genom 

detta kan de mena att slöjden är uppbyggd på ett sådant sätt att det passar för fler 

elevers lärostilar. Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder "Det jag hör glömmer jag, 

det jag ser kommer jag ihåg, det jag gör förstår jag" 
81

 

Många av mina informanter tyckte att slöjden måste få fortsätta få vara så praktisk 

som möjligt för att det då passar för fler elevers sätt att lära. 

 

Sammanfattning av analys 

De teoretiska moment lärarna valt att undervisa i och vikten av dessa 

De teoretiska områden som informanterna undervisar i är lite olika från informant 

till informant men generellt för alla informanter är att det finns två genrer av teori 

som lärs ut. Den ena av dessa är den teori som mina informanter är ense om att 

den inte går att vara utan. Den teori som några av informanterna ansåg komma 

automatiskt i samband med de praktiska momenten. Dessa är saker som 

begreppsdefinitioner och att eleverna ska veta hur de ska gå tillväga för att klara 

av sömnadsuppgifterna och sådana saker som lärarna ser som delar som krävs för 

att eleverna överhuvudtaget ska ha möjlighet att klara sömnaden. 

Den andra teorin är den som inte är nödvändig för att eleverna ska klara av det 

praktiska och därför måste av läraren aktivt väljas in i undervisningen. Dessa är 

resurshushållning, hållbar utveckling, miljöpåverkan, ekonomi, mode och trender 

och kulturella avsnitt. För att eleverna ska få kunskaper om dessa områden krävs 

det att läraren väljer att förmedla dessa till eleverna. 

Hur textilslöjdslärare tolkar kursplanen för vilken teori som ska finnas med i 

undervisningen 

Hälften av informanterna ansåg att kursplanerna är väldigt tydlig för vilken teori 

som ska finnas med i undervisningen och andra hälften ansåg tvärt om att 

kursplanen är svårtolkad och upp till varje lärare att tolka fritt.  

De undervisningsmetoder textilslöjdslärare använder för att motivera 

eleverna till arbete med teoretiska moment 

Att väva in de teoretiska momenten i undervisningen för att teorin ska få en 

naturlig tillämpning gör att eleverna förstår varför de ska ha teori, att vara tydlig 

med varför teorin är viktig och att upprepa teoriområdena är alla metoder för att 

göra eleverna motiverade till teoretiskt arbete som kommit fram genom 

intervjuerna.  

De kunskaper eleverna ska få genom textilslöjdsundervisningen 

Informanterna kunde inte direkt beskriva sin kunskapssyn men genom analysering 

av intervjuerna kunde man se tydligt att de hade en kvalitativ kunskapssyn 

eftersom de använde sig av de fyra F:en när de beskrev vad eleverna ska lära sig 

och kunna genom textilslöjdsundervisningen. 
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Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras slutsatser som dragits utifrån empirin. Därefter 

diskuteras metod, validitet och källkritik och slutligen diskuteras hur möjlig 

fortsatt forskning på området skulle kunna se ut. 

Slutsatser 

Innehåll 

Att textilslöjdslärare arbetar på olika sätt fick jag klart för mig genom min studie, 

allra tydligast när det gäller teoretiska momenten. Några av mina informanter har 

väldigt mycket teori medan de andra har få teoriområden med sina elever. Några 

informanter har mycket teori av vissa delar och tunt inom övriga områden. De 

flesta teoretiska områden som informanterna nämnde var bakgrundshistoria till de 

textila tekniker de lär ut till eleverna. När man kollar på dessa tekniker har mina 

informanter i stort sett valt ut samma tekniker som eleverna ska lära sig. De väljer 

alltså ut de tekniker som de själva fått lära sig i skolan eller i hemmet, tekniker 

som de kanske har knutit band till och att lärarna av den anledningen tycker att 

dessa är de mest relevanta teknikerna för slöjden som skolämne. Dessa tekniker är 

desamma som stod på agendan redan under textilslöjdens intåg i skolan, det vill 

säga sömnad, broderi, stickning och virkning. Det står ingenting i nuvarande 

kursplanen om att just dessa tekniker ska finnas med i undervisningen, men ändå 

tycker samtliga textilslöjdslärare som deltagit i studien att det är en självklarhet att 

sömnad, broderi, stickning och virkning ska finnas med. Om detta är mer av 

tradition i slöjden eller på grund av det Johansson skriver om textillärarnas kärlek 

till sitt ämne är en intressant fråga. 
82

  

Vidare är stickning och virkning enligt mina erfarenheter tekniker som många 

elever verkar ha svårare med än sömnadsmomenten i slöjden och de verkar inte 

heller tycka att det är lika rolig som sömnaden. Ändå fortsätter stickning och 

virkning att vara ett måste i textilslöjdundervisningen. Är det så att dessa är de 

tekniker som eleverna lär sig mest på att utöva? Eller är det de tekniker som 

lärarna trivs bäst med att lära ut? Hur kommer det se ut om femtio år till?  

 

En tanke kring varför teorin kring dessa teknikers historia väljs före andra 

teoretiska områden kan vara att dessa är sådant lärarna kan utantill och inte 

behöver planera ihop. Att lärarna på grund av tidsbristen i läraryrket inte hinner 

planera genomgångar för nya områden utan fortsätter traditionsenligt i samma 

spår som de har undervisat tidigare. Om man då jämför med informant 6 som bara 

jobbat inom läraryrket i några år och därför blivit tvungen att skapa nya 

planeringar utefter Lgr11 kan man se att hon i högre utsträckning fokuserar på att 

väva in alla de olika teoretiska momenten som nämns i kursplanen och inte bara 
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premierar teknikernas bakgrundshistoria. Hon säger själv att hon spenderar 

mycket tid på att göra eget material och hon har därför möjlighet att få med mer 

allmänbildande teoretiska områden exempelvis kring lönekriterier i Asien, eller 

förklara för eleverna varför slöjdpåsarna är bra för miljön. 

Syfte 

Det mina informanter lyfter fram som slöjdens huvudsyften är att eleverna ska få 

en skaparglöd och ett självförtroende. De ska få ett mod att våga använda de 

färdigheter de lärt sig under slöjdlektionerna. Detta är dock inget som faktiskt står 

specifikt i kursplanerna så varför är det på detta vis? Jag tror att textilslöjdslärarna 

vill överföra sin glöd för skapande så att eleverna ska få känna samma sak. 

Textilslöjdslärarna strävar efter att eleverna ska brinna för slöjdandet och tycka att 

det är roligt. Som informant 6 sa tyckte hon att eleverna hellre ska lämna skolan 

med ett slöjdintresse än att de lämnar med högsta betyg i ämnet. Jag tror även att 

det kan vara på grund av detta som teorin inte heller utförs i den mängd den 

borde. Informant 8 sa att hon inte ville att teorin skulle ”få döda” det praktiska. De 

vill inte att teorin ska få förstöra det som eleverna tycker är roligt i slöjden.  

Metod 

Informanterna säger att eleverna ofta tycker att det är tråkigare med teoretiska 

moment än vad de tycker det är med praktiska moment. Min hypotes till varför 

det är på det viset är att när praktiskt arbete och teoretiskt arbete ligger så nära 

varandra som de gör på textilslöjden upplevs skillnaden mellan arbetena så stor att 

det är enkelt att jämföra dem med varandra. När eleverna då växlar emellan dessa 

arbeten blir det därför lättare för dem att bli negativt inställda till att arbeta 

teoretiskt, eftersom det teoretiska arbetet inte blir "lika roligt" som det praktiska. I 

textilslöjdsundervisningen kan det därför vara extra viktigt som lärare att 

undervisa i det teoretiska arbetet på ett vis som fungerar för alla elever. Eleverna 

är negativt inställda till teorin bara för att de tycker att skapandet är extra roligt. 

Skulle slöjdens teori genomföras istället för en svensklektion kanske eleverna 

skulle tycka den är trevligare än att den ska stjäla utrymme från tiden vid 

symaskinerna i slöjdsalen. På grund av att det kanske är på detta vis är det extra 

viktigt att få eleverna att förstå varför teorin är viktig.  

Kunskap 

Frågorna som innefattade kunskap och kunskapssyn var svåra för lärarna att svara 

på. Kunskap verkar vara ett begrepp som är svårt att beskriva med ord och svårt 

att förstå vad det egentligen är. När mina informanter svarade på frågorna om 

detta tänkte de främst på fakta, den fakta som eleverna ska kunna. Jag tror att 

begeppet kunskap är så komplext att man sällan på eget bevåg problematiserar 

ordets betydelse och heller inte tänker på att ordet kan ha en djupare definition än 

helt enkelt att kunskap är vad man kan. Borg skriver att eleverna i slöjden lär sig i 

huvudsak av vad de ser, hör och vad de känner med händerna och att det därför 

kan vara svårt för eleverna att sätta ord på vad de lärt sig under ett moment och 
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det kan vara som Borg säger att detta även gäller för lärarna att de undervisar 

främst genom att visa eleverna hur de ska göra och om man frågar vilken kunskap 

eleverna får räknar de i första hand upp vilka slöjdföremål eleverna har gjort och 

vilka tekniker de använt. 
83

 

Kunskapskraven i kursplanen 

Hur ska man då göra som lärare för att undervisa eleverna i de teoretiska 

momenten utan att elevernas motivation för ämnet ska sjunka, utan att teorin ska 

få döda det praktiska men ändå i den utsträckning att eleverna har möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskaperna så att de kan uppfylla kunskapskraven.  

 

Att arbeta tematiskt i slöjden med olika områden kan vara ett sätt att lyckas med 

detta. Informant 6 berättade att hon jobbar nästan alltid tematiskt och passar på att 

väva in de teoretiska momenten så att de får en naturlig tillämpning på en gång. 

Hon tar tillfällena i akt och passar på att lära sina elever allmänbildande teoretiska 

bitar som hör till det valda temat. Exempel på ett tema hon berättade att hon 

genomfört var med sjuor som skulle sy slöjdpåsar. Hon passade då på att berätta 

för eleverna hur mycket mer miljövänligt det är att använda tygpåsar som kan 

återanvändas flera gånger än att köpa nya plastpåsar varje gång man åker och 

handlar. Hon berättade vad plasten kommer ifrån och om plasttillverkningens 

påverkan på miljön. Efter eleverna sytt sina tygpåsar fortsatte hon med plast-temat 

och berättade om återbruk. Hon startade en diskussion med eleverna om vad man 

skulle kunna göra med plastpåsarna om det nu ändå skulle vara så att man har 

flera som samlats på hög. Efter detta fick eleverna skapa accessoarer av gamla 

plastpåsar. Genom detta temaarbete kunde informanten väva in både 

miljöpåverkan och återbruk i de praktiska arbetet på ett sätt som blev både 

naturligt och intressant för eleverna. Med detta sätt att arbeta kan man ge eleverna 

teoretiska kunskaper på ett roligt sätt som inte äventyrar deras motivation och 

arbetsvilja. Informanten lyckades även få in nytt arbetsmaterial på slöjdschemat 

genom att använda plastpåsar som dessutom är ett billigt material som inte  

äventyrar kostnaderna för slöjdverksamheten. Ett annat temaarbete denna 

informant arbetade med var klädsömnad där hon vävde in ekonomiska värden 

genom att redogöra för eleverna om lönekriterierna för arbetare i klädindustrin i 

asien och i samma arbete kunde hon väva in diskussioner om mode och trender, 

detta också på sätt som blir naturliga och därför intressanta diskussioner för 

eleverna.  

Jag tror att det gäller att hitta en bra mix av teoretiskt och prakiskt arbete i slöjden. 

Några av mina informanter verkar ha hittat en bra balans för detta och några tror 

jag skulle behöva självkritiskt granska sina sätt att arbeta och ifrågasättas i  om 

deras elever verkligen lär sig allt som står i kursplanen. Jag tror att många 

textilslöjdslärare skulle behöva förnya, förändra och förbättra sin 

undervisningsplan, tänka lite utanför ramarna, våga prova nya metoder och nya 
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sätt att arbeta. Jag tror att detta skulle behövas både för att eleverna skulle få 

större möjlighet att nå kunskapskraven i kursplanen, för att de ska tycka att även 

det teoretiska är roligt och för att slöjdämnet ska få utvecklas.   

Frågeställningar 

Första tanken med min idé till examensarbete var att fokusera på vilket läromedel 

textilslöjdslärare använder för att undervisa i de teoretiska momenten och att med 

den informationen skapa ett läromedel som skulle kunna underlätta för 

textilslöjdslärarnas arbete. Men då jag började undersöka hur lärare tolkar 

kursplanerna och hur de utför det teoretiska ändrade jag riktning i mitt 

intresseområde.  

Jag tycker att jag har fått intressanta svar på mina frågeställningar och jag har 

gjort en undersökning som jag tyckt varit både lärorik och utvecklande. 

Validitet 

Min studie är gjord inom en kommun, det är inte säkert att det ser likadant ut i 

andra kommuner eller med andra informanter och detta gör att mina resultat i 

studien inte gäller för andra platser utan den är bara generaliserbar i denna 

kommun. Däremot kan andra med samma arbetsområde känna igen sig och 

relatera till mina resultat.  

Eftersom det finns ett begränsat antal skolor i den kommun jag valt att göra min 

undersökning i har jag varken kunnat välja fritt eller helt slumpartat vilka skolor 

som fått vara med i min undersökning utan jag har fått förhålla mig till de skolor 

där det funnits frivilliga textilslöjdslärare. Trots detta tycker jag att jag ändå har 

fått en helt okej variation av skolornas storlek och placering, i min undersökning 

har jag både centrala skolor och skolor längre ut på landsbygden och de 

mittemellan. 

De åtta informanterna i denna studie var de enda högstadilärare i denna kommun 

som var frivilliga att ställa upp på intervjun. De textilslöjdslärare som inte ville 

ställa upp på intervjun kanske skulle ha gett min studie ett mer nyanserat resultat. 

En av informanterna som tackade nej gav den anledningen att hon inte tyckte att 

hon var ett väl valt intervjuobjekt på grund av att hon arbetar på sitt eget sätt och 

gör som hon själv vill. Jag förklarade att jag inte är ute efter att hitta informanter 

som jobbar på just ett särskilt sätt utan att jag vill undersöka hur arbetet görs i 

denna kommun och därför hellre vill hitta så många olika informanter som 

möjligt. Tyvärr gick hon ändå inte med på att låta sig bli intervjuad. Borg skriver 

också om detta fenomen, att flera av hennes informanter reagerat på samma vis. 

Trots att de varit väl medvetna om ämnets variationsmöjligheter anser de ändå 

inte att de skulle vara en bra representant för slöjdlärarkåren eftersom de 

undervisar på sitt eget sätt. 
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avskräckta från att medverka i intervjun för att de inte är säkra på sina 

undervisningsmetoder och därför inte vill blottlägga den i risk för att bli 

”trampade på tårna” eller ”slagna på fingrarna”. 

En annan informant tackade nej på grund av tidsbrist och om hon skulle ha 

deltagit i min studie kanske jag skulle fått ta del av fler utsagor om tidsbristens 

påverkan på innehållet i textilslöjdsundervisningen vilket kanske skulle utgjort en 

större vidgning av mitt arbete.  

Av de textilslöjdslärare som ställde upp på att bli intervjuad går det inte att svara 

på om de blivit påverkade av innehållet i studien när de gett sina utsagor. Det 

finns en risk att informanterna har riktat sina intervjusvar för att de varit rädda att 

jag tycker undervisningen ska bedrivas på särskilda sätt. Att de av rädsla för att 

verka missköta sitt jobb ”förfinat” sina utsagor om hur de arbetar med teorin i 

textilslöjdsundervisningen. 

Under en av mina intervjuer har jag två informanter samtidigt. De hjälps åt att 

svara på frågorna och kompletterar varandra. Jag kan inte vara helt säker på att de 

verkligen håller med varandra i alla intervjufrågor, att den som inte pratar för 

tillfället verkligen håller med om att det den andre informanten säger stämmer. De 

kanske inte vågade säga emot varandra. En annan nackdel med att intervjua två 

informanter samtidigt är att inspelningen kan bli svårare att transkribera, som tur 

var hade dessa två informanter väldigt olika röster vilket gjorde det enkelt att veta 

vem det var som sa vad. 

På alla skolor utom en har intervjuerna genomförts i textilslöjdssalarna. Fast då 

tiderna för intervjuerna tagit plats då textilslöjdsalarna i regel brukar vara tom har 

intervjuerna vid några tillfällen sammanfallit samtidigt som det är dags för 

städning av salen. Det har inte verkat under intervjuerna som att informanterna 

blivit störda av städerskan eftersom informanten ändå pratat på utan konstigheter 

men eftersom detta varit en intervju där informanterna blottlägger hela sin 

undervisning kan städerskans närvaro ha påverkat vad informanterna valt att säga. 

På grund av att de inte vill att det ska låta konstigt inför städerskan som bara hört 

en del av samtalet eller för att de av andra anledningar inte vill att städerskan ska 

höra om hur de genomför sin undervisning.  

Metoddiskussion 

Textillärarna i denna kommun har ingen gemensam undervisningsplan för 

textilslöjden. De pratar dock om att skapa ett underlag som ska vara gemensam 

för all textilslöjd i kommunen. De har en frivillig slöjdträff en gång per termin där 

de pratade om att diskutera detta, tyvärr blev slöjdträffen denna termin inställt på 

grund av sjukdom. Om denna slöjdträff blivit av kanske textillärarnas 

undervisningsunderlag sett annorlunda ut redan nu och min studie kanske skulle 

fått andra resultat om jag kunnat genomföra en observationsstudie under 

slöjdträffen. Skulle slöjdträffen blivit av hade jag kanske även fått tillfälle att hitta 
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fler frivilliga informanter till min studie. Kanske skulle jag fått ett bättre tillfälle 

att presentera mig och intressera lärare som tidigare tackat nej till min studie. 

Eftersom det är på egen hand jag har tolkat empirin är det min tolkning som 

bearbetats i detta arbete. Att bara ha en persons tolkningar av vad informanterna 

säger kan vara missledande eftersom alla människor tänker i olika banor och 

någon annan skulle kanske tolkat min empiri på ett annat sätt än vad jag gjort. Det 

finns en möjlighet att saker som mina informanter sagt i sina intervjusvar är något 

annat än vad jag förstod att informanterna ville säga. Detta är en av nackdelarna 

med intervju som metod men jag har försökt så gott jag kunnat att undvika 

förvrängning i mina tolkningar. 

En annan nackdel med intervju som metod är att informanterna kan uppfatta 

intervjufrågorna på olika sätt och därför ge olika typer av svar. De två första av 

mina frågor är lika fast ändå olika. I första frågan har jag använt mig av orden 

"teoretiska områden" och i den andra har jag skrivit "den textila teorin". Dessa två 

olika ordval förklarade jag i början av intervjun för att informanterna skulle förstå 

vilka delar i textilslöjden det var jag menade med mina olika formuleringar. 

Informanterna fick även en lapp med dessa beskrivningar som de fick behålla 

under intervjun. Trots dessa åtgärder och att informanterna sagt att de förstått 

detta var det många av informanterna som ändå inte lyckades skilja dessa åt under 

intervjuerna. När jag senare analyserade resultatet fick jag därför sätta ihop dessa 

frågor för att kunna tolka dem. Jag kan därför inte veta om informanterna 

definierat formuleringarna av orden på samma vis som jag menat dem.  

Jag kan inte heller veta om mina informanter definierat de befintliga begreppen på 

samma sätt som jag. Exempelvis kanske någon av informanterna inte kallar det de 

arbetat med för hållbar utveckling när det är återbruk de gjort. Av den 

anledningen kan min tabell (figur 2, s 25) och mina tolkningar vara missvisande. 

Kanske borde jag specificerat vad jag menar med varje begrepp eller bett 

informanterna specificerat vad de menar. Kanske skulle jag till och med kunnat ge 

informanterna någon typ av test där de ska dra streck mellan olika begrepp och 

deras betydelse för att jag skulle kunna få veta hur de definierar begreppen. 

Tabellen kan också vara svårtolkad eftersom en del av begreppen under intervjun 

behövde användas oftare för att det skulle vara möjligt för informanterna att 

beskriva sin verksamhet. Sömnad, sy, sydde, sytt är självklar att de behöver 

användas ofta för att förklara slöjdverksamheten och detta behöver inte betyda att 

99 procent av textilslöjdsverksamheten är att sy?  

 

När jag genomförde mina intervjuer gjordes detta under en kortare och intensiv 

period. En till två intervjuer per dag varvat med transkribering. Detta gjorde att 

det blev många intervjusvar att hålla ordning på vilket gjorde att jag fick svårt att 

under intervjuerna hålla koll på vilka intervjufrågor informanterna svarat på och 

inte. Eftersom mina intervjufrågor gränsar till varandra gled informanterna in på 

frågor som jag då inte hunnit ställa ännu vilket gjorde att jag fick lov att be 

informanterna att svara på frågan igen när det senare var dags för den frågan 
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eftersom jag inte kunde vara helt säker på att jag fått ett tillräckligt uttömmande 

svar på frågan tidigare. Jag borde ha hållit mig till endast en intervju per dag och 

antingen lämnat transkriberingarna till senare tillfälle eller göra transkriberingen 

för intervjun direkt efter intervjun för att hålla bättre ordning i mitt huvud.  

Ljudinspelning av intervjuerna var för mig otroligt viktiga för att kunna göra 

korrekta transkriberingar av intervjuerna. Med tanke på ovanstående dilemma 

skulle det varit stor risk för ihopblandningar av informanternas intervjusvar och 

jag har därför varit otroligt tacksam över att alla mina informanter gick med på att 

bli inspelade. Ljudinspelningsutrustningen fungerade riktigt bra förutom vid en 

intervju där ett brus vid flera tillfällen återkommer och gör att flera ord inte går att 

höra. Trots dessa ordbortfall har det tack och lov gott att förstå meningens helhet i 

alla fall.  

Källkritik 

Den nationella utvärderingen av grundskolan, Nu03, är en utvärdering som kom 

ut nio år efter den tidigare läroplanen Lpo 94. Jag har nu hört rykten om att en ny 

nationell utvärdering av grundskolan redan är på gång. Denna skulle ha varit 

värdefull litteratur till min studie medan Nu 03 egentligen är för gammal att 

hänvisa till eftersom den inte är skriven efter Lgr11. 

Laginders text från 2011 Längtan att skapa med händerna handlar om att lära sig 

konsthantverk i studiecirklar. Eftersom studiecirklar är frivilliga läromiljöer kan 

jag tycka att den inte är en bra referens i en jämförelse mot en obligatorisk skola. 

Fast då många elever är positivt inställda till slöjden, ofta knackar på 

textilslöjdsdörren flera minuter innan lektionen ska börja och ofta inte vill lämna 

salen i slutet av lektionen kan Laginders synpunkter stämma ihop med hur det 

fungerar i textilslöjdsundervisningen. 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra denna studie i en större skala. En undersökning 

i fler kommuner och med många fler informanter. Kommuner i olika storlekar och 

utspridda över hela landet. Det skulle ge en större generaliserbarhet till mina 

resultat och resultaten skulle få en högre validitet. 

Det skulle även vara intressant att vidga studien genom att göra intervjuer med 

elever eller någon typ av tester av elevernas kunskaper. Ta reda på vad eleven 

egentligen kan om de teoretiska områdena i slutet av nian för att verkligen se ifall 

eleverna har fått lära sig de teoretiska kunskaperna och om detta har upprepats 

tillräckligt ofta i de olika årskurserna för att eleverna ska komma ihåg dessa när de 

lämnar högstadiet. 

  

En vidare vidgning av min studie hade kunnat vara att analysera och ta reda på om 

det går att se några skillnader och likheter mellan informanternas utsagor 

beroende på deras ålder och antal år i yrket. Kanske skulle det kunna vara så att 
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äldre lärare har större likheter i sitt sätt att arbeta med teoretiska moment än vad 

jämförelsen mellan en äldre och en yngre lärare kanske har. Troligtvis är min 

studie för liten för att man skulle kunna se några klara samband men det skulle 

kunna vara intressant och om tiden inte hade varit ett problem skulle jag ha gjort 

det.  

Något jag ångrar att jag inte gjorde i min studie var att inte närmare undersöka hur 

ofta varje teoriområde tas upp med eleverna. Om varje teoriområde är en bock i 

en punktlista som ska gås igenom under de tre årskurserna eller om de teoretiska 

områdena nöts kontinuerligt så att eleverna verkligen anammar dem. Vilka 

områden som genomförs i vilka årskurser och vilka områden som är en 

upprepning av det som eleverna ska ha lärt sig redan i lågstadiet. 

Med tankar på hur man skulle kunna göra fortsatta undersökningar utifrån denna 

studie vill jag koppla tillbaka till de tre examensarbeten som gav mig intresse för 

denna studie (Inledningen, s 2). Två av dessa fokuserade precis som denna studie 

på hur lärare undervisar i slöjdens teoretiska moment. Nordell kommer med sin 

studie bland annat fram till att många lärare begränsar de teoretiska områdena för 

att eleverna tycker att lektionerna förstörs om de inte får arbeta praktiskt hela 

passet. 
85

 Neves kommer i sin studie fram till att undervisningens upplägg i 

slöjdsalarna skiljer sig markant från skola till skola. 
86

  

Att resultaten i deras studie liknar resultaten i denna studie skulle kunna tolkas 

som att det finns lärare i denna studie som kanske fortfarande förhåller sig till den 

äldre kursplanen Lpo 94 istället för den nyare Lgr11. Eller som Tüll och N, 

Jildenmyr kommer fram till i sin studie att lärare kan ha svårt att förstå 

skillnaderna mellan nya och gamla kursplanen. 
87

 De har i sin studie även 

intervjuat Kajsa Borg som varit med och formulerat den nya kursplanen och säger 

att den nya kursplanen öppnat upp för nya tekniker och material: 

 

Kajsa Borg vill också slå ett slag för att man inte får glömma bort att införa 

andra tekniker också och att man där är öppen för både det gamla 

traditionella och helt nya material. 
88

  

 

Utifrån detta arbete hoppas jag att andra studenter kommer att kunna inspireras till 

fortsatt forskning inom detta område precis som jag har inspirerats av dessa 

angränsande studier inför mitt arbete.  

Jag hoppas även att denna studie kommer att kunna bidra till att hjälpa 

textilslöjdslärare och textilslöjdslärarstudenter i deras tankegångar kring hur de 

ska arbeta med de teoretiska momenten i slöjden, hur de ska tolka kursplanerna 

och hur de ska forma sin undervisning för detta.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuunderlag  
 

1. Vilka teoretiska arbetsområden får eleverna undervisas i här hos dig, i de olika 

årskurserna?  

 

2. Hur gör du när du undervisar i de teoretiska arbetsområdena? 

 - Kan du ge exempel på hur ett teoretiskt arbetsområde kan se ut på 

 dina textilslöjdslektioner?  

 - På vilka/vilket sätt får eleverna arbeta?  

 

3. Vad ingår i den textila teorin här hos dig, i de olika årskurserna?  

 

4. Hur gör du när du undervisar i textil teori?  

 - Samla klassen eller visa på plats?  

 

5. Använder du/får eleverna använda något läromedel för teorin i slöjden?  

 - I så fall vad?  

 - Har du utarbetat något läromedel själv?  

 

6. Anser du att du har mycket eller lite slöjdteori på dina lektioner?  

 - Hur ser du på kopplingen mellan teori och praktik? 

 - Hur lär man sig praktiken och hur lär man sig det teoretiska?  

 

7. Hur tolkar du kursplanen för vilken teori i slöjden som ska finnas med i 

undervisningen?  

 

8. Vad anser du att dina elever tycker om de tre teorigrupperna?  

 - Varför tror du att de tycker på det viset?  

 - Hur gör du för att motivera dem till teoretiskt arbete?  

 

9. Varför ska man ha teori i slöjden? Vad tycker du?  

 - Vilken kunskap får eleverna som de kan ha nytta av utanför 

skolans väggar? 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Tusen tack för att du vill ställa upp på en intervju! Du är 

guld värd! 

I mitt examensarbete gör jag en undersökning om hur textilslöjdslärare undervisar 

i teoretiska moment i textilslöjden. Hur de disponerar tiden, vad de använder för 

läromedel, hur de tolkar kursplanerna och vad de upplever att deras elever tycker 

om textilslöjdsteori, är några av de frågeställningar som denna undersökning 

ämnar svara på.  

Intervjun är frivillig men genom att ställa upp på en intervju hjälper du mig att 

genomföra denna undersökning och för det är jag otroligt tacksam. Intervjun 

kommer att spelas in om detta är okej för dig och sedan kommer den 

transkriberas. Alla uppgifter från undersökningen kommer vara anonyma i 

undersökningsresultatet och kommer endast användas i mitt examensarbete.  

 

Tack för att du ställer upp! 

 

Här är intervjufrågorna för att du, om du vill ska kunna förbereda dig för 

intervjun: 

1. Vilka teoretiska arbetsområden får eleverna undervisas i här hos dig, i de olika 

årskurserna? 

2. Hur gör du när du undervisar i de teoretiska arbetsområdena? 

3. Vad ingår i den textila teorin här hos dig, i de olika årskurserna? 

4. Hur gör du när du undervisar i textil teori? 

5. Använder du/får eleverna använda något läromedel för teorin i slöjden? 

6. Anser du att du har mycket eller lite slöjdteori på dina lektioner? 

7. Hur tolkar du kursplanen för vilken teori i slöjden som ska finnas med i 

undervisningen? 

8. Vad anser du att dina elever tycker om de tre teorigrupperna? 

9. Varför ska man ha teori i slöjden? Vad tycker du? 

 

Mobilnummer:___________ 

Mejl:  isabellbrandstrom@gmail.com  

Ses på intervjun!  

 

Med vänliga hälsningar  

Isabell Brändström 



 

 

Bilaga 3 
Persondata, information och samtycke.  
 

Datum för intervju:  Ålder: 

Informant Nr:  Arbetsplats:   

Namn:   Årskurs: 

E-postadress:  Antal år i tjänst: 

Mobil:   Utexaminering år: 

 

 

Information till dig som är informant i denna studie:  

Denna studie är ett examensarbete och jag som arbetar med den heter Isabell 

Brändström. Syftet med denna studie är att ge en bild av hur textilslöjdslärare 

arbetar med teoretiska moment i slöjden. 

För att genomföra denna undersökning använder jag mig utav kvalitativa 

intervjuer. Jag kommer att intervjua dig och flera andra lärare. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att senare kunna transkriberas. Det transkriberade 

materialet kommer sedan att ligga till grund för studiens resultat. 

Alla personuppgifter, ljudinspelningar och det transkriberade materialet kommer 

att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem.  

De uppgifter jag använder i studien kommer att vara avidentifierade och därför 

kommer ingen utomstående att kunna identifiera dig eller någon annan av mina 

informanter. De data jag samlar in under intervjuerna kommer endast att användas 

i forskningsändamål. 

Deltagandet i denna studie är frivillig och du kan när som helst under studiens 

gång avbryta din medverkan. 

 

 

 

Tack för att du medverkar! 

 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till deltagande i 

denna studie:______________________________ 

 Informantens underskrift 


