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Sammanfattning 
Jag har i denna studie valt att titta på hur textilslöjdslärare beskriver sitt arbete med 
materiallära. Syftet har varit att skapa kunskap om textilslöjdslärares undervisning i 
materiallära och vilka läromedel de använder sig av. Undersökningen utfördes genom 
litteraturstudier som knyter an till ämnet och fem kvalitativa intervjuer med utbildade 
textilslöjdslärare. Det som framkom var att materialläran läggs in i samband med det eleverna 
slöjdar med. Det framkom även att, om man gör undervisningen mer praktisk, så blir eleverna 
mer intresserade. Läromedel kring materiallära förekommer i begränsad omfattning och 
lärarna använder de läromedel som finns mest som ett stöd i sin undervisning. Det är lättare 
att undervisa de yngre eleverna i materiallära än de äldre, vilket kan bero på att de yngre är 
mer nyfikna av sig än de äldre. Materialens funktion är enligt lärarna den viktigaste 
kunskapen eleverna bör få med sig när de slutar skolan, så att de kan göra medvetna val i sina 
inköp av kläder och hemtextilier. 

Sökord: läromedel, materialens funktion, praktisk kunskap, teoretisk kunskap, textilslöjd  
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Inledning 
 

Efter nio och ett halvt år i textilläraryrket och i kombination med ett antal års studier så är jag 
nu framme vid mitt examensarbete. Här får jag en möjlighet att fördjupa mig i ett område som 
jag har funderat på och känner att jag själv kan utvecklas i. Bristen på läromedel i materiallära 
har gjort det svårt för mig att undervisa i materiallära, då jag inte vetat hur ingående 
undervisningen ska vara i de olika materialen. Eller ska man bryta elevers slöjdande för att 
lägga in teoretiska lektioner med materiallära där eleverna får läsa och skriva om de olika 
materialen. 

 I denna studie inriktar jag mig på att undersöka hur textilslöjdslärare beskriver sitt arbete med 
materiallära. I slöjdens syftesbeskrivning i läroplanen, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a) kan man läsa att undervisningen i 
ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att 
arbeta med olika material och uttrycksformer. I det centrala innehållet kan man läsa: 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker   

I årskurs 1–3 

x Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. 
 
I årskurs 4–6 

 
x Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinations 

möjligheter. 
 

I årskurs 7–9 

x Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, 
till exempel nyproducerade och återanvända material. 
 
 (Skolverket, 2011a) 
 

Man kan inte läsa någonstans i kursplanen om vilka, som i mitt fall textila material man ska 
lära ut, inte heller om vad eleverna bör få för kunskaper om de olika textila materialen. I dag 
finns det tillgång till många olika textila material och nya tillkommer hela tiden. I 
kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd får man lite vägledning om materialen. I 
årskurserna 1–3 ska eleverna lära sig att urskilja olika materials användningsområden och 
deras egenskaper såsom fiberstruktur och hållbarhet, samt även utveckla kunskaper om några 
slöjdmaterials ursprung. I årskurs 4–6 tillkommer materialens kombinationsmöjligheter och 
att utveckla kunskaper om resurshållning. När man sedan kommer till årskurs 7–9 kan man 
läsa om en vidgad materialanvändning genom att materialens kombinationsmöjligheter och 
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andra material lyfts fram, men också att eleven får kunskaper om olika material och hur de 
produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Skolverket, 2011b). 

Som pedagog ska man sträva efter att eleverna får en likvärdig undervisning och har 
möjlighet till likvärdiga betyg i våra svenska skolor. Jag kan se svårigheter i det när vi lärare 
får tolka kursplanerna själva, då vi sällan har någon kollega i samma ämne på den eller de 
skolor vi arbetar på. Kajsa Borg tar upp det i boken Slöjdämnet i förändring, där skriver Borg: 

Det som har betydelse för frånvaron av likriktning är att lärarna sällan har haft tillgång till centralt 
producerade undervisningsmaterial, vilket medför att de oftast tillverkat sina egna läromedel. 
Lärarna har också gjort sina egna tolkningar av de läroplaner de arbetat efter och de har anpassat 
sin undervisning efter de lokala förutsättningarna. I praktiken arbetar också slöjdlärarna mycket 
som  ”ensamvargar”.  De  är  vanligtvis  ensamma  som  ämnesföreträdare  på  sina  respektive  skolor,  
vilket bidrar till att de utvecklar en mycket personligt färgad slöjdundervisning (Borg, 1995, s. 4). 

Studien kan förhoppningsvis bidra till djupare kunskap och inblick i hur lärare uppfattar sin 
undervisning kring materiallära. Min ambition som lärare är att ge elever så goda 
materialkunskaper som möjligt. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka några textilslöjdlärares förhållningssätt till sitt arbete 
med materiallära, och på vilka sätt de behandlar undervisningen om textila material. 

 

1. Hur beskriver lärarna sin syn på materiallära? 
2. Hur uppfattar lärarna sin undervisning kring materiallära? 
3. Hur stor del av sin undervisning uppskattar lärarna att de lägger på materiallära? 
4. Vad tycker lärarna är viktigast att få med i undervisningen kring materiallära?  

 
 

Det jag undrar över är hur textilslöjdlärares egen syn på materiallära ser ut. Jag frågar även 
vad eleverna har för reaktion på arbetet med materiallära, för det tror jag kan ha en betydelse 
för hur lärarnas personliga uppfattning är. Eftersom jag vill ha större insikt i hur 
textilslöjdlärares undervisning med materiallära ser ut så får de frågan om hur deras 
undervisning ser ut kring materiallära och hur stor del materiallära de uppskattar att de lägger 
i sin undervisning. Jag vill även veta vilka läromedel de använder sig utav i undervisningen 
med materiallära och hur samarbetet med de övriga ämnena ser ut. När eleverna lämnar 
grundskolan så undrar jag vad textilslöjdlärarna tycker att de ska kunna om och kring de olika 
textila materialen så då blir frågan till dem; vad tycker du är viktigast att få med?  

 



4 
 

Metod  
 

För att undersöka hur lärare ser på materiallära har jag använt kvalitativa intervjuer som 
metod. Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 
på dessa frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar (Trost, 1997). Syftet med den 
kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. Då 
måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjligheter att ta upp allt hon har på 
hjärtat (Johansson & Svedner, 2010). Undersökningen började som en strukturerad 
undersökning med frågor bestämda i förväg. Den första frågan som ställdes löd; vad lärarna 
trodde att andra textilslöjdslärare i allmänhet tänker om materiallära. När intervjuerna 
genomfördes blev det som ett styrt samtal mellan mig och informanten. Jag såg till att alla 
frågorna blev besvarade och under samtalets gång kunde jag ställa följdfrågor för att få mera 
uttömmande svar. Man ska i möjligaste mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i 
samtalet och val av delaspekter av intervjun (Trost, 1997). 

 

Urval 
Till  min empiriska datainsamling valde jag att intervjua fem textilslöjdslärare i fyra 
kommuner i mellansverige. Att det blev slöjdlärare i mellansverige var ett praktiskt val då jag 
ville ha möjlighet att besöka de skolor textillärarna arbetar på för att intervjua dem i deras 
rumsliga miljö där de känner sig trygga.  

I den region där undersökningen genomfördes finns genom facket en intresseförening för 
slöjdlärare, som brukar anordna föreläsningar eller fortbildning någon gång per år. Jag 
använde mig av intresseföreningens maillista och valde ut lärare därifrån. Tanken var att det 
kanske kan vara lättare att få lärare att ställa upp på intervjuer om man någon gång har 
träffats. Jag skickade mail till fem lärare som arbetade i de kommuner jag valt att åka till, där 
jag skrev om mitt intresseområde och tillfrågade dem om de var villiga att bli intervjuade (se 
bilaga 1). Några dagar senare ringde jag upp dem och frågade hur de tagit ställning till mitt 
mail, om de var villiga att vara med på en intervju, och alla var positiva till att medverka.  

Eftersom det var geografisk åtkomst som styrde så blev lärarna slumpmässigt utvalda när det 
gäller ålder, kön, årsklasser man undervisar i och antal år i läraryrket. Att samtliga 
intervjupersoner som kom att delta var kvinnor beror på att det inte fanns någon man i 
regionen som arbetar som textillärare. Det är som Peter Hasselskog (2008) konstaterar. Att det 
i textilslöjden finns uteslutande kvinnliga lärare och att i trä- och metallslöjden är manliga 
lärarna i majoritet. Kvinnliga lärare är betydande och ökande i trä- och metallslöjden. 
Hasselskog (2008) skriver vidare om skillnaden i de olika slöjdsalarna, där textilslöjsalarna 
påminner om hemmiljön och där trä- och metallslöjdsalarna har en karaktär av yrkesmiljö 
(Hasselskog, 2008). När det gäller elevgrupper i lärarnas undervisning så blev det hela 
spannet från årskurs 3-9 eftersom textilslöjdslärare ofta arbetar på skolor där de har alla 
årskurser, eller att textilslöjdlärarna undervisar på flera skolor i samma kommun. Spannet på 
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antal år i läraryrket var från 10 till 41 år, så alla kan antas vara textilslöjdslärare med god 
erfarenhet i yrket. 

I redovisningen av intervjuerna har textilslöjdslärarna fått fingerade namn med hänsyn till 
kravet på konfidentialitet. Textilslöjdslärarna började arbeta som lärare efter sin examen.  

Anna har arbetat i läraryrket i 10 år, varav 6 år i textilslöjden och arbetar med årskurserna 3-6. 
Clara arbetar med årskurserna 3-9 och har arbetat i 17 år. Lisa arbetar också med årskurserna 
3-9 där hennes yrkesverksamma år är 19. Maja arbetar även hon med årskurserna 3-9 och har 
35 år i yrket. Stina är inne på sitt 42:a år i slöjdläraryrket och arbetar på två skolor där det på 
den ena skolan är årskurserna 3-9 och den andra årskurserna 3-6. 

 

Procedur 
Intervjuerna har genomförts på respektive textilslöjdlärares skola, i slöjdsalen eller i en lokal i 
nära anslutning till slöjdsalen. Intervjuerna har tagit mellan 20 till 30 minuter beroende på hur 
utförliga svar informanterna gav. Jag valde att spela in intervjuerna på min smartphone 
samtidigt som jag förde korta anteckningar under intervjun. Informanterna hade innan 
intervjun fått reda på att intervjuns inriktning handlade om lärarens arbete kring materiallära. 
Jag började intervjun som Trost beskriver; att be den man intervjuar att fritt berätta om något i 
anslutning till intervjuns ämnesområde (Trost, 1997). Därefter fortsatte jag med ett öppet 
samtal där jag såg till att få alla mina frågor besvarade i den ordningen det passade (se 
Frågeformulär, Bilaga 2).  

 

Databearbetning  
När alla intervjuer var genomförda så lyssnade jag igenom de bandade samtalen. Därefter 
transkriberades alla intervjuerna ordagrant och jag skrev ut dem på papper.  Vid läsningen 
markerades informanternas svar utifrån intervjufrågorna med markeringspennor och olika 
färger. Jag valde att arbeta med en intervjufråga i taget för att sedan gå vidare med nästa 
fråga, då jag läst texten och gjorde nya markeringar med en annan färg. På detta sätt kunde jag 
göra en sammanfattande bearbetning av intervjusvaren och även ta ut citat som belyser och 
svarar på mina frågeställningar (Trost, 1997).  

 

Etiska överväganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till de fyra etiska huvudkraven inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av Informationskravet: Forskaren skall 
informera de som ställer upp som forskningspersoner om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
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att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda 
personer får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

När jag skickade ut min mailförfrågan till textilslöjdslärarna så informerades de om att jag 
jobbade efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, och en webblänk bifogades där de kunde läsa om den. Även 
vid intervjutillfället informerade jag dem ännu en gång om mitt forskningssyfte och att de har 
rätt att avsluta intervjun om de ej längre önskar vara delaktiga. Även att intervjun endast ska 
användas i mitt examensarbete och att de som deltar i undersökningen kommer att vara helt 
anonyma tog jag också upp vid intervjutillfället. 
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Forskningsöversikt  
 

Vad är teori och praktik i skolämnet slöjd? 
När man talar om materiallära i ämnet slöjd så uppfattas det många gånger som att det ska 
vara av teoretisk karaktär (Berge, 1992). Jag kommer att titta på hur tidigare forskning ser på 
kunskap i ämnet slöjd. Är det uppdelat i teori och praktik och vad är det då i så fall som skiljer 
teoretisk och praktisk kunskap åt.  

Boken Kunskap i det praktiska (2004) handlar om olika slags utbildningar där man lär sig 
grunderna för de olika praktiska verksamheterna, som till exempel att bygga båtar och att laga 
mat. I inledningen till boken skriver Gustavsson; 

Flera andra av skolformens kurser är inriktade både mot att man lär sig olika saker samtidigt som 
man utvecklas som människa, man bildar sig. Varför skulle detta inte kunna ske i praktisk 
verksamhet? Synar vi andra former av utbildning utifrån ett sådant exempel, kan vi generalisera 
frågan om praktiska utbildningars ställning i utbildningssystemet. Frågan om förhållandet mellan 
det som kallas teoretiska och praktiska utbildningar är klassisk inom ämnesområdet pedagogik. 
Det kännetecknande för det västerländska utbildningssystemet är en tudelning mellan de 
intellektuella och det manuella arbetet (Gustavsson, 2004, ss. 5-6).  

I citatet ovan nämns intellektuella och manuella arbeten som då knyts till människans olika 
förmågor där man kan göra en uppdelning av teori och praktik. Det klassiska är att säga att 
kroppens eller handens förmågor räknas till praktiska verksamheter, medan medvetandets 
eller själens verksamheter räknas till de teoretiska. Sedan lång tid tillbaka finns en 
föreställning om att viss kunskap är teoretisk och att annan är av praktisk karaktär. I skolan är 
det de teoretiska ämnena man läser sig till, medan man i de praktiska gör någonting 
(Gustavsson, 2004).  

 

Teoretisk kunskap 
I boken Vad är kunskap? (2002)  tar  Gustavsson  upp  Aristoteles  syn  på  teori.  ”Teori  var  för  
honom förbundet med det kontemplativa livet, att begrunda tillvarons mysterium och hänge 
sig  åt  den  förundran  som  är  all  kunskaps  början”  (Gustavsson, 2002). Vi förknippar vanligen 
teori med tänkande och tänkandet antas sitta i huvudet, det intellektuella, så vetandet är oftast 
i förknippat med vetenskap. I och med att teoretisk kunskap kopplas till tankeverksamhet så 
har den hög status. Teoretisk kunskap uppfattas ofta som absolut. Det kan vara något som alla 
måste besitta (Gustavsson, 2002). Han skriver även vidare att Platons uppfattning om kunskap 
har sin utgångspunkt från vad vi tror eller håller för sant. Den sanna kunskapen får vi genom 
själens och intellektets verksamhet. Det som bryter mot en sådan föreställning är att säga att 
kunskapen tar sin utgångspunkt i handling (Gustavsson, 2002). Platon var en grekisk filosof 
som levde 427 – 347 före Kristus. Han grundade en skola, Akademin, som var ett mäktigt 
centrum för lärda studier och samtal inom olika kunskapsområden med filosofin i centrum. 
Platon var den förste att ställa upp säker kunskap till skilnad från att endast ha en åsikt eller 
tycka någonting. Aristoteles var en grekisk filosof och naturforskare som levde 384 – 322 före 
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Kristus. Han sökte sig till Platons berömda akademi, där han förfinade och nyanserade 
diskussionen om kunskap genom att tala om kunskap som knuten till olika verksamheter. 

 

Praktisk kunskap 
Gustavsson (2002) skriver om att Aristoteles syn på praktisk kunskap var av två olika slag. 
När vi tillverkar saker i ett hantverk är det en slags praktik, den andra är när vi genom politisk 
verksamhet försöker göra samhället bättre, eller när vi hjälper andra mäniskor. Praktisk 
kunskap förknippar vi med det vi gör med händerna eller den praktiska kunskapen som sitter i 
kroppen. Praktisk kunskap kopplas till känslor och mekaniskt arbete. Gustavsson (2004) 
skriver  att  ”Platon  tänkte  sig  en  tudelning  mellan  själ  och  kropp,  mellan  ande  och  materia”  
(Gustavsson, 2004, s. 11). Den som arbetar med händerna och kroppen är lägre stående. 
Handens och kroppens arbete är lågt värderat (Gustavsson, 2004). Intellektuellt arbete har 
långt tillbaka i historien ansetts ha högre status än handens arbete (Gustavsson, 2004). 

I Möten & medieringar skriver Marner (2005) att slöjd som skolämne ofta ses som ett 
överflödigt  ”estetiskt-praktiskt  ämne”  eller  ”övningsämne”  av  skolledare  och  företrädare  för  
så kallade teoretiska ämnen. De befintliga motsättningarna mellan ämnen, praktik och teori 
befästes  genom  ett  sådant  tänkande.  ”Såväl  teori som praktik kan ses som betydelseprocesser 
som är relaterade till och beroende av varandra och den motsättning som finns i den 
västerländska  kulturen  mellan  de  bägge  fenomenen  är,  eller  snarare  borde  vara,  överspelad”  
(Marner, 2005, s. 74). Precis som teori har praktik sin egen färdighet, kunskap och 
förtrogenhet. Marner (2005) skriver vidare att teorin växer ur praktiken men med teori så kan 
man också förbättra praktiken. Det är en av anledningarna till att man inte bör dela upp 
skolans ämnen i praktiska och teoretiska ämnen (Marner, 2005).  

 

Sociokulturellt lärande 
Sociokulturellt lärande är ett perspektiv på lärande som menar att människan lär hela tiden i 
olika sociala sammanhang. I boken Lärande i praktiken, Ett sociokulturellt perspektiv (2000) 
skriver  Säljö,  ”Kunskaper  lever  först  i  samspel  mellan  människor  och  blir  sedan  en  del  av  den  
enskilde  individen  och  hans  eller  hennes  tänkande/handlande”  (Säljö, 2000, s. 9). Det 
sociokulturella sammanhanget anses vara av stor betydelse för individens utveckling. 
Människan är som art läraktig och det är ett av hennes mest utmärkande drag. Människan kan 
ta vara på erfarenheter och använda sig av dem i framtida sammanhang.  ”Lärandet  är  inte  
heller samma företeelse under olika historiska epoker och kulturella villkor. Teknologisk och 
social utveckling påverkar de sätt på vilket vi får del av information, kunskaper och 
färdigheter”  (Säljö, 2000, s. 13).  Säljö  menar  att  ”redskap”  eller  ”verktyg”  är  viktiga begrepp 
när det gäller att förstå mänskligt lärande. Med redskap eller verktyg menas att de är antingen 
intellektuella (språkliga) eller fysiska. Dessa två går hand i hand och samverkar med varandra. 
Säljö  menar  att  det  viktigaste  redskapet  är  språket.  ”Det  är  genom  kommunikation  som  
sociokulturella resurser skapas, men det är också genom kommunikation som det förs vidare. 
Detta  är  en  grundtanke  i  ett  sociokulturellt  perspektiv” (Säljö, 2000, s. 22) 
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Säljö skriver att man ska uppmärksamma tre samverkande företeelser i det han kallar lärandet 
i ett sociokulturellt perspektiv:  

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/ språkliga) redskap. 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för samarbete i olika 

kollektiva verksamheter (Säljö, 2000, ss. 22-23). 
 
 

Tidigare forskning inom slöjd 
Marlene Johansson (2002) skriver i sin undersökning att den dominerande uppfattningen hos 
föräldrar  till  eleverna  i  studien  var  att  slöjden  betraktades  som  ”praktisk”,  att  man  arbetade  
med  händerna,  i  motsats  till  ”teoretiskt”. Johansson skriver även att resultaten i hennes studie 
visar att eleverna agerar i ett samspel under arbetsprocessen av mentala och fysiska redskap. 
Det  som  ena  stunden  oreflekterat  kan  benämnas  ”teoretiskt”,  kan  i  nästa  stund  växla  och  
uppfattas  ”praktiskt”  för  att  återigen  uppfattas  som  ”teoretiskt” (Johansson, 2002).  

Teorin och praktiken kan emellertid samverka för att leda oss till kunskap eller vetenskap.  

Ett annat sätt att närma sig förhållandet mellan teori och praktik är genom den indelning 
Aristoteles gjorde och som flitigt har kommit att användas i vår tid. Han angav tre olika former av 
mänskliga aktiviteter som är knutna till olika vanor och färdigheter. En var teori som motsvaras 
av färdigheten att bedriva vetenskap. Man förvärvar vetenskaplig skicklighet genom att bedriva 
teori som verksamhet. En andra var att göra något, att skapa, producera som motsvaras av 
skickligheten att tillverka. En tredje var de handlingar som inte leder till att något produceras, 
utan som är till för sin egen skull och har sitt eget värde som motsvaras av klokheten 
(Gustavsson, 2002, s. 79). 
 

Britt-Marie Gustafsson har gjort samma tolkning mellan förhållandet teori och praktik utifrån 
de lärare, inom praktiska verksamheter, hon intervjuat. Hon skriver:  ”Lärares  kunskap  i  det  
praktiska förefaller innehålla kunskapsformer med kompetenser och förmågor som kan 
relateras både till att göra, att veta och att vara. Lärarna förväntas använda både hand, hjärna 
och hjärta i sitt yrkesutövande” (Gustafsson, 2004, s. 212).  

 
I slöjden kan man se en samverkan mellan den teoretiska och praktiska kunskapen. Kajsa 
Borg förklarar i sin avhandling Slöjdämnet. Intryck – uttryck – avtryck (2001), att det 
praktiska handlar om tillverkning, konstruktion och produktion. Men hon knyter även an till 
teoretisk kunskap och konstnärligt skapande. Det teoretiska betecknas som ett undersökande 
reflekterande sätt som strävar mot förståelse. Detta blir både en förutsättning för och ett 
resultat av den praktiska handlingen (Borg, 2001). Detta kan vi se beskrivet i Johansson 
(2002) text:  ”Gränserna  för  det  språkliga  metaforerna  teori  eller  praktik  flyter  samman  när  en  
instruktion eller måttsatt skiss i vävningen eller kjolens arbetsbeskrivning omsätts i 
handling”(Johansson, 2002, s.218). Även Berge (1992) tar upp relationen mellan teori och 
praktik i sin avhandling, Gå i lära till lärare och skriver  ”I  textilslöjden  omsätts  teori  i  
praktisk handling främst genom användning av arbetsbeskrivningar (Berge, 1992, s. 165). 
 
I Johanssons (2002) studie tolkar föräldrar slöjdämnet som ett praktiskt ämne, vi kan ändå se 
att det kommer in en hel del teoretisk kunskap i samverkan med det praktiska. Gustavsson 
(2004) skriver att det har bedrivits forskning kring kunskap från åtminstone 1980-talet om de 
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olika kunskapsformernas förhållande till varandra. Forskare från olika ämnestillhörigheter har 
samarbetat för att klargöra den praktiska kunskapens innebörd. Det är kombinationen av 
praktik och teori som har behövts för att ge språk och begrepp för den kunskap som används 
”i  det  praktiska”.  Motsatsen mellan teoretisk och praktisk kunskap är fortfarande ifrågasatt 
(Gustavsson, 2004, ss. 6-7). Berge (1992) menar att motsatsförhållandet mellan teori och 
praktik inte är balanserad, det visar sig i det övertag den teoretiska kunskapsformen har. 
Berge  (1992)  fortsätter:  ”Den  grundprincipen  förmedlas  i  skolan på olika sätt. Teorins övertag 
bejakas också ofta av slöjdlärarna själva. På många skolor hänger en affisch med följande 
ordalydelse.  ”Lär  med  kroppen  – Det  fastnar  i  knoppen”  (Berge, 1992, s. 106). Även det att 
slöjdsalarna på de flesta skolorna är belägna för sig själva i en egen del av skolbyggnaden 
eller  annan  byggnad  kan  bidra  till  en  åtskillnad.  Berge  (1992)  skriver:  ”Den  rumsliga  
åtskillnaden mellan klassrum och slöjdsalar ger en upplevelse av att slöjdämnet tillhör en 
annan  domän.  Det  stärker  tankefiguren  att  ”praktik”  är  åtskilt  från  ”teori”  och  inte  får  störa  
varandra”  (Berge, 1992, s. 105). 

Det är inte bara Berge som ser problemet med att slöjden historiskt sett tycks tillhöra en annan 
domän. Hasselskog menar att en uppdelning i teoretiska och praktiska ämnen är historiskt 
betingad och det är ingen tvekan om att en sådan uppdelning av ämnen är problematisk. 
”Samtidigt  är  beteckningarna  vanligt  förekommande  i  olika  sammanhang, dock inte längre i 
läro- och  kursplaner”  (Hasselskog, 2010, s. 66) 
 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2005) kommer Hasselskog och 
Johansson fram till att elever upplever slöjdverksamheten som positiv och engagerande. De 
ställer  sig  också  frågan  om  hur  eleverna  definierar  vad  som  är  ”kunskaper”  i  slöjd.  Eleverna  
har svårt att se nyttan av kunskaper från slöjden. Hasselskog och Johansson ställer även 
frågan; hur roligt får det vara i skolan? Om man har för roligt som elev, tenderar då vikten 
eller  nyttan  av  ämnet  att  minska?  ”Kvalitéer  som  självförtroende,  att  få  ta  egna  initiativ  och  
eget ansvar beskrivs av eleverna som något slöjdämnet innefattar, men tycks inte vägas in när 
eleverna  talar  om  kunskaper  från  slöjdverksamheten” (Hasselskog & Johansson, 2005, s. 43). 
I Berges forskning kan man läsa att elevernas reaktion är tydlig, att teori är skilt från praktik.  

Till  ”teori”  räknar eleverna verksamheter som försiggår inom de s.k. teoretiska läroämnena. Det 
gäller  även  en  praktisk  verksamhet  som  skrivning.  Inom  domänen  ”teori”  måste  eleverna  
anstränga  hjärnan.  Elevernas  uppfattning  är  att  ”teori”  inte  får  störa  de  ”praktiska”  verksamheten i 
slöjd.  Några  elever  upplever  klyftan  så  stor,  att  de  t  o  m  säger  att  de  ”slipper  lärarna”  under  
slöjdlektionerna (Berge, 1992, s. 131). 

I texten ovan kan vi se att människan har olika förmågor för att inta kunskap. I slöjdämnet kan 
vi se att dessa förmågor samverkar med varandra i stor utsträckning då eleverna arbetar i 
slöjden.  
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Ämnesorientering i materiallära 
Här presenteras en översikt av de i slöjden vanligaste material eleverna arbetar med. Till 
översikten av materialläran har jag utgått ifrån Ninni Munters (1998) bok Textil materiallära. 
Materialen består av textilfibrer, dessa brukar delas in i två huvudgrupper, naturfibrer och 
konstfibrer. Naturfibrer kommer både från växter som bomull, lin och hampa men även från 
djur som till exempel ull och silke. Konstfibern är framställd på konstgjord väg. 

 

Växtfibrer 
Bomullen är vår mest använda textilfiber och det är en ettårig växt. På bomullsbusken växer 
det frukter som är en kapsel, när den är mogen öppnar den sig och bomullsfibrerna väller ut 
och torkar. Bomullsfibern består av en enda cell och är tillstörsta delen uppbyggd av 
cellulosa. De största odlingsområdena finns i Kina, USA, Ryssland och Indien. Bomullens 
egenskaper är att den har en relativt god fuktupptagningsförmåga och värmetåligheten är 
mycket god. Bomullsfibern har låg värmeisolerande förmåga.  

Lin är en ettårig ört, som kan bli 1,25 meter hög. Linets beredning till fibrer är en omständlig 
procedur. Linfibern består till största delen av cellulosa. Ryssland och Polen är de största 
linproducenterna. I Sverige lades den industriella linodlingen och linberedningen ner i slutet 
på 1960-talet. Linets egenskaper är att fuktupptagningsförmågan är god då linfibern har 
förmåga att både snabbt ta upp och avge fukt. Värmetåligheten är mycket god till exempel vid 
strykning med fukt. Linet har en god värmeledande förmåga och det bidrar till att kläder av lin 
känns svala och behagliga vid varmt väder. 

 

Djurfibrer 
Med uttrycket ull menar vi i dagligt tal fårull. Ull är en hårbildning där fibern är uppbyggd av 
proteinämnen. 

Får kan man ha i praktiskt taget över hela världen i alla klimat utom där det är mycket fuktigt 
och hett. Klippning av får utförs en till två gånger per år. Man klipper så nära huden som 
möjligt för att få en sammanhängande fäll. Man skiljer på bottenull, täckhår och stickelhår. 
Bottenullen är den kortaste, finaste och krusigaste fibern. Täckhår är lite längre, grövre och 
mindre krusig fiber. Stickelhår är korta, grova, ganska raka, stela och spröda fibrer. 
Australien, Nya Zeeland, Sydamerika, främst Argentina och Uruguay, och Sydafrika står för 
en stor ullproduktion. Den svenska ullproduktionen är obetydlig och täcker endast några 
procent av vår konsumtion. Ullens egenskaper är att den har mycket god 
fuktupptagningsförmåga, dessutom stor förmåga att ta upp fukt utan att kännas våt och kall. 
Den värmeisolerande förmågan är mycket god. Ullen har en låg tvättålighet. Man måste vara 
försiktig vid tvätt så den inte filtas och krymper. 

Natursilke är kokongtrådar, körtelsekret, som vissa fjärilslarver producerar. När larven skall 
förvandlas  till  fjäril,  förpuppar  den  sig.  Den  ”spinner”  in  sig  i  ett  skyddat  skal,  kokong.  
Kokongtråden består av två enkelfibrer, som är uppbyggda av äggviteämnet fibroin och 
inbäddade och sammanklistrade med ett annat äggviteämne, sericin. De kokonger som ska 
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användas till silkesframställning upphettas, så att puppan inuti dör. Sedan fångar man upp 
trådändarna från 3-8 kokonger och för dem samman till en tråd, som hasplas upp. Kina är det 
land som står för den främsta produktionen av silke, även om världsproduktionen är mycket 
låg.  

Natursilket har en hög draghållfasthet i förening med töjbarhet och elasticitet. Det är finfibrigt 
och mjukt. Fuktupptagningsförmågan är god, och har som ullen egenskapen vid 
fuktupptagning att den inte känns våt. Sidenet har behagligt grepp, mjukt fall och vacker 
lyster. 

 

Konstfibrer  
Bland konstfibrerna har vi två grupper: Regenatfibrer och syntetfibrer, deras framställning är 
helt olika. 

Regenatfibrer tillverkas av material som finns i naturen oftast från granens cellulosa. 
Cellulosan bryts ner och återvinns, regenereras, i sådan form att det är lämplig för 
framställning av textilfibrer. Hit hör viskos-, modal- och kuprofibrerna. En särskild typ av 
regenatfibrer är acetatfibrerna. De består inte av ren cellulosa utan av cellulosaacetat, som en 
förening mellan cellulosa och ättiksyra. Hit hör acetat- och triacetatfibrerna.  

Syntetfibrer framställs på kemisk väg då man kan utgå från till exempel råolja, vatten och luft. 
Först framställer man enkla, kemiska föreningar, lågmolekylära ämnen, som sedan genom 
komplicerade kemiska processer vid högt tryck och hög temperatur förenas till ett 
högmolekylärt ämne. Detta överförs till flytande form genom smältning eller med hjälp av 
lösningsmedel. Sedan spinner man syntetfibrerna. Syntetfibrer är plaster och de textila 
materialen vi vanligast använder oss av är polyester, polyamid och elastan. (Munters, 1998) 
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Resultat  
 

I redovisningen av intervjuerna med textillärarna får vi inblick i hur undervisningen kring 
materiallära kan se ut. Vilken eller vilka metoder använder textillärarna för att ge sina elever 
så goda kunskaper som möjligt i materiallära.  

Resultatet redovisas utifrån studiens fyra frågeställningar som är: 

1. Hur beskriver lärarna sin syn på materiallära. 
2. Hur uppfattar lärarna sin undervisning kring materiallära. 
3. Hur stor del av sin undervisning uppskattar lärarna att de lägger på mareriallara. 
4. Vad tycker lärarna är viktigast att få med i undervisningen kring materiallära. 

 
Jag har valt att strukturera resultatredovisningen utifrån ovanstående frågor. Resultaten 
kommer att redovisas i fyra avsnitt som därefter sammanfattas som grund för den 
efterföljande resultatanalysen och studiens slutsatser.  

 
 

Hur beskriver lärarna sin syn på materiallära  
När jag vid varje intervjutillfälle inledningsvis frågade om hur lärares allmänna uppfattning är 
kring materiallära möttes jag av tystnad, då de alla funderade en bra stund. Alla 
textilslöjdlärare tänkte väldigt lika om andra textilslöjdslärare. De trodde att det kunde vara ett 
”onödigt  ont”  och  att  tankarna  kring  materiallära  är  ”minsta  möjliga”.  De  trodde  även  att  det  
är  något  som  ”nätt  och  jämt”  kommer  med  i  undervisningen,  även  om  alla  har  det  i  
bakhuvudet  att  ”just  ja  materiallära  skulle  jag  få  med  i  undervisningen  också”.    Även  lärarnas 
spontana reaktion när jag ringde upp dem och presenterade området var att några sa ”det  är  
det  ständigt  dåliga  samvetet”.  I  allmänhet  trodde  de  att  de  kunde  göra  mer  kring  materiallära  
än vad de verkligen gjorde i sin undervisning. De trodde inte att lärare tänkte på materiallära 
som ett speciellt ämne, där de jobbade med materiallära på en speciell lektion som då är 
teoretisk. Mitt intryck är att de alla hyste ungefär samma uppfattning, nämligen att 
materiallära kom in i undervisningen på ett naturligt sätt när de arbetade med olika saker. 
Clara sade; 

Jag tror att det är en självklarhet att alla vet, vad dom bär och varför dom bär dom olika 
materialen (Clara).  

 
Två av lärarna som har arbetat länge inom skolan nämnde också tidsbrist som en förklaring 
till varför man inte arbetar med teoretiska lektioner i materiallära. De har varit med under 
tiden slöjden har fått färre undervisningstimmar och då tycker de att eleverna ska få arbeta 
praktiskt så mycket som möjligt. 
 
När jag sedan frågade om de kunde beskriva hur deras syn på materiallära ser ut så var ett av 
svaren; 
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Min syn är en mer funktionsenlig syn på materialet, där ullen är ett värmande och svalkande 
material. Bomullen är behaglig, polyestern är ett fuktgenomsläppligt och ett funktionsplagg när 
jag springer. Men jag vill ju ha behagliga material som bomull, ull och lin (Clara).  
 

Clara pratade även om att man som textilslöjdslärare  blir  lite  ”insnöad”,  för  man  vill  gärna  ha  
naturmaterial i sina kläder och pratade mycket om naturmaterialen i sin undervisning. Fast 
privat så tror hon att de flesta tycker att funktionsplagg är viktigt att ha, till exempel när man 
tränar, eller i vinterplagg och även sommarplagg. 
 
På frågan om de kunde beskriva hur deras syn på materiallära ser ut svarade de andra lärarna 
att deras syn är lika som det de svarat på frågan om hur de trodde lärare i allmänhet tänker om 
materiallära. Man hade dåligt samvete för att man ansåg att man borde jobba mer med 
materiallära. Lärarna arbetade inte med materiallära som ett speciellt ämne, på en speciell 
lektion utan fick med det i undervisningen på ett naturligt sätt när det passade till det moment 
de arbetade med. Så när jag ställde frågan om de kunde beskriva hur deras syn på materiallära 
ser ut, började de direkt berätta om hur deras undervisning såg ut kring materiallära. Den 
frågan kommer att redovisas senare. 
 
Jag frågade även om hur eleverna brukar reagera på arbetet med materiallära, som ett sätt att 
förstå lärarnas syn på materialläran. Även här var svaren relativt lika från de intervjuade 
lärarna. De sade att reaktionen kunde vara varierande men överlag så sade de att de yngre 
eleverna är mer positiva. Stina berättar att; 
 

De är ju väldigt nyfikna av sig när vi gör nånting. Det här när de får titta på vad de har för 
material i kläderna tycker de är gör häftigt de små. Ja allt är ju nytt för dem i trean, så det är ju gör 
spännande (Stina).  
 

De äldre eleverna tycks ha ett lite större motstånd till materiallära än de yngre. Majas svar på 
frågan om elevernas reaktion om materiallära är;  
 

Skulle jag säga att i dag ska vi ha materiallära så skulle dom skrika rakt ut, och fråga när ska vi 
börja lektionen. För dom vill inte göra såna saker när de kommer till slöjden. Då vill man ju jobba 
med sina händer. Och allt efter åren gått så har jag nog prioriterat det mer och mer. Från början 
var jag nog kanske mer noga med att få in allt det här, men sen tycker jag nog att dom har så 
mycket teoretiska grejer hela tiden. Så man måste uppmuntra dom som är praktiskt lagda som inte 
har en chans på alla andra ämnen (Maja). 

  
 
Även de andra lärarna var inne på samma spår med att det är större motstånd med de äldre 
eleverna.  ”Man  får  inte  ta  av  deras  tid”  som  Stina  berättade  att  hennes  elever  tycker,  de  vill  
jobba när de är i slöjden. Som lärare är man glad när man ser elevernas vilja till att få skapa 
något i slöjden och att avbryta dem i sitt arbete kan många gånger ta emot. De yngre eleverna 
är mer nyfikna och ställer fler frågor än de äldre eleverna när de arbetar med materiallära. 
Lärarna tror att det beror på att det är helt nytt för de yngre eleverna medan de äldre vill 
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”jobba”  på  slöjden.  Fast  gör  man  praktiska  uppgifter  med  dem  så  är  de  äldre  eleverna  mer  
intresserade. 
 
Det som kan nämnas är också att fyra av lärarna undervisar i årskurserna 3-9, och följer då 
elevernas undervisning i slöjd från början till slutet. Lärarna repeterar materiallära i de äldre 
årskurserna och då tycker eleverna att de redan har hört det förut och vill jobba vidare. 
Lärarna nämnde även tiden som en bidragande orsak till att de inte lägger in så mycket 
materiallära i undervisningen, och på de flesta skolor har de yngre eleverna längre 
undervisningstid än de äldre. 

 

Sammanfattning  
Det var mycket intressant att höra textilslöjdlärarnas syn på materiallära, och de hade alla 
väldigt lika uppfattning kring frågorna jag ställde. Kring materiallära tog textilslöjdslärarna 
upp  att  det  kunde  vara  ett  ”onödigt  ont”  och  att  det  ”nätt  och  jämt”  kom  med  i  
undervisningen.  

Jag tolkar det som att lärarna upplevde dåligt samvete över hur de undervisade i materiallära. 
Jag kan förstå detta eftersom lärarna tyckte att de kunde göra mer kring materiallära i sin 
undervisning. Alla lärare nämnde att de inte jobbade med materiallära som ett enskilt ämne 
utan tog in det när det passade. 
 
När vi pratade om uppfattningar om elevernas syn på materiallära så såg även den lika ut hos 
de olika textilslöjdslärarna. De yngre eleverna är mer intresserade och lyhörda än de äldre 
eleverna. De nämnde att för de yngre eleverna var ämnet nytt och då är allt mer spännande. 
De äldre eleverna vill jobba med sina slöjdföremål på lektionerna och inte lyssna på läraren. 
Men om man gör praktiska uppgifter så är de mer intresserade.  
 
 

Hur uppfattar lärarna sin undervisning kring materiallära  
Jag har delvis berört lärarnas syn på sin egen undervisning kring materiallära i kapitlet ovan, 
men här följer en grundligare beskrivning. När jag kom till frågan om hur lärarna uppfattar sin 
undervisning om detta så börjar de genast berätta om hur deras upplägg är. Fyra av lärarna 
började prata om ull med sina elever i trean. Eleverna fick prova på att karda ullen, spinna på 
slända och att tova den. Under tiden eleverna provade på olika moment så pratade läraren om 
varifrån ullen kommer och hur den ser ut och vad man kan göra med den. Både Anna och Lisa 
tyckte att på det viset så kommer materialläran in på ett naturligt sätt. Stina som inte började 
med ullen i trean har det i årskurs fem, då hon tar upp det i samband med att eleverna ska lära 
sig sticka. Stina börjar i årkurs tre med bomullen som de övriga lärarna tar upp i årskurs fyra. 
Då får eleverna sy sina slöjdpåsar i bomullstyger och eventuellt något klädesplagg. Även här 
pratar de om varifrån bomullen kommer och hur den är odlad. De talar också med eleverna 
om bomullens egenskaper, hur den tål värme, vid till exempel genomgång vid strykning. Två 
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av lärarna tar upp miljöaspekterna kring bomullen, såsom miljöskadliga produktionsmetoder, 
gifter och att det finns ekologiska tyger. 

Eleverna får även lära sig att bomullstyg kan se olika ut som i Annas fall; 

Jag brukar plocka fram alla varianter av bomullstyg man har, så dom ser att liksom manchester, 
flanell och frotté, att allting är bomull (Anna). 

Alla lärare hade bomullsplanta i salen så att eleverna kunde se hur växten ser ut. Två av 
lärarna har även planterat bomullsfrön, så eleverna får se hur plantan växer och att det blir en 
blomma, som blir frökapsel och att den spricker.  
 
Vid sidan om ull och bomull, undervisar också lärarna om lin. De berättar att de visar någon 
tygbit, för man har inte så mycket av det materialet i klassrummet, eftersom man inte jobbar i 
lin med eleverna. De flesta lärarna har tavelskåp i klassrummen där man kan se linets olika 
stadier i beredningen, som lärarna visar och berättar om. De pratar även om hur man kan odla 
linet. Sidenet är liksom lin ett material som lärarna tar upp med eleverna och berättar om men 
inte jobbar något med.  
 
Generellt bland de intervjuade lärarna så är de yngre eleverna väldigt lyhörda och nyfikna när 
de arbetar praktiskt med materiallära. När materialläran kommer in på ett naturligt sätt under 
tiden man jobbar med något arbete, då eleverna får känna på materialen så är det inga problem 
och eleverna ställer frågor.  
 
Vad gäller olika typer av konstmaterial, tycks de introduceras i de senare årskurserna där även 
blandmaterialen tas upp. Två av lärarna eldar på tygfibrer med elever i årskurs åtta. Då får 
eleverna se vad som händer med de olika fibrerna, hur de uppför sig, hur de luktar och vad 
eleverna kan tänka på vid användning av plagg i olika material. De brukar också hälla aceton 
på olika fibrer för att även se den reaktionen. Det experimentella tycker eleverna är lite 
roligare. Som Clara beskriver; 

För att då händer det nånting, och sen för en del blir det en aha upplevelse, att – ja ha finns det 
olika material. Är det inte bara utseendet (Clara).  
 

Här kan även eleverna se en skillnad åt andra hållet, på tyg som de kanske tror är av samma 
kvalité. Många elever tror att alla tyger som är blanka är av siden, men vid ett brännprov kan 
de se skillnaden på sidentyg och ett polyestertyg. Alla lärarna nämner att man får ta in 
materialläran när det passar och göra lektionen praktisk och lite roligare. De nämner även att 
man får ta korta stunder kanske fem minuter då och då för sen tycker eleverna, speciellt de 
äldre,  att  ”man  tar  av  deras  tid”,  de  vill  jobba. 
 

Sammanfattning  
Alla textilslöjdlärare planerar in sin undervisning kring materiallära i ett lämpligt 
arbetsområde. När eleverna stickar eller tovar så pratar lärarna om ullen och dess egenskaper 
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när eleverna har det materialet i sina händer så de både får se och känna på det. Likaså är det 
med bomullen som läraren pratar om vid arbete med sömnad i bomullstyger.  

De andra materialen som lin, siden och konstfibrer arbetar eleverna inte med i någon större 
utsträckning, så här kommer materiallära in när lärarna berättar om dem och visar bilder, film 
eller att de fått sett dem i en genomgång vid datorn. 

Textilslöjdlärarna tycker att det är lättast att lägga in materiallära lite då och då och gärna i 
praktiska uppgifter. Då eleverna arbetar med något arbete och kan känna på materialen så är 
det lättare och eleverna ställer frågor. 

 

Hur stor del av undervisningen lärarna lägger på materialläran 
När vi pratade om att lärarna lägger in materiallära lite då och då i sin undervisning så 
kommer vi in på nästa fråga, om hur stor del materiallära de uppskattade att de lägger i sin 
undervisning. Precis som i min inledande intervjufråga möttes jag av tystnad, under tiden de 
funderade. Stinas spontana svar var; 
 

Ojojoj, det är väl inte mycket om man tänker tidsmässigt. Gud så svårt, man gör ju aldrig någon 
hel lektion man pratar ju nån stund, då blir det ju inte många minuter om man räknar ihop 
(Stina).  
 

Svaren jag fick var att de tyckte sig undervisa om materiallära från en halv lektion till två 
lektioner per termin och grupp. Att det var svårt att svara på frågan kan jag förstå. Eftersom 
det är som Stina och de andra lärarna nämnt, att man lägger in lite materiallära då och då, så 
då blir svaret enbart en uppskattning. Ytterligare en anledning till att det kan vara svårt att 
svara på frågan är, att det inte nämns i läroplanen hur mycket och om vad man ska ta upp i 
materialläran.  

Jag var även intresserad av att höra vad lärarna använde sig av för läromedel i 
undervisningsmaterial kring materiallära. Clara och Lisa använder sig av en film. Den brukar 
de visa för alla årskurser för den tar upp olika material på ett lättsamt sätt och är en översikt 
bland de olika materialen. Efter att eleverna sett filmen brukar lärarna ha diskussioner med 
eleverna.  De äldre eleverna kan fördjupa sig ytterligare tycker Lisa och då använder de ett 
dataorbaserat program som man kan prenumerera på och även ladda hem till en dator. I 
datorprogrammet finns det materialläraprogram kring ull, bomull, lin, silke och konstfibrer så 
där får man in hela området. Även Stina använder sig av datorprogrammet. Jag får 
uppfattningen av att de inte använder det så mycket som de önskar eftersom inte alla salar är 
utrustade med rätt utrustning. Lärarna tycker att det  blir  lite  ”krångligt”  då  man  måste  
använda projektor och sin egen dator om man ska visa det för hela grupper. Av de lärare jag 
intervjuade var det bara i en sal det fanns en smartboard. Smartboard är en interaktiv 
whiteboard som är ansluten till en dator. Man kan styra datorn direkt från tavlan med 
fingrarna eller en penna. 
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Tre av textilslöjdlärarna hade även en pärm1 som innehåller text och bilder på de olika 
materialen och deras ursprung. Lärarna sa att de mest använde pärmen som stöd när de 
pratade om materialen fritt och att de visade bilder ur den. Denna pärm kom ut 2012 så den är 
ny  för  lärarna,  men  det  Anna  tyckte  var  bra  med  den  ”var  att  den  tog  upp  en  del  nya  material  
som  man  inte  vet  så  mycket  om  själv”.   

Majas svar på frågan om läromedel i materiallära  var  att  hon  ”hade  inget  vad  hon  kunde  
komma  på”  (Maja).   

I  och  för  sig  kan  man  ju  räkna  den  där  som…(hon  pekar  på  bomullsplantan),  ja,  den  och  sen  har  
jag lin hängandes där, men jag har ingen bok eller nått häfte eller nej, inga såna grejer. Det är ju 
det man ska ha i datorn nu eller hur, det flippade klassrummet (Maja). 

Att Maja inte använder sig av slöjdprogrammet i dag beror på att hon inte har utrustning för 
det i salen, för hon funderade på var man kunde sätta upp en projektor och mot vilken vägg 
hon skulle kunna använda sig av för att sätta upp en duk. Men det jag tycker är intressant med 
hennes  svar  som  ingen  av  de  andra  lärarna  tar  upp  är  det  ”levande”  läromedel  som  finns  i  
slöjden. Alla lärarna har talat om att de lägger in materialläran när eleverna jobbar med något 
materia praktiskt. Då är det ju naturligtvis så att allt material eleverna använder sig av är ett 
läromedel. 

När jag frågade lärarna om hur samarbetet med de övriga ämnena i skolan såg ut kring 
materiallära blev det väldigt korta svar.  ”Noll”,  ”det  är  väldigt  obefintligt”,  och  ”det  
förekommer  inte”  var  några  av  svaren  jag  fick  av  lärarna.  På  en  av  skolorna  Stina  arbetar  på  
så arbetar de med projekt där alla ämnen jobbar utefter samma tema. Så samarbetet mellan de 
olika ämnena tycks förekomma men inte inom materialläran som jag frågade om. Alla lärare 
menade ändå på att de andra ämnena som till exempel samhällsorienterade ämnena och 
naturorienterade ämnena borde prata om de olika materialen som man använder sig av i 
slöjden. Lisa och Clara som använde sig av brännprover menade att där låg kemiämnet nära 
till hands att samarbeta med. Lisa sade också; 

…  att  när  man  pratar  om  bomullen  och  miljöförstörningen  kring  den  så  borde  det  komma  in  i  
dom andra ämnena, det borde komma in lite här och där (Lisa). 

Tre av textilslöjdlärarna menade att det är svårt att få till samarbete med de andra ämnena och 
de uppgav att tiden är en viktig faktor. Man träffar tydligen inte de andra lärarna så mycket 
och då är det svårt att kunna planera ihop. Två av lärarna sa att det är möjligt att det kan bli 
ändring på det, eftersom det skall ske omorganisation på skolan där de då kommer att jobba i 
arbetslag och då ska de arbeta kring teman. 

 

Sammanfattning 
Lärarna beräknar att de lägger en halv till två lektioner per klass och per termin på 
materiallära, de har svårt att vara exakta i sina svar sannolikt eftersom de lägger in lite 
materiallära då och då.  
                                                           
1 Slöjd 2000 utgiven av Freja skapargård AB 
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Textilslöjdslärarna använder läromedel som bilder och film som lärarna visar för eleverna och 
då använder som stödmaterial när de sedan pratar om de olika materialen.  

Samarbetet med andra ämnen kring materiallära förekommer inte på de skolor mina 
intervjupersoner arbetar på. Fast lärarna tycker att de andra ämnena även borde komma in på 
delar av textilmateriallära i sina ämnen. 

 

Vad tycker lärarna är viktigast när det gäller materiallära 
I min sista fråga till textilslöjdlärarna kring materiallära, så frågade jag vad de tycker är 
viktigast för eleverna att få med sig när de går vidare, vilka kunskaper bör de ha. De spontana 
svar  jag  får  är  ”baskunskaper”,  ”de  här  vardagliga  grejerna”,  ”naturmaterialen”,  ”att  det  finns  
olika  material”  och  ”det  här  med  miljön”.   

Att lärarna svarar att naturmaterialen är de viktigaste för eleverna att lära sig, det kan man 
förstå eftersom det är de materialen de börjar arbeta med i de tidiga årskurserna. De lägger 
även mest tid med naturmaterialen i sin undervisning, eftersom det oftast är de materialen 
eleverna har tillgång till i sina slöjdarbeten.  

Lärarna tycker att bomullen är ett material de kan göra väldigt mycket med när de undervisar 
om det i materialläran. De tycker det är viktigt att eleverna lär sig hela gången från en 
bomullsplanta till en tråd, eller ett garn eller ett tyg. Flera av textilslöjdlärarna tar än en gång 
upp att miljöaspekterna kring bomullen är viktiga att prata om. 

Eleverna skulle även lära sig att det är olika namn på tyger, att tygerna heter olika saker även 
om de är gjorda av bomull. Man ska veta när man går till en affär för att handla tyg, att det 
heter frotté till exempel och inte handdukstyg, menar en av informanterna. 

När en av lärarna svarade på frågan om vad som var viktigt för eleverna att få med sig när de 
går vidare svarade hon att det var de vardagliga sakerna som var viktiga. Då kom hon in på 
hur man sköter sina saker, då oftast klädesplagg. Det var hon inte ensam om att tycka vara 
viktigt. Eleverna ska känna till tvättmärken och även hur man stryker de olika materialen. De 
ska veta varför det blir som det blir, varför strykjärnet fastnar när jag stryker på fleece. Clara 
berättade hur hon brukade säga till sina elever; 

Varför står det i lappen på tröjan att du ska sänka värmen till två prickar eller en prick. Det är inte 
för att någon tycker att det är roligt att göra prickar (Clara). 

Så skötsel och tvättråd är viktiga och då kommer vi även in på de olika materialens funktion. 
Två av lärarna tyckte det var viktigt att prata om hur de olika materialen fungerar. Att man 
inte sätter på sig en fleecetröja om man ska vara ute i trädgården och elda skräp till exempel. 
Att man behöver funktionsplagg när man tränar eller är ute på vintern då det kanske blåser 
och är kallt. Ett material som är väldigt bra när det är kallt är ullen. Ullen har även den 
funktioner som lärarna tycker att eleverna bör känna till, och den ena är att den bland annat 
inte brinner. Lisa berättade att hon brukar ta upp det med sina elever när de gör brännprover 
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då de ser att den inte brinner. Då berättar hon för eleverna att brandmän har ull i sina dräkter, 
dels för att den inte brinner, den isolerar och den skyddar.  

När vi pratar om funktionen på olika plagg så kommer lärarna in på konstfibrer. Lärarna 
tyckte att eleverna skulle känna till att det finns olika konstfibrer och att de är gjorda av olika 
råvara. Eleverna ska inte behöva fördjupa sig alltför mycket i kemi, men få förståelse för vad 
som är skillnaden mellan olika material. 

 

Sammanfattning 
Det lärarna tyckte var viktigast att eleverna lärde sig var om naturmaterial, då pratade de till 
största delen om bomull och ull men även lin och siden tog lärarna upp i sin undervisning, 
även om eleverna inte jobbade med de materialen i sina slöjdarbeten. De ville att eleverna 
skulle veta vilka djur och växter fibrerna kom ifrån. Hur fibern kom till och sedan processen 
hur de omvandlades till de material de kan använda sig av i slöjden.  

Hur man sköter sina material var också något som alla tyckte var viktigt. Eleverna bör veta 
hur man stryker och tvättar de olika materialen och även lära sig vad tvättmärkena i kläderna 
betyder. Att tyg av till exempel bomull har olika namn beroende på hur det ser ut och hur de 
är vävda behöver eleverna känna till. Att olika material har olika funktioner är också något 
som lärarna vill att eleverna ska känna till, så att de kan göra medvetna val i sitt slöjdarbete 
och även i val av kläder till olika ändamål.  

Miljöaspekter var också något som lärarna tycker att eleverna ska få kännedom om, eftersom 
det i dag kommit fram hur mycket gifter det finns i textila material. Att eleverna även här kan 
göra medvetna val att välja ekologiska tyger eller plagg. 

 

Resultatanalys  
 

Materiallära hör ihop med det eleverna slöjdar med. 
I resultatet av min undersökning kunde man urskilja att när textilslöjdslärarna beskriver sin 
syn på materiallära så säger alla att de inte lägger in materiallära som ett speciellt ämne, på en 
speciell lektion utan lägger in det i undervisningen när det passar.  När eleverna jobbar med 
ett material som till exempel ull, så berättar läraren om ullen och då kommer materialkunskap 
in på ett naturligt sätt. Det är som Hasselskog skriver, lärandet i slöjden syftar på 
baskunskaper som bara läraren känner till, och att lärarna undervisar i olika form av 
genomgångar eller att eleverna får specifika uppgifter där några eller någon baskunskap utgör 
målen. Hasselskog menar också att ”baskunskaper  kan  också  utvecklas  under  elevernas  egna  
arbete genom att läraren till exempel för in relevanta begrepp eller demonstrerar en teknik 
eller  redskap  i  anslutning  till  elevens  aktuella  behov”  (Hasselskog, 2010, s. 98). Det jag även 
kunde se var att lärarna tycker att det är bra om eleverna får både se och känna på materialet 
och materialet blir då ett läromedel när de arbetar med det och får nya erfarenheter. Det 
resonemanget stämmer med vad Säljö menar; Människor får erfarenheter av att bearbeta 
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material  och  lär  på  så  sätt  känna  deras  egenskaper”  (Säljö, 2008, s. 13). Även att lärare och 
elever har en kommunikation, bidrar till elevernas lärande i det sociokulturella perspektivet. 

Lärarna tycker att eleverna ska få jobba praktiskt så mycket som möjligt i slöjden, så att de 
lägger in materiallära under tiden eleverna jobbar beror även på tidsbristen. De 
textilslöjdslärare som har varit i yrket länge har varit med om när slöjden har fått färre 
undervisningstimmar och då menar de att materiallära är något som de har minskat eller 
jobbar annorlunda med nuförtiden.  

Om man gör praktiska uppgifter är eleverna mer intresserade berättar lärarna. Så om man vill 
få eleverna att lyssna och ta till sig kunskaperna så anpassar lärarna sin undervisning efter 
eleverna. Det kan vara en fördel om man kopplar det till vad  Gustavsson  skriver;;  ”Vi  kan  säga  
att information är det material som blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår 
det.  För  att  förstå  en  sak  måste  det  sättas  in  i  ett  sammanhang” (Gustavsson, 2002, s. 39). 

Lärarnas uppfattning om elevernas syn på materiallära, eller rättare sagt när man försöker 
lägga in lite teoretisk kunskap i slöjden, tycks också vara lika på alla ställen. Det skriver även 
Britt-Marie Berge (1992) om. I hennes avhandling framgår att när eleverna kommer till 
slöjden och lämnat den ordinarie klassrumsundervisningen  så  är  de  inställda  på  att  ”koppla  
av”  de  verksamheter  som  de  förknippar  med  de  ämnen  de  kallar  för  ”pluggämnena”.  På  
slöjden vill eleverna tillverka något påtagligt – en produkt. Berge (1992) beskriver även att 
slöjdämnet har för eleverna en egen tradition, domän och atmosfär. Försöker man väva in lite 
teori i slöjdundervisningen så reagerar eleverna om de märker att tendensen till att 
”avkopplingen”  från  de  övriga  skolarbetet  störs.  Även  här  tar  Berge  upp  hur  eleverna  reagerar  
när lektionerna omfattar annat än handarbete och hantverk. Eleverna frågar då oftast otåligt 
”när  får  vi  börja  arbeta”  (Berge, 1992). 

 

Materiallära och läromedel  
I mina frågeställningar kring materialläran så undrade jag vad lärarna använde sig av för 
läromedel i sin undervisning. Det visade sig att det inte finns så stort utbud av läromedel kring 
materiallära. I den litteratur jag har läst så framkommer detta i flera sammanhang. Borg 
skriver  bland  annat;;  ”Inom  slöjdämnet  så  använder  man i allmänhet inga särskilda 
läroböcker”  (Borg, 2001, s. 156). Under mina intervjuer kom jag i kontakt med tre olika 
läromedel som textilslöjdlärarna använde. Det var en film som handlar om tyger, en pärm om 
materiallära och ett datorprogram. Som jag kan se så är det bara pärmen och datorprogrammet 
som är kopplat till skolan och är anpassade efter styrdokumenten. 
 
Alla textilslöjdslärare kände till datorprogrammet, men min uppfattning är att lärarna inte 
använde sig av det i så stor utsträckning eller inte alls. Den största orsaken till att de inte 
använder sig av programmet som jag kan se är att de saknar förutsättningar för att kunna det. 
Man behöver datorer till eleverna om de ska jobba med materialläran självständigt, eller 
projektor om man ska visa moment inför helgrupp. Jag anser att det största problemet kring 
detta är att lärarna tyckte att det var krångligt då man skulle använda projektorn och sin egen 
dator. För att kunna använda sig av ett läromedel som är datorbaserat behöver många skolor 
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skaffa rätt förutsättningar för att kunna använda sig av detta läromedel på ett bra och enkelt 
sätt. 

Materiallärarpärmen var det tre textilslöjdslärare som använde. Att det inte var fler kan bero 
på att den kom ut 2012, och de kanske inte vet att den finns. De textilslöjdslärare som hade 
den i sin sal sa att de använde den mest som ett stödmaterial i sin undervisning. Lärarna 
använde den när de pratade fritt om material och visade bilder ur den i sin undervisning.  Det 
stämmer  väl  överens  med  det  Borg  skriver;;  ”Slöjdlärarna  arbetar  med  sig  själva  som  medium,  
deras  personliga  intresse  har  en  stor  betydelse  för  hur  slöjdundervisningen  utformas” (Borg, 
2001, s. 139). Att de inte jobbade mer teoretiskt ur pärmen beror nog på att som jag nämnt 
tidigare, att de lägger in materiallära när eleverna jobbar med något praktiskt, då de pratar om 
materialen. Även här skriver Borg något som jag tror stämmer väl överens med de 
textilslöjdlärare jag har intervjuat. Hon skriver;;  ”De  litar  på  sin  egen  beprövade  erfarenhet,  
inte till vetenskapliga teorier eller till läroplansformuleringar. De var däremot mycket lyhörda 
för  sina  elevers  möjligheter”  (Borg, 2001, s. 139) 

Min slutsats av detta är att de viktigaste läromedlen är lärarnas kunskap och de textila 
materialen som sådana och dessas egenskaper eleverna skapar något i. 

 

Yngre barn är lättare att undervisa i materiallära än äldre  
När jag frågade textilslöjdlärarna om vad eleverna har för reaktion på arbetet med materiallära 
så var svaren väldigt lika. De svarade att de yngre eleverna var mer positiva till materiallära 
än de äldre. De yngre visar mer intresse och är mer nyfikna och lyhörda. De äldre eleverna 
visar på ett större motstånd kring materialläran, de vill jobba med sina slöjdföremål och inte 
lyssna till läraren.  

Att de yngre eleverna är mer positiva och nyfikna till materiallära tror jag beror på att ämnet 
är nytt för dem och blir då mer spännande. Det fick jag även belägg för när jag läste boken 
Kunskap i det praktiska där Gustavsson skriver; 

Håller vi oss enbart till det bekanta blir vi lätt uttråkade. Kastar vi oss ut i det alltför främmande 
och avlägsna börjar vi söka efter kopplingar till det vi känner igen. Just spänningsförhållandet 
mellan det kända och okända är grundmekanismen bakom intresse och motivation, nyfikenhet, 
förundran och därmed förmågan att ställa frågor, kort sagt utgör det drivkraften för kunskap 
(Gustavsson, 2004, s. 15) 

Så att de äldre eleverna visar mindre intresse är ur denna synvinkel inte så svårt att förstå. 
Eftersom lärarna säger att de börjar med att repetera materialläran i de äldre årskurserna och 
efterhand lägger till nya material. Min uppfattning är att när lärarna börjar med repetition så 
tappar de nog elevernas intresse ganska fort, eftersom eleverna då tycker att det där har vi hört 
förut och det kan vi redan. Där jag kan se att materialläran fångat elevernas intresse bland de 
äldre eleverna är där de gjort brännprover. Då kommer materialläran in i en ny synvinkel för 
eleverna, i och med detta fångar deras intresse på nytt.  
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Att åldern har betydelse för hur intresset med materialläran ser ut, att de yngre eleverna är mer 
nyfikna och ställer mer frågor, beror nog även på hur lärsituationen ser ut. De yngre eleverna 
kanske ser upp till läraren mer än de äldre eleverna gör. Dessutom är lektionerna mer 
lärarstyrda vid de yngre åldrarna än i de äldre. I NU-03 kan man läsa att; 

Utifrån analysen i NU-92  ställdes  ”bestämmandefrågan”  i  NU-03 dels om skolår F-5. Och dels 
för de senare skolåren 6-9. Lärarna uppger att de har mer lärardominerande undervisning (där 
läraren står för både idéer och bestämmer vad eleverna ska göra) i de lägre än i de senare skolåren 
(Hasselskog & Johansson, 2005, s. 51).   

Eftersom de äldre elevernas lektioner inte är lärarstyrda i så stor utsträckning, så arbetar 
eleverna oftast fritt efter egna idéer. Det har visat sig i Johanssons utvärdering att eleverna 
trivs bäst när de fick arbeta utifrån sina egna idéer (Johansson, 2002). Då är min känsla att 
lärarna inte vill störa eleverna i sitt arbete med att bryta av och ha materiallära. För lärarna 
berättade om hur elevernas reaktion var när de skulle ha materiallära. Eleverna ville inte att 
materialläran  skulle  ”ta  av  deras  tid”  de  vill  jobba  och  som  lärare  är  man  glad  när  man  ser  
elevernas vilja att få skapa något i slöjden. 

När lärarna berättar om att de läger in materiallära lite då och då, när det passar till det 
eleverna arbetar med just för stunden, så är det som Britt-Marie Gustafsson (2004) skriver, 
förutsättningar för att skapa lärande för elever är med omsorg. Då gäller det att fånga 
elevernas intresse och att få dem inspirerade att ta itu med utmaningar och att hålla arbetet 
flytande så att inga avbrott uppstår. Lärarna i Gustafssons intervjuer nämner att uppdraget är 
att  se  till  att  ”gynnsamma  lägen  uppstår”,  eller  att  ”dra  ut  rätt  byrålåda”.  Det  är  när  lärarna  i  
sitt möte med eleverna inspirerar dem så att eleverna känner motivation och lust att jobba 
(Gustafsson, 2004).  
 

Materialegenskaper och funktion viktigaste i lärarnas undervisning 
Det lärarna ansåg var viktigast för eleverna att lära sig i materialläran är de olika materialens 
egenskaper och funktion. Det hjälper eleven att kunna göra egna medvetna val i deras 
slöjdarbeten. Elever i de senare årskurserna bör veta vilka material de ska använda sig utav i 
olika arbeten. Ska en elev till exempel göra en grytlapp ska eleven veta vilka material som är 
lämpligast att använda för ändamålet. Materialens olika funktioner är viktiga att kunna i sitt 
slöjdande för att kunna göra medvetna val när man till exempel ska sy en grytlapp. Eleven 
kommer i sitt fortsatta liv ställas in för många olika val då det är bra att känna till materialens 
olika funktioner. I läroplanen står det att vi ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling (Skolverket, 2011a).  
Man kan bland annat läsa i Johanssons bok; 

I dag behöver ingen kunna karda, sy kläder eller snida föremål för att familjen ska överleva, det 
mesta går att köpa. Som konsument kan det dock krävas en förmåga att sätta sig in i allt nytt och 
kunna ta ställning och bedöma ny information om produkters egenskaper. Ibland måste man 
känna till hela framställningsprocessen, exempelvis från bomullsplantan till färdigt klädesplagg, 
för att kunna göra ett miljövänligt val av behandlade textilier och/eller för att kunna bedöma om 
återanvändning är rimlig (Johansson M. , 2002, s. 23). 
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Eleverna bör bli medvetna konsumenter och välja rätt material på plagg eller bruksföremål 
som de är lämpade att användas till. Det eleverna också bör lära sig är hur man sköter de olika 
materialen, för i dag sker endast en begränsad tillverkning av kläder i hemmet, men däremot 
sker skötseln av kläder där. Lärarna tycker att det är viktigt att eleverna lär sig hur man sköter 
kläderna och då behöver de lära sig tvättmärkena som finns i kläder. Då får de lära sig hur 
plaggen ska tvättas och vilken temperatur som ska användas, de får även lära sig vilken värme 
man ska ha när man stryker kläderna.   

 

Sammanfattning och slutsatser 
Undervisning med materiallära läggs in i samband med det eleverna slöjdar med. Min slutsats 
av detta är att när lärarna anser att om man gör undervisningen mer praktisk så är eleverna 
mer intresserade. Dessutom vill lärarna att eleverna ska få så mycket slöjdtid med det 
praktiskta arbete som möjligt. Då de lägger in materiallära under tiden de jobbar med något 
arbete så tar de inte så mycket av elevens slöjdande. 

Läromedel kring materiallära är väldigt begränsad. I analysen kan man se att lärarna använder 
det läromedel som finns som ett stöd i sin undervisning med materiallära. Sedan kan jag se 
ytterligare ett problem med läromedel och det är att skolorna saknar förutsättningar för att 
kunna utnyttja läromedel som finns som är datorbaserade.  Slutsatsen av detta är att de största 
läromedlen är lärarna och materialen eleverna skapar något i. 

Det framkommer att det är lättare att undervisa de yngre eleverna än de äldre. Ett sätt att 
förstå detta skulle kunna vara att de yngre är vana vid att ha lärarstyrda lektioner och att de är 
mer nyfikna när allt är nytt för dem jämfört med de äldre eleverna. Kanske är det så att de 
äldre eleverna vill inte bli störda de vill arbeta med sina slöjdföremål. 

En viktig slutsats som jag drar utifrån datamaterialet är att materialens funktion är den 
viktigaste kunskapen eleverna bör få med sig när de slutar skolan. Det är för att eleverna ska 
kunna sköta om sina kläder och när de som konsumenter ska göra medvetna val i sina inköp. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
I en kvalitativ undersökningsmetod finns det av både för- och nackdelar när det gäller 
tillförlitlighet. Jag har fått utömmnande svar på mina frågor då informanterna fått stor 
möjlighet att fritt formulera sina tankar och de har även fått god tid på sig att svara på mina 
frågor. Det finns alltid en risk vid en kvalitativ intervju att man styr informanten under 
intervjutillfället. Dessutom kan det även vara så att informanten ger det svar som förväntas, 
vilket är en begränsning av intervjuformen. Den genomförda undersökningen bestod endast 
av fem informanter och blir då en klar begränsning i tillförlitlighet, än om det varit fler.  

 

Materiallära hör ihop med det eleverna slöjdar med 
Textillärarna menade att man gör mer praktiska uppgifter med eleverna, för då är de mer 
intresserade. Så om lärarna ville få eleverna att lyssna och ta till sig kunskaper så anpassar de 
sin undervisning efter eleverna. Man kan även läsa i NU-03 (2005)  att,  ”Lärarna  uppger att 
elevernas  engagemang  ökar  om  de  arbetar  utifrån  egna  idéer”  (Skolverket, 2005, s. 10). Att 
det är bra att arbeta praktiskt och samtidigt föra en diskussion kan man även läsa i 
Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd;  

Det är bara genom själva arbetet i olika material med redskap och verktyg som erfarenheterna 
kommer, lärande sker och man kan utveckla kunskaper i och genom slöjd. Kunskaperna 
befästes ytterligare genom att de egna erfarenheterna diskuteras och bekräftas i samtal eller 
genom att arbetet dokumenteras på olika sätt (Skolverket, 2011b, s. 8). 

Av personliga erfarenheter så tycker jag att dessa resultat känns väldigt rimliga, eftersom jag 
kan känna igen mig i min egen undervisning. Det jag tror textillärare behöver tänka på är att 
uppmärksamma lärandet i görandet för eleverna. I min framtida undervisning så kommer jag 
att använda mig av brännprover med mina elever i årskurs åtta, för att få intressanta och 
givande lektioner som möjligt. Eleverna ska få diskutera mer med varandra när de står inför 
ett val av textilamaterial till ett slöjdarbete, för då kan de lära mer av varandra. 

 

Läromedel i materiallära 
Det som jag tyckte var intressant var att det bara var en av textillärarna som nämnde det 
material som finns i slöjdsalen som ett läromedel. Som jag kan se det så är materialen vi har 
att tillgå i slöjdandet det största läromedlet, i samverkan med läraren själv. För hur skulle 
slöjdundervisningen bedrivas om vi inte hade de olika materialen att arbeta med? Det är som 
Sjöman  skriver;;  ”Det  vore  absurt  att  tänka  sig  att  lära  sig  hantverk  enbart  genom  att  läsa  om  
det,  utan  att  praktisera  det” (Sjöman, 2004, s. 47). Vi kanske inte behöver några läromedel i 
skriftlig form för att vi har skåpen fulla i våra slöjdsalar med bra undervisningsmaterial? 
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Det databaserade läromedlet som finns användes inte i så stor utsträckning. Dels beroende på 
att skolorna inte hade de förutsättningar som behövs för att arbeta med det på ett optimalt sätt. 
Jag kan se en stor fördel om elever har tillgång till en egen dator, för då kan man be dem titta 
på det material de jobbar med för att få en förförståelse innan man har en gemensam 
genomgång av det vid en lektion. Eleverna kan själva söka den information de behöver för att 
kunna göra lämpliga val av material till sina slöjdalster. Med datorer i slöjden så täcker de 
bristen på läromedel, för då kan eleven söka efter all den information som den behöver.  

 

Yngre barn är lättare att undervisa i materiallära än äldre 
Min erfarenhet kring materiallära är endast med de äldre eleverna då jag jobbar på en 7-9 
skola. Så jag kan känna en viss avund till de lärare jag intervjuat som arbetar med de yngre 
eleverna och dessutom följer dem hela vägen upp till årskurs 9. Lärarna har fördelen att de 
kan planera undervisningen kring materiallära från årskurs 3 till 9, då vet läraren vad de har 
för kunskaper. Jag som börjar med mina i årskurs 7 vet ej vad de har lärt sig i de tidigare 
stadierna. Dessutom kommer eleverna från olika skolor och är blandklasser hos mig, så det 
kan skilja i kunskaper i en och samma klass. Därför har jag alltid börjat med repetition och det 
har visat sig i studien att det är stor risk att eleverna tappar intresset ganska fort, eftersom de 
tycker att det där kan vi redan för det har vi hört förut. Men jag har fått inspiration av två av 
mina informanter som har gjort brännprov med sina äldre elever som blivit mer intresserade 
och nyfikna. Här kommer nyfikenhet och kreativitet in på ett bra sätt som man kan läsa om i 
Kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd;;  ”Andra  aspekter  av  slöjdundervisningen  som  
tydligt skrivs fram i kursplanen är att den ska väcka nyfikenhet och utveckla elevernas 
förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt”  (Skolverket, 2011b, s. 8). 

Om man lägger in materiallära på ett nytt spännande sätt så tror jag att möjligheten är större 
att få de äldre eleverna mer nyfikna och intresserade av undervisningen. 

 

Textilmaterialens funktionella egenskaper viktigaste aspekten i 
materiallära 
När jag i datamaterialet såg att funktionen var den viktigaste komponenten i materialläran så 
kopplar jag det till skolans uppdrag. I kursplanen står;;  ”Skolan  har  i  uppdrag  att  överföra  
grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att 
leva  och  verka  i  samhället”  (Skolverket, 2011a, s. 9). Genom att  lära  eleverna  ”baskunskaper”  
och materialens funktion i materiallära, så menar jag att eleverna får en grundläggande 
förberedelse för att leva och verka i samhället. För material som textilier kommer vi alltid att 
komma i kontakt med i våra framtida liv, som kläder och textilier i hemmet, med mera. Om 
eleverna lär sig de olika materialens funktion så ger vi dem kunskaper de kan använda sig av 
när de behöver göra ett medvetet val både i sitt slöjdande i skolan och i privatlivet. Det 
stämmer också med det vi kan läsa vidare i kursplanen ”det  är  också  nödvändigt  att  eleverna  
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenser av 
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olika  alternativ”  (Skolverket, 2011a, s. 9). Med kunskap om de olika materialens funktioner så 
vet eleverna också vilka konsekvenser de kan innebära när de gör ett val.  

 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att även intervjua elever för att se hur deras syn på materiallära är, 
vad eleverna tycker är viktigt att lära sig. I den nationella utvärderingen 2003 så förstår inte 
eleverna nyttan med slöjd som ämne, så det skulle även vara intressant att se om de är 
medvetna om vilka kunskaper de fått i materiallära. 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur lärarna dokumenterar elevernas kunskap i 
materallära. Hur vet lärarna vad eleverna kan/lärt sig av materiallära? 

 

Slutord  
I början av detta arbete så ville jag skapa insikt och kunskap om hur textilslöjdslärare arbetar 
med materiallära, så det kunde hjälpa verksamma textilslöjdslärare och blivande i sin fortsatta 
och kommande undervisning. Genom att jag läst litteratur kring ämnet och genomfört 
intervjuer så har jag fått en inblick i hur det kan se ut. Nu gäller det att planera inspirerande 
och kreativa lektioner så att jag får mina elever att bli engagerade i materialläran. 
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Bilagor       
                        Bilaga 1 
Brev till intervjupersoner 

Förfrågan om intervju. 

Hej! 

Jag heter Therése Wersén Hult och studerar till lärare vid Umeå universitet. Mina 
ämnesinriktningar är slöjd och hem- och konsumentkunskap. Nu håller jag på med mitt 
examensarbete inom textilslöjd, med inriktning på lärares arbete kring materiallära.  

För att uppnå mitt syfte i detta arbete behöver jag utföra ett antal intervjuer med verksamma 
textilslöjdslärare. Jag hoppas att du är intresserad av att medverka i min studie. 

Intervjun kommer att bandas, men du kommer självklart att vara anonym i den redovisade 
rapporten, då jag jobbar efter forskningsetiska riktlinjer.  

De forskningsetiska riktlinjerna finns på följande adress: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-40 minuter och jag önskar att du kan avsätta den tiden för 
mig. 

Jag kommer att ringa dig om några dagar för att höra om du samtycker. 

Har du frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig till mig via: 

E-post: werssan@hotmail.com eller telefon 070-6860731 

Min handledare vid Umeå Universitet heter Erik Sigurdsson och han går att nå på: 
erik.sigurdsson@estet.umu.se  

 

Med vänlig hälsning Therése 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:werssan@hotmail.com
mailto:erik.sigurdsson@estet.umu.se


 

Frågeformulär      Bilaga 2
  

Frågor till intervjuerna 

Antal år i läraryrket, varav år i textilslöjd? 

Vilka åldersgrupper undervisar du i? 

Hur tror du att textillärare i allmänhet tänker om materiallära? 

Kan du beskriva hur din syn på materiallära ser ut? 

Hur ser din undervisning ut kring materiallära? 

Hur stor del materiallära uppskattar du att du lägger i din undervisning? 

Vad tycker du är viktigast att få med? 

Vad för läromedel använder du dig av när du undervisar i materiallära? 

Hur ser sammarbetet med övriga ämnen ut på din skola kring materiallära? 

Vad har eleverna för reaktion på arbetet med materiallära? 

 

 


