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Sammanfattning 

 
Denna uppsats ger en inblick i pedagogers, läroplanskrivares, lärares och elevers syn på 

begreppet självständighet. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i vad som händer under tiden efter 

att en elev stött på problem till dess den fått handledd vägledning i ämnet slöjd. Det är 

självständighetsbegreppet som står i centrum för uppsatsens framställning. Den 

forskningsmetodiska inriktningen utgörs av en kvalitativ empirisk undersökning som 

redovisas i fenomenologiskt utmärkande kategorier. Det resultat som framgår av studien visar 

att självständighetsbegreppet står i nära anslutning till begreppet bekräftelse samt att 

pedagogers teorier i oavsett tidsperiod, fortfarande lever kvar och påverkar både kursplaner 

och läroplaner. Avslutningsvis diskuteras moderna teoretikers syn på grundförutsättningar 

tillhörande begreppet självständighet samt att reflektioner över resultat av teoretisk och 

empirisk data framförs. Vidare ges också förslag på forskningsfrågor som tar sin 

utgångspunkt i diskussionsunderlaget. 
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1. Bakgrund 
 

Under min verksamhetsförlagda utbildning inom lärarprogrammet med inriktning på ämnena 

textilslöjd/svenska, har jag de senaste fyra åren mer eller mindre funderat över elevens 

självständighet i undervisningssammanhang. Efter den senaste och längsta fältperioden blev 

jag intresserad av hur eleven hanterade sin situation, efter att den stött på problem tills dess 

den fått handledd vägledning. Jag upplevde att elevens hantering av situationen ibland 

resulterade i prat, och allmänt störande spring. En del av de ungdomar jag mötte såg inte ut att 

ha någon ork för att leta fram sin egen initiativförmåga. Jag reflekterade också över att 

eleverna hade stor kontroll på lärarens arbete och arbetssätt. Ingen elev kunde gå emellan 

turordningssystemet och få snabb spontan extra hjälp, förrän någon uppmärksam elev som 

väntade på sin tur, högt och klart noterade detta förfaringssätt. När jag konfronterade eleverna 

med att tydliggöra för dem att jag redan givit dem anvisningar och handledningar gällande 

deras problem, fick jag till svar att de inte förstått eller att de inte hört vad jag sagt. Det hände 

också att någon elev skyllde sin initiativlöshet och osjälvständighet på mig som handledare.  

 

Ofta kändes det som eleverna inte vågade eller hade tålamod att sätta sig ned och fundera över 

problem de stött på. Till en början trodde jag att detta var något som bara hände mig, för att 

jag ännu inte fått möjlighet till att skaffa mig någon längre erfarenhet av hur elever fungerar i 

en problemsituation. Men efter att ha kommit i kontakt med en rapport som Arne Önnersten1 

skrivit kunde jag konstatera att jag inte var ensam om mina funderingar. Jag ansåg att om 

lärare för trettiofem år sedan upplevt samma fenomen som jag, borde även dagens lärare vara 

bekanta med situationen. Jag funderade en hel del på hur jag skulle hantera detta fenomen och 

mycket snart insåg jag att jag behövde mer information om situationen, dels från lärare, dels 

från elever och dels från befintlig forskning. Mina funderingar gick vidare till hur våra 

föregångare inom slöjdpedagogiken sett på saken och om de konfronterats med samma 

fenomen. Jag blev också nyfiken på hur våra pedagoger som skriver om kunskap och lärande 

reflekterat över begreppet samt hur läroplansskrivare påverkats av pedagogernas teorier.  

 

 
                                                 
1 Önnersten, A. Skolan och slöjden. Ett försök att bestämma vad metodik i textilslöjd är. Delrapport inom 

projektet Laborativ Slöjd. Rapport nr; 9 (1979). s. 43 
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Genom att få ta del av flera olika infallsvinklar hoppas jag få inblick i hur man kan gå till 

väga för att på bästa sätt kunna uppmuntra elevens förmåga till initiativtagande och lyfta 

elevens självförtroende till egen redan införskaffad kunskap, en inte minst viktig lärdom att ta 

med sig på vägen till ett kommande läraryrke. 

 

1.1 Tidigare forskning 

 

Här vill jag ge en inblick i hur jag sökt efter tidigare forskning inom min problemformulering 

angående självständighet i slöjden. Det har varit svårt att hitta något dokumenterat material 

eller någon litteratur som varit preciserad på området självständighet. Det har däremot funnits 

material som närmat sig min problemformulering, men tyvärr har den inte nått ända fram. 

Exempel på närliggande material har varit Marléne Johanssons Forskningsrapport om 

slöjdprocessen, arbetet i slöjdsalen, där man får ta del av slöjdelevers dagboksanteckningar.2  

Litteratur som finns är bl.a. Linnea Lindfors, Slöjddidaktik, inriktning på grundskolans textil 

slöjd, där hon behandlar slöjddidaktikiska slöjdfrågor och begrepp samt ger en inblick i den 

didaktiska uppbyggnaden utifrån slöjdprocessen med beaktande av läroplanen och den 

upplevda undervisningsprocessen.3 Ytterligare intressant material är Kajsa Borgs artikel 

Läroplanen – stöd eller hinder i skolslöjdens utveckling, där hon ser på läroplanens 

förändringsbenägenhet gentemot lärarnas arbetsförändring utifrån respektive läroplan.4 Dessa 

material har ändå fungerat som inspiration till att gå vidare i min egen problemformulerade 

reflektion.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Johansson, Marléne. Slöjdprocessen, arbetet i slöjdsalen, dagboksanteckningar. Forskningsrapport.11 (1994). 
3 Lindfors, Linnéa. Slöjddidaktik, inriktning på grundskolans textilslöjd. (1991). 
4 Hasselgren, B, (red), Borg, Kajsa. ”Läroplanen – stöd eller hinder i skolslöjdens utveckling”. Nordisk 

pedagogik, Journal of Nordic Educational Research, vol. 19, nr: 2 (1999). 
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1.2  Hulda Lundins, Andrea Eneroths och Maria Nordenfelts syn på 

begreppet självständighet 

 
Det finns flera företrädare inom slöjdpedagogiken som grundat många viktiga pedagogiska 

utgångslägen för dagens slöjdlärare. Jag har här valt att referera till tre av textilslöjdens 

förespråkare och deras syn på begreppet självständighet, vilket av Hulda Lundin, en av de tre 

pedagogiska företrädarna, benämns som självverksamhet.5 Jag har inte gått in på att söka efter 

om det skett någon betydelseglidning av begreppet, utan utgår från den betydelse som 

litteraturen framhåller. 

 

Redan 1907, skriver Lundin om handarbetsundervisningens stora uppfostrande betydelse. Hon 

såg slöjdundervisningen lika uppfostrande som de övriga skolämnena och hon ansåg att 

undervisningens mål bl.a. borde vara att utveckla självverksamhet. Enligt Richert von Koch, 

en författare till en prisbelönt avhandling om flickors uppfostran, som Lundin refererar till i 

sin handledning, är inte självverksamhet samma som självständighet, eftersom eleverna inte 

har möjlighet till att själva välja och styra sitt arbete. Självverksamheten är liksom 

självständighet ett pedagogiskt begrepp men det ligger en bit ifrån självständighet.  Begreppet 

självverksamhet som Lundin använder tolkas av Koch som en förberedelse för självständigt 

handlande, där arbetet planläggs och problem löses på egen hand.6 Tilläggas bör här att 

begreppet självverksamhet i annan studerad litteratur som i Sven G Hartmans, m.fl. Handens 

pedagogik. Kulturarv och utveckling i skolslöjden7 och Arne, Önnerstens rapport, Skolan och 

slöjden. Ett försök att bestämma vad metodik i textilslöjd är. Delrapport inom projektet 

Laborativ Slöjd,8 likställs med självständighet. Lundin menade att pedagogikens 

grundsanningar även skulle tillämpas på handarbetsundervisningen och framhöll också 

handarbetets personlighetsbildande karaktär. För Lundin var det viktigt att elevens 

undervisning var allmänbildande vilket förmådde eleven till självständighet. Med det menade 

hon att eleven inte bara lärde sig vissa delar av ett tillvägagångssätt utan också lärde sig att 

självständigt arbeta utefter fortskridande undervisning.  

                                                 
5 Lundin, Hulda. Handledning i metodisk undervisning i Kvinnlig slöjd. (1907). s. 1f. 
6 Trotzig, Eva. »Qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål« Kvinnlig skolslöjd i Stockholms 

folkskolor decennierna runt 1900. (1992). 
7 Hartman, S, G m.fl. Handens pedagogik. Kulturarv och utveckling i skolslöjden, nr.29. (1995). s. 117 
8 Önnersten, A. (1979). s. 11 
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Den fortskridande undervisningen bestod av gemensamma genomgångar, vilket enligt henne 

skulle vara tillräckliga för att förmå eleven att arbeta på egen hand.9 Det var också mycket 

viktigt för Lundin att slöjdundervisningen var pedagogisk och metodisk och hon pläderade för 

att skolslöjden stimulerade elevernas självständighet.10

 

Andrea Eneroth var elev till Lundin och inspirerades till att själv undervisa, men då på sitt 

eget vis med inslag av Lundins riktlinjer. Hon avsåg att den praktiska undervisningen, skulle 

resultera i en ändamålsenlig undervisning inriktad mot att lära eleverna att, på egen hand 

kunna tillverka och sköta sina egna och hemmets kläder och textilier.11 Även Eneroth lade 

stor vikt vid att lära sina elever självständighet. 

 

Ytterligare en av Lundins elever var Maria Nordenfelt. Hon talade varmt om hur värdefullt 

det var att utveckla barnens förmåga till att arbeta på egen hand. 1917 lade hon fram ett 

förslag till omorganisation av den dåvarande handarbetsundervisningen som inriktades på att 

skolan skulle ge sina elever fritt utrymme till att utveckla alla sina anlag. Nordenfelt menade 

inte bara anlag som förstånd och iakttagelseförmåga utan också fantasi och vilja att 

självständigt arbeta med sina uppgifter. Hon ville också att barnen skulle lära sig att på egen 

hand framställa slöjdföremål som de själva konstruerat, vilket hon ansåg vara det viktigaste 

med sin undervisning.12

 

Slöjdens företrädare såg begreppet självständighet som ett viktigt mål för sin undervisning, en 

grundförutsättning för att eleverna skulle klara sig på egen hand efter avslutad utbildning. 

Med pionjärernas syn på begreppet går jag vidare med att undersöka hur pedagoger som 

skriver om kunskap och lärande ser på begreppet självständighet. 

 

 

 

 

                                                 
9 Lundin, Hulda. (1907). s. 1f. 
10 Hartman, S, G, m.fl. (1995). s. 117 
11 Önnersten, A. (1979). s. 11 
12 Ibid. s. 13f. 
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 

 

I det här kapitlet kommer jag att ge inblick i några pedagogiska inriktningar som omnämner 

begreppet självständighet. Vid de tillfällen i genomgången då jag ser att det finns kopplingar 

till äldre slöjdpedagogers teorier, refererar jag till dessa.  

 

1.3.1 Locke, Pavlov och Skinner 

 
Lundin ser sina elever när de för första gången kommer till skolan, som oskrivna blad likt 

filosofen John Locke.13 Locke framställer sin syn på uppfostran och hur han ser barnet med 

hjälp av en liknelse av ett, oskrivet pappersark eller modellvänligt material som kan formas 

och modelleras i princip hur man vill.14 Men där tar likheterna slut. Locke tillåter sig som 

vuxen att bestämma över barnets hela utveckling. Han ser inte till självständighet utan till 

omformning av individen, så att den passar in i redan av omgivningen bestämda ramar. Han 

betonar också att man inte ska tillfredställa barnets önskningar och behov på något sätt, utan 

att barnet istället ska lära sig att underkasta sig och lyda.15 Detta påvisar inte Hulda Lundin, 

men man kan skönja drag av att det är läraren som bestämmer även i hennes pedagogik. 

Eleverna har inte inflytande på Lundins lektioner, men hon är mycket benägen att i sin 

uppfostringsfilosofi ha som mål att, utveckla självverksamhet. Locke däremot företräder ett 

synsätt där läraren ska vara aktiv. För honom utvecklas barnens färdigheter genom ett aktivt 

styrande av den vuxne.16

 

Fysiologen och psykologen Ivan Pavlov och amerikanske psykologen B.F. Skinners teorier 

utmärks av behavioristiskt tänkande.17 Särskilt Skinner betonar hur viktig förstärkningens 

natur är som bidrag till att levande varelser påverkas av erfarenheter. Skinner definierar 

förstärkningens natur med att den är en viktig komponent i skapande av beteenden.  

 

                                                 
13  Hartman, S, G, m.fl. (1995). s. 117 
14 Andersson, B-E. (2001). s. 7 
15 Ibid. s. 11 
16 Ibid. s. 34 
17 Säljö, Roger. Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv.  (2000). s. 50 
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Det som förstärker ett beteende är enligt Skinner belöningar av olika slag som han delar in i 

materiella och immateriella förstärkningar. Materiella belöningar är pengar, mat, godis eller 

annat och immateriella är exempelvis beröm och uppmuntran. Pedagogen menar vidare att en 

individ tenderar att upprepa ett beteende som upplevs positivt och ger uppskattande resultat. 

Däremot om resultatet upplevs obehagligt brukar beteendet snart försvinna.18 Skinner är 

behaviorist vilket innebär att man med objektiva metoder exempelvis, med hjälp av 

instrument och test, kartlägger djurs och människors beteende, och hur de svarar på stimuli.19 

Begrepp som medvetande och vilja utforskas inte, endast det yttre beteendet görs till föremål 

för forskning.20 För behavioristerna är inlärning detsamma som utveckling och de menar att 

man kan maximera inlärningen genom principen om att ju mer man lär desto mer utvecklas 

man. Men man lär inte som tidigare nämnts, med inriktning på inre beteende utan utgår från 

externa skeenden.21 Behavioristernas teori ger ett passivt intryck gällande elevens möjlighet 

till självständigt arbete, vilket visar att det är läraren som är aktiverad och eleven som passivt 

lyssnar och följer lärarens anvisningar. Man gör som man blir tillsagd.22

 

1.3.2 Fröbel, Montessori och Steiner 

 
Friedrich Fröbel vår förskolepionjär som tar intryck av pedagoger som Pestalozzi och 

Rousseau, använder självstyrning och delaktighet som grundelement i sin pedagogik. Han 

utgår från att eleverna utifrån egna upplevelser och egen studietakt ska tillägna sig vetande, 

praktisk erfarenhet och också egen förmåga att kunna bedöma och utvärdera. Han ser elevens 

utvecklingsförmåga inifrån elevens eget utgångsläge. Det är elevens naturliga utveckling som 

står i centrum för Fröbels pedagogiska teori.23   

 

En viktig del av Maria Montessoris pedagogik är att inte hindra barnet till att handla själv. Här 

består lärarens roll i att hålla tillbaka sin egen verksamhetslust medan eleven är huvudperson.  

Eleven får på så vis möjlighet att undervisa sig själv och fritt välja sysselsättning. Montessori 

menar i sin pedagogik att friheten gynnar den spontana nyfikenheten.  
                                                 
18 Säljö, R. (2000). s. 52 
19 Egidius, H. Psykologi Pedagogik, termlexikon. (1968). 
20 Prismas Lexikon, Aktuellt uppslagsverk i fem band, 1, A-DORIA (1994). 
21 Skolverket, Bildning och kunskap, särtryck ur skola för bildning, SOU 1992:94. (1992). s. 36f. 
22 Jönsson, H. Lagarbetets tre plattformar, om arbetslagsarbete i grund- och gymnasieskola. (2003). s. 50 
23 Egidius, H. Pedagogik för 2000-talet. (2000). s. 29 

 10



Arbetet upplevs meningsfullt av eleverna eftersom de har frihet att ta itu med en egen vald 

uppgift och ägna den så mycket tid som de själva anser är nödvändigt. Just friheten menar 

Montessori är drivkraften till fortsatt fysisk och psykisk aktivitet. Pedagogiken ska på så vis 

inte bara verka för självklarheter som individualisering, frihet och självverksamhet utan även 

utveckla en social och känslomässig mognad.24

 

Rudolf Steiner, waldorfpedagogikens företrädare, vill både ha självständiga lärare och 

självständiga elever. Lärarna ska enligt honom självständigt odla sina elevers egenskaper som 

känslor, förstånd, vilja och kroppsrörelser. Han menar angående elevernas utveckling att de 

ska bygga sin tillväxt på sina inneboende krafter. Enligt Steiner behöver skolgång och 

pedagogik inte bara vara frågan om kunskapsinlärning. Han påstår att dessa faktorer även kan 

ha en avgörande betydelse för människans förhållande till hälsa och sjukdom och för hur 

individen kommer att må ända upp till hög ålder. Han framhåller också att skolan inte bara 

ska fungera som en institution för inmatning av kunskap utan också vara en plats, där eleverna 

kan få hjälp att genom kunskapen och de olika ämnena utveckla sina anlag och möjligheter till 

att bli fria, friska, självständiga och harmoniska individer. Steiner klargör sin teori genom ett 

exempel, där han menar att elever som ställs inför färdiga fakta, fenomen och naturlagar som 

förklaras genom påståendet att; - Så här är det, ger upphov till att eleverna inte har någonting 

kvar att upptäcka. Denna teori går på så vis ut på enligt Steiner, att elever bara har att 

acceptera det som står i boken eller det som läraren sagt. Steiners teori däremot betonar 

aktivering av elevers seende och iakttagelseförmåga samt att den stimulerar elevers egen 

forskardrift, genom att de medvetet lär sig iaktta, fundera över sammanhang och försöka 

komma fram till orsak och verkan.25

 

När det gäller hantverkets uppgift i waldorfpedagogiken ser Steiner hantverket som en 

möjlighet till förstärkning av både självkänsla och självförtroende. Han menar att hantverket 

bidrar till att man som utövare ständigt ställs på prov i kunnighet, uthållighet och realistiskt 

tänkande. Eleverna eller utövarna lär sig på så vis att bemästra knepiga och svåra uppgifter, 

som i sin tur resulterar i att man tillägnar sig en känsla av att kunna och att veta att man kan 

hantera den praktiska verkligheten. Känslor som inger styrka och säkerhet.26

                                                 
24Lindqvist, Elisabet & Gustavsson, Christina. Arbeta självständigt i skolan, en montessoriinspirerad 

försöksverksamhet på högstadiet vi Göteborgs högre samskola. (1979). s. 19f. 
25 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik  (1997). s. 144 
26 Ibid. s. 176 
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1.3.3 Malaguzzi, Freinet, Dewey och Vygotskij 

 
Visionären och italienaren Loris Malaguzzis pedagogik bygger på visionen om att barn kan 

tänka och handla självständigt. För Malaguzzi är undervisning lika med samarbete mellan 

elev och lärare. Han talar i termer som det medforskande barnet och den medforskande 

pedagogen. Om man enligt Malaguzzi ger barnet möjlighet att själv tänka och handla får det 

också makt över sina läroprocesser. Han ser barnet som en forskande individ som söker efter 

sin egen kunskap.27 Malaguzzi kan sammanföras med slöjdprocessens28 olika delar. Han låter 

barnets tankar och förväntningar ligga till grund för deras arbete och med hjälp av grafiska 

hjälpmedel återges elevens tankar och förväntningar. Pedagogen ser också kommunikationen 

med andra, som en viktig del i elevens läroprocess. En lärprocess som innehåller utbyte av 

erfarenheter och tankar elever, elev och lärare emellan. Han lägger stor vikt vid elevers 

kreativitet och initiativförmåga. Malaguzzi som levde under åren 1921-1994 yttrade att skolan 

hämmade barnen och tog död på deras kreativitet och initiativförmåga. För honom var barnet 

en kompetent varelse som själv förfogade över förmågan att upptäcka sin omgivning.29  

 

Den franske frihetspedagogen Célestin Freinet företräder filosofin om att barn och ungdomar 

ska ha möjlighet att ge uttryck för det de innerst inne själva känner och vill. För Freinet är inte 

arbetet eller verklighetsanknytningen det viktigaste, utan han anser att det är elevernas frihet 

till att själva organisera och disciplinera sina studier som har störst betydelse för deras lärande 

och utveckling.30 Om eleverna får möjlighet att arbeta efter egen förmåga och med det som de 

har lust till och inspiration för, anser Freinet att barnet disciplinerar sig av sig självt.31 Ett 

trevande försök till förståelse ses av pedagogen som ett naturligt och universellt 

tillvägagångssätt som slår ut de vedertagna sätten att förvärva kunskap på. De vedertagna 

sätten är enligt Freinet; iakttagelse, förklaring och demonstration.32  

 

 

                                                 
27 Andersson, B-E. (2001). s. 97f. 
28 Skolverket, Slöjd, slöjdprocessen – om arbetsformer och kunskap, rapport nr 58. (1994). s. 7 
29 Andersson, B-E. (2001). s. 100 
30 Egidius, H. (2000). s. 49f. 
31 Andersson, B-E. (2001). s. 84 
32 Ibid. s. 86 
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Aktiva elever är den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys grundplåt. Här lär 

sig eleven genom att själv göra. Därför anser han att eleven måste ges möjlighet att aktivt 

pröva och experimentera under sin utbildning. Detta kan uppfattas som en kravlös inriktad 

utbildning men så är inte fallet enligt Dewey. Pedagogiken har som utgångspunkt elevens 

intresse och aktivitetsförmåga. Dewey understryker också att eleverna skall stimuleras och 

breddas av läraraktiva insatser. Det är inte bara elevernas handlande som skall utvecklas 

genom detta undervisningssätt utan även deras förmåga att få komma till tals har också enligt 

pedagogen för avsikt att stärkas.33

 

En annan pedagog som omnämns i pedagogiska sammanhang är den ryske psykologen och 

pedagogen Lev Vygotskij. I hans teori kan man utläsa att läraren har stor betydelse för 

elevens lärande. Vygotskij föreskriver inte auktoritet som tidigare nämnts i arbetet i samband 

med filosofen och pedagogen Locke, utan han betonar att man som handledare skall vara 

lyhörd för sina elever och de individuella utvecklingsfaser de befinner sig i. Eleven skall 

utifrån sitt eget utgångsläge handledas vidare till nästa fas av sin handledare. Handledaren ska 

i sin tur se till att lämpliga arbetsuppgifter, som främjar elevens fortsatta utveckling, 

tillhandahålls.34 Vygotskijs pedagogik har många intressanta vinklingar angående elevens 

uppfostran. En av vinklingarna lägger tonvikten på spelet mellan elevens delaktighet och 

självstyrning av sin utveckling. Samspelet definierar han med att läraren genom sin planering 

av aktiviteter skall låta eleven själv till största delen utföra sin uppgift. Den mest aktive ska 

enligt Vygotskijs teori vara eleven som med hjälp av sin handledande lärare tar sig igenom de 

olika utvecklingsfaserna, genom att arbeta individuellt samtidigt som han/hon har delaktighet 

i tät social interaktion med lärare och skolkamrater. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Ibid. s. 46f. 
34 Egidius, H. (2000). s. 84 
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1.4  Chris Argyris och Chun Wei Choo – två framträdande teoretikers 

tankegångar inom lärande organisationer i jämförelse med tidigare 

pedagogers teorier gällande begreppet självständighet 

 
Tidigare i arbetet har jag gått igenom vad våra föregångare inom pedagogiken ansett om 

självständighet. I det här kapitlet vill jag ge en inblick i moderna teoriers syn på lärande med 

inslag av tidigare pedagogers uppfattningar av begreppet självständighets beståndsdelar. Jag 

har för avsikt att i senare del i arbetet; närmare bestämt i avsnittet, Jämförelser och skillnader 

mellan teori och empiri, koppla samman dessa teorier med inhämtad empirisk fakta 

 

Pedagogen Malaguzzi var en man som trodde på vidareutveckling. Han skrev själv inte ner 

sina filosofiska resonemang, eftersom han menade att det då fanns en risk att stelna till.35 Ett 

par intressanta teoriutvecklingar som jag vill delge i det här kapitlet är de teorier som är 

utmärkande för teoretikerna Chris Argyris och Chun, Wei Choo. Deras teorier ser inte endast 

lärande som individuella processer och grupprocesser utan betonar också kopplingen mellan 

individ, grupp och organisation. Visserligen grundas dessa teorier utifrån ett affärsmässigt 

perspektiv, men enligt Håkan Jönsson tror man att de kan komma att appliceras på framtidens 

skola.36 Teorierna behandlar begreppen lärande och kunskap som den italienske visionären 

Malaguzzi ser som grundförutsättningar för självständighet.37 Det är inte endast Malaguzzi 

som ser kunskapen som en bidragande faktor till självständighet. Även pedagogen Steiner 

uppfattar kunskap som en viktig beståndsdel i utvecklingen till självständighet.38 Teoretikern 

Choo framhåller i sin teori att vi omger oss med kunskap som tar sig uttryck i många olika 

former. En organisations uppgift är enligt honom att förse sina medlemmar med ett psykiskt, 

socialt och kulturellt sammanhang så att utövandet och tillväxten av kunskap, får mening och 

verkar till organisationens syfte och ändamål.  

 

 

 

                                                 
35 Andersson, B-E. (2001). s. 98 
36 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
37 Andersson, B-E. (2001). s. 98 
38 Ritter, Christhild. (1997). s. 144 
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Choo anser att så länge kunskapen förblir personlig för individuella medlemmar, blir den inte 

tillgänglig för andra, inte heller kan den bidra till ökat värde av den gemensamma 

organisationens kunskap. Detta fenomen har också enligt Choo tendens att hämma även 

personalens inlärning och kreativitet. Kunskapen vidgas med hjälp av vetskap om, att man 

inte bara lär individuellt utan också tillsammans med andra.39 Här lämpar det sig att ta in 

teoretikern Argyris resonemang om att vi måste skapa förståelse för hur vi lär. Han anser att 

om man gör succé i affärslivet beror det alltmer på lärdom och vetande, och ännu är det enligt 

Argyris så, att de flesta inte vet hur man lär. Ofta fokuserar man enligt teoretikern idag på att 

identifiera och korrigera de misstag som finns i den externa miljön. Argyris ser inget fel i 

detta förfaringssätt men han tycker att man också bör se inåt, in i sig själv och lära sig 

reflektera över sitt eget uppträdande och försöka ändra på sig själv om man ska kunna 

utvecklas vidare.40 Vi bör enligt Argyris lära oss hur vi definierar och löser problem.  

 

Pedagogerna Fröbel och Dewey ser likt Argyris, till problemlösningens funktion angående 

införskaffandet av lärande och kunskap. Fröbel och Dewey påvisar att eleverna utifrån sina 

egna upplevelser ska ges möjlighet att tillägna sig beståndsdelar som lärande och kunskap till 

utvecklandet av självständighet. Fröbel använder självstyrning som ett grundelement i sin 

teori som syftar till att eleverna ska ges tillfälle att utifrån egna upplevelser tillägna sig 

vetande och praktiskt kunnande och förmåga att bedöma och värdera.41 Dewey, slagordet 

learning by doings fader42, menar att eleverna ska skaffa sig kunskap genom att stöta på 

problem eller möta svårigheter. I samband med att problemet uppstår ska också individen 

varsebli en impulskänsla, en lust till att hantera det påstötta problemet.43 Teoretikern Argyris 

går vidare i sitt resonemang om problemens funktion i inlärningssammanhang och påstår att 

en individ aldrig lär sig av sina fel om den aldrig misslyckas, vilket resulterar i att den inte lär 

sig att bemöta sina misslyckanden. Istället för att se sina bakslag som möjligheter till 

förändring händer det att individen kritiserar och ställer sig i försvarspositionen och skyller 

misstagen på andra istället för att lägga ansvaret på sig själv. Ett sådant beteende kan blockera 

inlärningen även om det individuella intresset är stort för den pågående uppgiften.  

                                                 
39 Choo, Chun, Wei. The Knowing organization, How Organizations Use Information to Construct Meaning, 

Create Knowledge, and Make Decisions. (1998). s. 105f. 
40Argyris, Chris. On organizational learning, second edition. (1999). s. 127f. 
41 Egidius, H. (2000). s. 29 
42 Andersson, B-E. (2001). s. 46 
43 Egidius, H. (2000). s. 67 
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Möjligheten att lära något nytt trycks ner precis i det ögonblicket då den istället skall lyftas 

upp. För att kunna nå fram till bättre resultat bör individen enligt Argyris kunna se sina egna 

fel och brister samtidigt som den har förståelse för andras.44 Dewey som framställer sin 

pedagogik som en problemmetod, påpekar att elever ska kunna se en uppgifts svårigheter och 

tänka efter hur den ska lösas. Med hjälp av fantasi ska de sedan med egen redan införskaffad 

och ny kunskap kunna föreställa sig vad som händer om de gör på det ena eller andra sättet. 

Dewey anser att detta steg är viktigt i och med att det vittnar om elevens aktiva förmåga och 

självständighet i att pröva sig fram till ny kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Ibid. s. 127f. 
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1.5 Pedagogers inflytande på läroplansskrivarna  

 
Här kommer jag att koppla samman självständighetsbegreppet med läraren och elevens 

aktiva/passiva förhållningssätt till pedagogiskt arbete. För att lättare åskådliggöra mina 

kopplingar använder jag mig av Håkan Jönssons modell, som grund för min tolkning 

angående pedagogers påverkan på kursplaneförfattare, 45 se bilaga 1. Den modell som 

återfinns i bild 1, är komponerad utifrån styrdokumentsmaterial gällande åren 1969,1980, 

1996 och 2000. 

 

 
 
Lgr -69 

 
Aktiv pedagog/passiv elev

 
 Locke 
 Pavlov 
 Skinner 

 
 
Lgr -80 

 
Passiv pedagog/aktiv elev 

 
 Fröbel 
 Montessori 
 Steiner  

 
 
Grundskolans kursplaner och 
betygskriterier 1996 
 

 
Aktiv pedagog/aktiv elev 

 
 Malaguzzi 
 Freinet 
 Dewey 
 Vygotskij 

 
 
Grundskolans kursplaner och 
Betygskriterier 2000 

 
Aktiv pedagog/aktiv elev 

 
 Argyris 
 Choo 

 
 
              Bild 1. Aktiva och passiva förhållningssätt i pedagogiskt arbete.  Figur: Christina Johansson 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 

Bilden tagen ur Håkan, Jönsson, Lagarbetets tre plattformar, om arbetslagsarbete i grund- och gymnasieskolan 

(2003). s. 51f.  Bilden är avbildad av Christina Johansson. 
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1.5.1  Lgr -69 och behavioristerna  

 
De pedagoger som enligt Jönsson påverkar läroplansskrivarna till Lgr 69, är behavioristerna 

Skinner och Pavlov. För dem är belöningar och erfarenheter viktiga för att få eleven att gå 

vidare i sin utveckling. De anser att man inte kan studera människans tänkande utan ser 

hennes beteende som en inlärningsreflex som ju mer man lär sig av sina erfarenheter, ju mer 

utvecklas man. Enligt Jönsson är det läraren som i det här tänkandet är aktiv och eleven 

passiv,46 vilket inte riktigt stämmer överens med vad som står i supplement för slöjd i 

Läroplan för grundskolan 69.47 I kursplanen ser man spår av att det är läraren som bör styra 

slöjdarbetet men i den bemärkelsen att eleven inte ska hamna i alltför stora svårigheter, om 

t.ex. eleven väljer att arbeta med något som den inte ännu har individuella förutsättningar för. 

Enligt supplementet är elevens utveckling till självständighet både i arbete och i värderingar 

ett mycket viktigt led i undervisningen. Detta förutsätter att eleven med hjälp av läraren skall 

stimuleras till en varierad och självständig aktivitet, vilket gör det svårt att se att eleven är 

passiv. Rörande lärarstyrning i årskurs tre och fyra skriver läroplansförfattaren att elevens 

arbete bör styras i avseendet av att eleverna inte ska arbeta med för många olika variationer av 

material, eftersom de inte då får chans till att uppnå den drivkraft som kännetecknar begreppet 

självständighet.48   

 

1.5.2  Lgr –80 och barnets naturliga utveckling 

 
Fröbel, Montessori och Steiner anses av Jönsson vara pedagoger som passar in i 

styrdokumentet, Lgr -80. I det här resonemanget ses pedagogen vara den passive och eleven 

den aktive. Pedagogernas filosofier har gemensamt att de alla ser till barnets naturliga 

utveckling, inneboende krafter och nyfikenhet.  

 

 

 

                                                 
46 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
47 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, Lgr 69, supplement, slöjd. Kompletterande anvisningar och 

kommentarer.  (1969). s. 4f. 
48Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
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Tankegångarna passar också bra in i kursplanen för slöjd i läroplan för grundskolan 1980. 

Man anser i kursplanen att slöjd som ämne ingår i grundskolans undervisning, därför att 

eleverna skall få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga, genom att arbeta praktiskt och 

tillägna sig handlingsberedskap. Intressant är att begreppet självständighet inte finns utskrivet 

någonstans i texten utan ersätts med benämningen handlingsberedskap.49 Tillskillnad mot  

Lgr -69 supplement för slöjd, kan man här se formuleringar som experiment och fantasi 

framträda, men man går inte riktigt så långt att man skriver ut formuleringen om att eleven 

själv, ska ges möjlighet att experimentera. Själva undervisningen blir mer experimentell 

genom att läraren tar ett steg tillbaka gällande inflytande på elevens arbete. Försiktigt och 

varsamt inleds ett spår av en experimentell frihet som närmar sig Montessoris pedagogik där 

man låter elevens nyfikenhet och kreativitet få stort spelrum. Montessori talar om att 

elevernas nyfikenhet ska med hjälp av experiment och undersökningar leda till en 

handlingsberedskap. Beredskapen grundas enligt pedagogen i glädje och tillfredställelse i att 

självständigt kunna klara av att lösa praktiska problem, som man som utövare stöter på under 

vägen i sin slöjdprocess. I och med att eleverna ges möjlighet att experimentera har de genast 

en större frihet i att välja och vraka i metoder, material och tillvägagångssätt. Denna frihet 

finns benämnd i Montessoris pedagogik där hon påpekar att just den friheten är drivkraften 

som sporrar till fortsatt aktivitet.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan allmän del, mål och riktlinjer, timplaner, kursplaner. (1980). s. 

129f. 
50 Lindqvist, Elisabet, & Gustavsson, Christina. (1979). s. 19f. 
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1.5.3  96 års kursplan i slöjd - främjande av elevens självständighet 

 
I 96 års kursplaner och betygskriterier och dess syn på slöjd kan man finna att 

slöjdens uppbyggnad och karaktär speglar slöjdprocessens fyra faser; planera, välja, utföra 

och värdera. Kursplanen understryker vikten av att främja elevernas självständighet, ansvar 

och förmåga till att lösa problem som grund för att tillägna sig kunskap.51 Freinet och Deweys 

pedagogik har påverkat läroplansskrivarna med synen om att man som pedagog bör utgå från 

elevens egna grundförutsättningar och idéer.  

 

Enligt kursplanen ges eleven utrymme till att experimentera och undersöka genom att den 

själv lär av sina misslyckanden och lyckanden. Han/hon lär sig också under processens gång 

att fatta beslut över sitt eget förfaringssätt, vilket även det är en ingrediens som ingår i elevens 

självständighetsförmåga. Tonvikten ligger på att pröva och experimentera med material, 

metoder och idéer som ger erfarenheter för fortsatt utveckling. I det här skedet är samspelet 

mellan lärare och elev mycket viktigt, eftersom idén är utgångspunkten för hela 

slöjdprocessen. Tillsammans diskuterar elev och lärare fram hur arbetet kommer att 

fortskrida. Här utkristalliseras aktivt deltagande både hos elev och lärare likt en avspegling av 

Malaguzzis tänkande om det medforskande barnet och den medforskande pedagogen.52

 

Deweys teori återspeglas mycket väl i 96 års kursplan i slöjd. Hans tankegångar om barnets 

behov av att experimentera och aktivt pröva sina idéer hör nära ihop med slöjdprocessen. 

Dewey hävdar att elevens frihet inte består av kravlös undervisning utan att lärarna finns med 

i elevens process som stimulerande inspirationskällor och handräckare, vilket även kan 

uttolkas av slöjdprocessen. Viktigt är också att lägga märke till att eleven genom sin egen 

process får göra sin röst hörd och visa på sina egna kvalitéer och förmågor, hos både 

pedagog53 och läroplan.54

 

 

                                                 
51 Skolverket, Grundskolan, Kursplaner, betygskriterier. (1996). s. 71f. 
52 Andersson. B-E. (2001). s. 97ff. 
53 Andersson. B-E. (2001). s. 50 
54 Skolverket. (1996). s. 71.f 
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Vygotskij talar om utvecklingsfaser där eleven själv är delaktig i sin utveckling, även här 

finns likheter med slöjdprocessens fasindelning. Även Malaguzzis och Vygotskijs syn på 

elevens aktivitet går att finna i kursplanen för slöjd, där man avser att samspelet mellan lärare 

och elev är mycket viktig. Detta passar in på slöjdprocessen som bl.a. bygger på aktivitet och 

intresse från både lärare och elever.55 Här stämmer Jönssons filosofi om att både lärare och 

elever är aktiva i det pedagogiska och metodiska arbetet.56 Vygotskijs pedagogik framträder 

också i Jönssons resonemang om att det alltid finns ett nästa steg att ta i sin utveckling.57  

 

1.5.4  2000 års kursplan i slöjd med inslag av moderna teorier 

 
Här kan man se att flera av 96 års filosofiska tankegångar dröjer kvar och att författarna för 

kursplanen pläderar allt mer för slöjdprocessens betydelse i inlärningssammanhang. Det 

nämns också att slöjdämnet skall inspirera till nytänkande och nyskapande. 

 

Slöjd innebär enligt Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000, manuellt och 

intellektuellt arbete i förening som utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, 

självständighet och förmåga att lösa problem.58 Tidigare i arbetet berördes beståndsdelarna till 

självständighet lärande och kunskap. Ser man till värderingsfasen i slöjdprocessen kommer 

kunskapen andra till del, genom att eleverna redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och 

olika ställningstagande har format deras slutresultat. Att förmedla sin kunskap till andra är 

enligt teoretikern Choo en viktig beståndsdel i lärandet. Choo talar om att man riskerar att 

hämma sin personals kreativitet och inlärning om individerna själva inte förstår innebörden i 

att dela med sig av sina kunskaper.59  

Applicerar vi Choos teori på skolan skulle det innebära att om varje elev skulle hålla inne med 

sina upptäckter, upplevelser och erfarenheter vore det svårt att finna inspiration till 

nytänkande och nyskapande aktiviteter. Genom att man som elev redovisar det man upptäckt 

under sin process ger man ny kraft till både sig själv och andra, vilket kan leda till större 

kunskap och skicklighet inom det för eleven aktuella området.60   
                                                 
55 Skolverket. (1994). s. 8 
56 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
57 Ibid. 
58 Skolverket. (2000). s. 91 
59 Choo, C, W. (1998). s. 105f. 
60 Ibid. 
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Genom slöjdprocessens faser lär man sig också hur man lär, vilket är en viktig grund för 

teoretikern Argyris tankar om vetande. Han menar på att vi bör skapa förståelse för hur vi lär 

innan vi kan definiera vår kunskap.61 Precis som Deweys tankegångar om att man lär genom 

att göra,62 anser Argyris att individen lär av sina misstag. En individ som aldrig stött på 

problem har ingen beredskap för hur man lär av sina misstag vilket annars kan öppna för nya 

infallsvinklar som lockar till fortsatt skapande.63

 

Senare i rapporten kommer jag att återknyta till dessa pedagogiska förhållningssätt och då i 

jämförelse med empiriskt resultatmaterial. Innan jag gör detta vill jag först presentera mitt 

syfte och mina frågeställningar som ligger till grund för min undersökning gällande begreppet 

självständighet.  

 

2. Syfte 

 

Jag vill med mitt arbete undersöka begreppet självständighet i slöjdsammanhang, utifrån 

pedagogers, läroplansskrivares, lärares och elevers, definitioner. Rapporten har också till syfte 

att utgöra utgångspunkt för fortsatt forskning angående de fyra respektive länkarnas i den 

pedagogiska kedjans, uppfattningar om begreppet självständighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Argyris, C. (1999). s. 127f. 
62 Andersson, B-E. (2001). s. 46f. 
63 Argyris, C. (1999). s. 127f. 
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2.1 Problemformulering 

 

Med hjälp av en vid problemformulering med didaktisk inriktning, vill jag tydliggöra min 

precisering av undersökningsområdet. Jag har valt att dela upp problemformuleringsområdet i 

två tydliggörande grupperingar, angående begreppet självständighet.  

 

1. a). Vilka är förutsättningarna för självständighet?  

b). Hur behandlar läroplanerna självständighet?  

c). Hur ser pedagoger som skriver om kunskap och lärande på begreppet      

självständighet? 

 

2. a). Hur gestaltas och kännetecknas begreppet självständighet gällande det som händer 

i slöjdsalen under tiden då undervisning pågår, enligt lärare och elever?  

b). Hur reflekterar lärare och elever över självständighetsbegreppet?  

c). Hur ger man som lärare sina elever självständighet? 

d). Hur upplever eleven sin slöjdsituation då den stött på problem som kräver 

lärarhandledning?  

e). Hur hanterar eleven sin situation mellan problemuppkomst och vägledning? 

f). Vilka variationer kan man finna av begreppet självständighet inom ämnet slöjd? 

 

För att lättare förstå vilken innebörd jag lägger i begreppet självständighet går jag vidare med 

att göra en begreppsbestämning. 

 

2.1.1  Begreppsbestämning 

 
I den här rapporten kommer begreppet självständighet att definieras och behandlas utifrån 

elevers lärandesituation och lärares uppfattningar av självständighet. Ett begrepp är enligt 

Patel och Davidsson ett fastställande ”eller en rad inbördes relaterade bestämningar som 

betecknar ett föremål, en grupp av föremål eller en företeelse” 64  

                                                 
64Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (2003). s. 19 
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Begreppet har ett ”innehåll och ett omfång där idéinnehållet i begreppet är alla de 

kännetecken som är gemensamma för bestämningen av företeelsen”.65  

 

Jag kommer i det här arbetet att söka efter företeelsen självständighet i slöjden och dess 

innehåll. Slår man upp ordet självständig i Svenska Akademiens ordlista ges ingen utförlig 

förklaring.66 Däremot står det i Bonniers Svenska Ordbok att ordets betydelse innebär att 

någon tänker och handlar på egen hand, utan att behöva stöd av andra. Ordet självständighet 

beskrivs som frihet och oavhängighet.67 Jag har i arbetet utgått från definitionen att man som 

individ kan tänka och handla på egen hand, men att helt klara sig utan stöd av andra stämmer 

inte in i min begreppsförklaring av begreppet. Jag definierar det som ett mål, som man når 

först då man även tagit del av andras reflektioner och kunskaper. 

 

3. Metod 

 

3.1 Forskningsansats 
 

Jag har valt att utifrån en induktiv empirinära forskningsansats behandla mina insamlade data 

med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Jag har angripit mitt intervjustoff genom en 

kvalitativ innehållsanalys med fenomenologisk inriktning. Alan Bryman definierar kvalitativ 

innehållsanalys som ett, enligt honom vanligt tillvägagångssätt när det gäller kvalitativ analys 

av dokument. Sättet inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material som 

analyseras.68 Mitt syfte med min kvalitativa intervju, är att identifiera och lyfta fram lärares 

och elevers uppfattningar69 om begreppet självständighet samt att söka reda på teman i det 

insamlade materialet. Jag vill här poängtera att jag inte i förväg formulerat svarsalternativ för 

informanten, som annars är brukligt i den kvantitativa forskningsmetoden.  

                                                 
65 Ibid. s. 19 
66 Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordlista över det svenska språket. (1998). 
67 Malmström, S. & Györki, Iréne. Bonniers Svenska Ordbok 3. (1993). s. 292 
68 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. (2002). s. 368 
69 Westlund, Ingrid, Databearbetning, handledning av insamlat datamaterial, metodstrimma för 

examensarbetet Vt. 04  (2004). 
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De situationer och uppfattningar som studeras har heller inte varit tillrättalagda, vilket också 

kännetecknar ett kvantitativt tänkande.70 Vid en kvantitativ innehållsanalys av materialet skall 

dokument och texter systematiskt struktureras och mätas på ett sätt som syftar till att 

kvantifiera redan förutbestämda svarsalternativ och kategorier.71 En kvantitativ metod är för 

mig i den här forskningen för systematisk och jag vill inte ha förutbestämda kategorier att 

behandla på ett kvantitativt mätbart angreppssätt. Detta resonemang ligger till grund för mitt 

val av att arbeta induktivt med en kvalitativt inriktad intervju.72 Induktivt innebär att mitt 

arbete utformas efter de upptäckter jag gör under tiden jag bearbetar det insamlade 

intervjumaterialet. 

 

Mitt valda tillvägagångssätt utgörs också av en retorisk induktion, vilket innebär att jag drar 

slutsatser utifrån ett relativt begränsat antal intervjuer.73 Detta arbetssätt ställer ofta till med 

problem inom den kvantitativa behandlingen av data, där man gärna vill utforma universella 

teorier som i det här fallet då skulle hantera pedagogiska sociala förhållanden och spridda 

uppfattningar, angående självständighet och väntan i slöjdundervisningssammanhang. Jag 

använder mig av en kvalitativ undersökning eftersom jag vill komma mina deltagare nära. 

Intervjuerna har utefter denna önskan genomförts ostrukturerat i bemärkelse av att de varit 

öppna för den deltagandes personliga uttryckssätt och infallsvinklar. Jag har genomfört min 

forskning i den vardagliga miljön, där deltagarna vardagligdags vistas. För att få bästa 

koncentration och sammanhang gällande min intervjuundersökning genomfördes intervjuerna 

med eleverna under lektionstid. Lärarintervjuerna genomfördes före eller efter aktuellt 

slöjdtillfälle. 

 

Ett induktivt empirinära angreppssätt som jag här valt att arbeta med, kräver mycket av en 

undersökares sociala kompetens och människokännedom. Arbetssättet är inte bara öppet för 

intressanta tolkningar och infallsvinklar, utan den empirinära undersökningen riskerar också 

att påverkas av yttre sociala faktorer som exempelvis etnisk tillhörighet, social bakgrund, 

ålder, kön m.m. som i sin tur kan inverka på den kvalitativa intervjuns kvalité.74  

                                                 
70 Bryman, A. (2002). s. 136 
71 Ibid. s. 192 
72 Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s. 78 
73 Fuglestad, L, O. Pedagogiska processer. (1999). s. 158 
74 Patel, P. & Davidsson, B. (2003). s. 78f. 
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Det är här också viktigt att man som intervjuare kan samtala med deltagaren i intervjun så att 

denne inte blir hämmad, vilket också innebär att man som intervjuare bör kunna behärska 

språkbruk, gester och kroppsspråk som är relativa för intervjupersonens sociala sammanhang.  

Jämför vi här med kvantitativ forskning riskerar inte den på samma sätt att utsättas för yttre 

social påverkan, eftersom den i regel inte är inriktad på abstrakta mer tolkningsbara fenomen, 

utan intresserar sig för mer mätbar, kvantifierbar och strukturerad information.  

 

En viktig reflektion är också att det finns likheter mellan de båda forskningsmetoderna 

kvalitativ och kvantitativ undersökning. Ser man till objektivitet i insamling av data, bör 

forskaren vara objektiv och inte låta sina egna värderingar och känslor påverka 

undersökningsprocessen. Man bör likt positivistiska förespråkare inte på något sätt låta egna 

värderingar lysa igenom forskningsarbetet.75 Detta förfaringssätt kan som jag ser det vara 

mycket svårt att hantera vid kvalitativa intervjuer där deltagarna ofta vill få respons av sin 

intervjuare, likt en samtalspartner. 

 

Även data som insamlats från redan skriven litteratur används för att ge en inblick i 

pedagogers och läroplansskrivares syn på hur självständighet kan gestaltas i pedagogisk 

verksamhet. Dessa data behandlas på ett mer deduktivt sätt för att i senare skede i rapporten, 

sammankopplas med empirinära insamlad data från den empiriska undersökningen samt 

fungera som diskussionsunderlag i rapportens diskussionsavsnitt.  

 

Jag vill med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och med deduktiv ansats utifrån 

litteraturstudier, försöka ge en så klar och uttömmande bild som möjligt av de uppfattningar 

som studeras. Likt Hartmans vägledning angående tillvägagångssätt gällande insamlat 

material76 vill jag deskriptivt, dels med hjälp av jämförelser och dels med hjälp av variationer 

beskriva eventuella samband som uppkommer i mina resultat utifrån intervjuundersökning 

och litteraturgenomläsning.77 Även här vill jag på ett hermeneutiskt sätt analysera och tolka 

texten genom att försöka klarlägga textens budskap utifrån upphovsmannens perspektiv.78

 
                                                 
75 Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s. 26f. 
76 Hartman, S, G. Handledning. Liten handbok för den som arbetar med projekt, specialarbeten eller    

rapporter, Nr 17 (1993). 
77 Patel, R. & Davidsson, B. (2003). s. 13 
78Bryman, A. (2002). s. 370 
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3.2 Material 

 

3.2.1 Urval, materialbearbetning och undersökningsinstrument 

 
Till en början var inte mitt val av litteratur så stort och när jag sökte efter tidigare forskning 

gavs inga tydliga preciserade träffar. Som sista utväg kontaktade jag Juha Hartvik lärare på 

Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Han såg min studie intressant men kunde inte 

ge någon ytterligare information som jag inte redan inhämtat. Efter att ha sökt på bibliotek 

och på nätet, gick jag vidare med att ta mig an pedagogers och läroplansskrivares syn på 

begreppet självständighet i slöjdsammanhang. Jag använde mig av läroplaner och kursplaner 

samt pedagogisk litteratur om våra företrädare inom pedagogiken. Dessa båda 

efterforskningar valde jag att illustrera med hjälp av en teoretisk utgångsbild som jag fick av 

en lärare ute på fältet. Bilden visar lärares och elevers aktiva och passiva förhållningssätt i 

pedagogiskt arbete utifrån pedagoger och läroplansskrivares teorier och riktlinjer (se bilaga 

1). Med denna schematiska bild som utgångspunkt började jag att läsa igenom de olika 

pedagogernas filosofier som jag sedan applicerade på respektive läroplan i en egen 

sammanställning.  

 

Urvalet gällande deltagare i min empiriska undersökning utgörs av textillärare som jag 

tidigare träffat och av lärare som jag blivit hänvisad till efter att ha kontaktat Pedagogiskt 

Centrum. Det finns också lärare och skolor med i undersökningen som jag sökt upp med hjälp 

av telefonkatalogen och som jag kontaktat per e-post. Av tretton sökta lärare svarade åtta på 

min förfrågan om en intervju. För att få spridning på årskurser angående elevintervjuerna, 

bestämdes intervjutillfälle utefter den årskurs som hade slöjdlektion, de dagar då lärare och 

intervjuare hade möjlighet för intervju. Som intervjuunderlag använde jag mig av frågor som 

jag innan intervjutillfället komponerade utefter min problemformulering. Frågorna anpassades 

för elever och lärare i två varsina intervjuunderlag (se bilaga 2 och 3). Antalet elevintervjuer 

blev till slut 28 stycken. Varje intervju bandades som jag sedan lyssnade igenom innan den 

transkriberades. Efter att ha läst igenom materialet ytterligare två gånger arbetade jag fram 

olika kategorier i lärarnas svar. Dessa kategorier berikades också med underkategorier. För att 

lättare kunna överblicka resultatet gjorde jag en schematisk sammanställning i slutet av 

resultatpresentationen för lärarintervjuer.  
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Samma procedur genomgick även elevintervjuerna, med skillnaden att de inte fick några 

underrubriker. Som sista bearbetning av materialet jämförde jag teoretisk data med empirisk 

data för att se om det ytterligare uppkom variationer av begreppet självständighet. 

 

3.2.2 Tillförlitlighetsfrågor 

 
Under arbetet med att leta upp intervjudeltagare och intervjutillfällen kom jag att glömma bort 

att skicka ut ett meddelande till elever och deras föräldrar om att jag skulle komma och 

intervjua dem i deras skola. Detta löste jag genom att jag skrev ned några rader om mig själv, 

min utbildning, min undersökning och vilka frågor jag ställt till eleven. För att ge föräldrarna 

möjlighet att höra av sig om någon elevs utsagor inte skulle få användas i undersökningen, 

skrev jag också ned min adress, mitt telefonnummer och min mailadress (se bilaga 3). Denna 

information gavs sedan till de elever som blev intervjuade på respektive skolor. Innan jag 

intervjuade någon elev berättade jag först för hela klassen om mig själv, min undersökning 

och om deras rättigheter gällande intervjuförfarande. Elevurvalet är baserat på de elever som 

själva valt att vara med i undersökningen.  
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4. Resultat 

 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera elev och lärarintervjuer samt sammanfattningar 

av uppkomna resultat som intervjuerna givit. Jag vill här också inledningsvis ge en inblick i 

mitt förhållningssätt gentemot den allmänna presentationen av min undersökning. De 

intervjuer jag genomfört är fördelade över sju olika skolor, fem årskurser och åtta lärare vilket 

medför att jag inte ger någon inledande presentation av platser och intervjudeltagare. 

 

4.1 Resultatpresentation av elevintervjuer 

 
I det här avsnittet presenterar jag mitt intervjumaterial i kategoribestämningar utefter elevers 

upplevelser av sin slöjdsituation. Jag börjar med att redovisa elevintervjuerna med hjälp av en 

förteckning som visar fördelningen mellan årskurser och antal elever. 
 

Bild 2. Förteckning över intervjuade elever. 
 

Årskurs 

 

Antal elever 

4 1 

5 5 

6 9 

8 6 

9 7 

Summa antal: 28 st 

Figur: Christina Johansson 
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4.1.1 Kategorisering av elevintervjuer 

 
Med hjälp av citat som retoriska verkningsmedel redovisas elevernas intervjusvar i sex olika 

kategorier (se bilaga 5). 

 

Kategori nr: 1.  I väntan på hjälp 

 

Tiden som en elev väntar på hjälp kan upplevas olika från individ till individ och för att få 

större inblick i hur eleven använder sin väntetid ger jag dem frågan, efter att de svarat att de 

ibland får vänta för att få hjälp; - Vad gör du under tiden du väntar? 

En elev svarar att den pratar, en annan att den förbereder för kommande moment, medan en 

tredje elev berättar att den arbetar med sitt extraarbete under tiden som han/hon väntar på 

handledning. Svaren varierar men de övervägande svaren vittnar om att de flesta elever pratar 

under tiden de väntar.

 

Kategori nr: 2. Att vänta - bra, jobbigt, okey 

 

När eleverna konfronteras med frågan om vad de tycker om att behöva vänta på sin tur, 

funderar de någon sekund innan de svarar. De flesta eleverna har förståelse för att vänta, men 

det finns variationer även här. Några av eleverna upplever väntetiden jobbig när de nästan är 

klara med sitt arbete och endast behöver lite hjälp, andra tycker att det enbart är tråkigt att 

behöva vänta. Resultatet visar också att det finns elever som tycker att väntetiden inte är så 

mycket att orda om, för de eleverna är det helt ”okey” att vänta. 

 

Kategori nr: 3. De é bäst 

 

Att ha ämnet slöjd är genomgående roligt. Ingen av de tjugoåtta intervjuade eleverna ger 

uttryck för att det på något vis är tråkigt att gå till slöjden. På frågan om vad som är det bästa 

med ämnet slöjd, svarar eleverna övervägande att det är roligt och att man får göra det man 

vill. Elevernas svar visar att friheten inom ämnet ger eleverna lust till kreativt och självständigt 

tänkande. 
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Kategori nr: 4. De é sämst 

 

Frågan om vad som var det sämsta med att ha slöjd tog jag med i intervjun för att ta reda på 

om någon elev skulle nämna väntetidens dilemma. Eftersom frågan ställdes i en mer sökande 

form efter något som inte direkt antyds i dess formulering blir svaren också mycket olika. 

 

Eleverna svarar det som för dem anses viktigast i frågan. En elev tycker lektionstiden är 

alldeles för kort en annan att slöjden är tråkig när man inte förstår vad man gör.  

Det finns elever som nämner att de ibland får vänta lite länge på hjälp och att det är det sämsta 

med att ha slöjd, men de svaren överväger inte. 
 

Kategori nr: 5. Högst tio minuter 

 

Befinner man sig i en situation där man måste sitta ned och vänta en stund för att få hjälp kan 

ibland minuterna kännas extra långa. På frågan om hur länge det är rimligt att vänta ger alla 

eleverna förbluffande lika svar. Talet tio klingar fram hos tjugosex elever av tjugoåtta stycken 

intervjuade pojkar och flickor. Tio minuter ser ut att vara en tidsgräns för att behöva vänta på 

hjälp enligt eleverna själva Tar det längre tid blir väntan jobbig och risken finns att eleven 

tappar bort sig i sin slöjdprocess. Det finns också elever som önskar längre lektioner, vilket 

innebär att det vid längre lektionstillfällen är mer godtagbart att vänta sju till åtta, nästan tio 

minuter. 

 

Kategori nr: 6. Mindre grupper, fler lärare eller nå´t bättre system 

 

När intervjun lider mot sitt slut får eleverna frågan om de själva har någon idé om hur man kan 

lösa väntefenomenet. Flera av eleverna svarar att de inte vet eller att de inte har någon idé men 

det finns elever som ger förslag på hur man kan rå på situationen. Exakthet ser ut att vara en 

viktig ingrediens i lärarens handledning enligt elevernas svar. Elev nr: 9 vill ha mer exakta svar 

på hur man ska göra saker, så att den kan jobba vidare mer på egen hand (se bilaga 5). En 

annan elevs svar genomsyras av hans vetskap om skolans ekonomiska situation. Han påpekar 

att ett sätt kan vara att ha fler lärare, men han fortsätter att säga, att skolan nog inte har råd till 

att ha mer personal som kan vara behjälplig i sådana ämnen som kräver mer handledning än 

andra.
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4.1.2 Sammanfattning av elevintervjuer 

 
Intervjuerna visar att eleverna är väl insatta i de frågor som ställs till dem angående deras 

slöjdsituation. Eleverna tycker inte att det är roligt att behöva vänta på hjälp, men de flesta av 

dem ser ändå ut att ha god förståelse, för att läraren inte kan vara alla elever behjälplig på en 

och samma gång. Många av eleverna fördriver tiden som uppstår mellan problemuppkomst 

och vägledning, med att sitta och småprata med varandra, vilket av en del elever trots allt ser 

ut att uppskattas. Det tillfälle då det för eleverna känns som besvärligast att vänta på sin tur 

ser ut att inträffa då de bara har lite kvar att göra på sitt arbete. Deras iver att bli färdiga 

övergår lätt i frustration över att behöva vänta. Det som också av eleverna ses som sämst med 

att ha slöjd är bland annat att behöva vänta på sin tur och att inte förstå det man håller på 

med. Elevernas tålamod syns tryta efter att den av eleverna utsatta tiden, fem till tio minuter 

löpt ut. Som slutsats kan man ändå utläsa av intervjumaterialet att eleverna tycker om att ha 

slöjd. De definierar ämnet som ett ämne där man inte har så stor press på sig och att man 

nästan för det mesta får göra det man vill. Eleverna ger sken av att de uppskattar den frihet 

som följer med kreativt slöjdinriktat arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

Kategorier 

 

1. I väntan på hjälp 

2. Att vänta – bra, jobbigt, okey. 

3. De é bäst 

4. De é sämst 

5.  Högst tio minuter  

6.  Mindre grupper, fler lärare eller nå´t bättre system. 
                      

          Bild 3. Schematisk sammanställning av elevintervjuer, utarbetade i  

          kategoriframställning. Figur: Christina Johansson 

 

                                                

 

                     

 

 



  

4.2 Resultatpresentation av lärarintervjuer 

 

4.2.1 Kategorisering av lärarintervjuer 
 

Kategori nr: 1. Bekräftelse 

 

När lärarna får frågan om hur de ser på begreppet självständighet kontra slöjd, kommer de 

osökt in på elevens behov av bekräftelse. Bekräftelsen kan enligt lärarna se olika ut. En typ 

av begreppet kan liknas vid en extra koll, som eleven gör för att ta reda på om den är på rätt 

väg. En annan är när eleven frågar efter varje moment den genomför, vilket kan uppfattas 

som att den söker efter bekräftelse för att undvika att göra fel eller har svårt att ta in mer än 

en instruktion åt gången. Den sistnämnda typen av bekräftelse kräver enligt några av 

lärarsvaren, mycket flexibilitet av en lärare då den ofta får återkomma till en och samma 

elev. Det finns ytterligare en typ av bekräftelse, en av eleven egenproducerad, som eleven 

endast själv kan tillägna sig genom att självständigt avgöra om han/hon har tillräckliga 

kunskaper för att vägleda sina kamrater.  

 

Kategori nr: 2. Orolig väntetid 

 

Av citaten i bilaga 4, går att utläsa att elever ibland måste vänta på sin tur och när väntetiden 

för eleven blir lång sprids oro bland eleverna. Jag frågade lärarna om de hade något speciellt 

turordningssystem som de använde och hur deras elever i så fall reagerade på dem. Enligt 

flera lärare var det ingen lätt uppgift att försöka bringa lugn under en lektion, onekligen enligt 

deras egna utsagor har elever svårt att vänta på sin tur utan att röra på sig eller pocka på 

uppmärksamhet. Men enligt lärare nr: 5 finns det knep att ta till när man är medveten om 

situationen (se bilaga 5).  Läraren ger råd i att som handledare eftersträva att vara 

uppmärksam, samtidigt som man överblickar situationen genom att dirigera och vägleda. Ett 

sådant förfaringssätt får enligt läraren eleverna att inse både sin egen och lärarens situation. 
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Kategori nr: 3 Uppfattning om elevers självständighet och dess gestaltning 

 

För att tillägna sig självständighet kan vi utläsa av de citerade svaren i bilaga 5, att det behövs 

grundförutsättningar. Två av lärarna ser en gemensam viktig lämplig förutsättning för att 

utveckla självständighet, nämligen kunskap. Innan en elev når fram till självständighet bör den 

enligt de båda lärarna tillägna sig kunskap, en kunskap som sedan byggs på för varje årskurs så 

att eleverna vid skolgångens slut klarar sig på egen hand. 

 

3a. Det krävs självinsikt för att man ska våga sig ut att på egen hand och prova på sina 

kunskaper. Men kan man vara självständig trots att man frågar om hjälp? Enligt lärarnas svar 

kan man absolut vara självständig trots att man frågar. En lärare tycker att man som elev är 

självständig när man frågar. Många elever är enligt läraren så långt framme i sin utveckling till 

självständighet att de endast frågar i syfte om att de är på rätt spår. De har en egen process de 

följer och för att de inte ska riskera att hamna alldeles för snett, kollar de bara av om deras 

tankar är rimliga och genomförbara. En annan lärare påpekar att de finns olika sätt att lösa 

saker på. För den läraren är det likt förra läraren svar, bara bra om eleverna frågar. Lärarna får 

också bättre överblick när eleverna ger rapport om sitt arbete genom att fråga om sådant de är 

osäkra på. 

 

Kategori nr: 4 Variationer av begreppet självständighet 

 

Vad innebär begreppet självständighet? Frågan väckte många olika svar som jag valt att 

kategorisera i underrubriker i form av olika variationer. Den första variationen är: 

 

4a.Variation: Lugn och ro, stör ej. 

  

Att ge eleven möjlighet att i lugn och ro arbeta med sin uppgift är en viktig del i elevens 

arbetsprocess enligt lärare nr: 5 (se bilaga 5). Detta ställer krav på lärarens lyhördhet som 

annars ofta vill visa sitt intresse för eleven genom att ställa spontana frågor om deras arbete. 
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4b.Variation: Självkritik 

 

Av lärare nr: 8 får jag insikt i hur självförtroende, en av grundförutsättningarna för 

självständighet kan missbrukas. En elev i en av lärarens klasser är oerhört självkritisk. Så fort 

ett stygn blir en aning snett river eleven sönder sitt arbete. Eleven upplever att inget av det 

den gör får ha en tendens till fel. När jag frågar hur läraren försöker hjälpa eleven med att 

vända sin självkritik till självständighet, svarar läraren att det viktigaste i sådana här 

situationer är att ha en öppen och rak kommunikation till sin elev.  Man bör enligt läraren 

förklara för eleven att man faktiskt får och att det faktisk går att göra fel. Trots lärarens 

engagemang angående eleven och dennas självförtroende, kan en viss oro för elevens 

utveckling urskiljas i lärarens svar. Läraren pläderar starkt för självständighet i sin 

undervisning eftersom hon anser att slöjdens genomgående syfte är att vägleda eleverna till 

självständighet (se bilaga 5). 
 

4c. Variation: Mod att forska vidare, mod att våga fråga 

 

Att våga göra saker på egen hand och att samtidigt våga fråga om råd är något som ser ut att 

ha betydelse för elevens självkänsla. Enligt lärare 3 måste man våga samtidigt som man som 

elev måste ha bekräftelse (se bilaga 5). Eleven vågar mer om den har lust och inspiration för 

det den gör. Lärarens uppgift är att försöka vägleda sina elever till att våga sig på att testa hur 

saker och ting fungerar. En annan lärare betonar hur viktigt det är att eleven får uppmuntran 

när de gör någonting bra, att de får känna att det de tänkt ut är bra (se lärare 6, bilaga 5). 

Genom att bekräfta elevens egna tankar och idéer och genom att uppmuntra honom/henne, 

stärker man elevens självförtroende till att bättra på förståelsen för hur saker och ting fungerar.  
 

Variation: 4d. Fortbildning 
 

Det är inte endast eleverna som utvecklar sitt lärande. En lärare utmanar sina elever i 

vetskapen om att hon även utmanar sig själv. Ju mer hon kräver av sina elever ju mer kräver 

hon av sig själv. Ytterligare ett exempel på variation gällande begreppet självständighet. 
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Kategori nr: 5. Väntan/hinder/positivt/negativt  

 

På frågan om elevers väntan på hjälp kan utgöra hinder för elevens kreativitet får jag av 

samtliga lärare en omformning av frågans inriktning. Lärarna ser både positiva och negativa 

effekter av att eleverna får sitta och vänta på hjälp. Frågan delas därefter upp i två delar.  

 

5a.Positivt:   

 

Väntetiden fylls av vad klasskamraterna gör och genom att ta en titt på deras arbete fyller de 

väntande eleverna på sitt kreativa förråd med nya idéer och uppslag.  

 

5b. Negativt:  

 

De negativa svaren där väntan utgör hinder för kreativt handlande definieras på fem olika sätt 

(se bilaga 5). En del elever låser in sig i sin väntan för att de är medvetna om att det finns hjälp 

att tillgå. Deras kreativitet hämmas av att de inte är helt utlämnade till sig själva. Andra hinner 

tröttna eftersom de inte vet hur de ska hantera sina idéer under tiden de väntar på sin tur. Det 

finns också elever som slår sig till ro samtidigt som några har sådan energi att de inte tänker 

över sina val av ex. material och metod. Ytterligare några elever tycks ha svårt att inse att de 

får ta tid på sig att fundera ut vad de vill göra. De ser ut att behöva hjälp med att bryta ovanan 

av att prestera kvantitativa resultat. 

 

Kategori nr: 6. Bara en liten fråga 
 

Det har visat sig genom ett antal intervjuer att det finns elever som trots allt inte orkar vänta 

på sin tur. Denna grupp av elever tycker sig vara mer i behov av hjälp än andra. Eleverna är 

medvetna om att de stör turordningssystemet då de kommer instickandes med sina frågor. 

Trots detta gör de det som de själva aldrig skulle tillåta någon klasskamrat att göra, nämligen 

sticka emellan turordningssystemet för att snabbare få hjälp medan deras klasskompisar 

väntar på sin tur.  
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6a. De elever som anses störa ett turordningssystem är inte så många att de påverkar resten av 

sina klasskamrater. De flesta elever förstår att man måste vänta på sin tur och att det ibland kan 

bli ett längre stopp för läraren hos någon elev som behöver mycket hjälp med ett kanske mer 

komplicerat moment. Lärarna tror att deras elevers förståelse beror på att lärarna är noga med 

att informera om varför det ibland tar extra lång tid och att det också kommer att bli så även för 

de andra eleverna någon gång under deras arbetsprocess. Genom att tidigt förklara hur man 

som handledare bemöter deras sätt att be om hjälp kan eleverna skapa sig en grundförståelse 

för att det tar tid för en lärare att hjälpa en hel klass med elever. 

 

Kategori nr: 7. Gränsen mellan experimenterande och misslyckande 

 

Om undervisningskvalitén blir lidande av att elever frågar istället för att själva prova på sina 

antaganden och idéer, var svårt att definiera något direkt svar på. Lärarna talar mer om hur de 

ställer sig till experimenterandet i slöjden och hur långt de låter en elev gå i sitt forskande.  

Lärarna vill ge sina elever möjlighet till att experimentera men de ser också risken med att 

eleverna ska vända sitt experimenterande till misslyckande. Ingen vill att deras elever ska 

hamna i misströstan och uppgivenhet. Innan eleverna ger sig ut i ett mer experimentellt 

lärande anser lärarna att eleverna bör ha ett visst mått av kunskap, vad måttet innefattar kan 

vi inte uttyda här. 

 

Kategori nr: 8. Hjälp! Alla vill ha hjälp på en och samma gång 

 

När jag ställer frågan om lärarna har något knep som de tar till då de ser att många elever 

behöver ha hjälp samtidigt, reagerar samtliga lärare med ett leende på läpparna. Denna 

situation ser ut att vara välkänd hos dem alla. Lärarna ser sina elever i detta sammanhang 

dels som resurser och dels som individer som behöver skapa sig egenproducerad bekräftelse. 

Genom att eleverna uppmanas att hjälpa varandra lär de sig snart att väntetiden blir betydligt 

kortare. Några lärare bryter sin undervisning med att ta en gemensam genomgång vilket 

enligt flertalet lärare hävdar att det aldrig blir för mycket av. En annan av de tillfrågade 

lärarna anser att de elever som ligger lite före ofta stöter på problem som en lärare behöver 

hjälpa till med att lösa.   
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I ett sådant resonemang består lärarens uppgift i att hjälpa både högpresterande och 

normalpresterande elever. När den högpresterande eleven kommit dithän att den inte kan 

komma vidare utan vägledning hjälper läraren vidare i processen. Den högpresterande eleven 

befäster också sin kunskap genom att hjälpa sina normalpresterande klasskamrater som 

behöver assistans. Eleverna utbyter tankar och inspirerar varandra till fortsatt arbete. 

(se bild 4). 
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4.2.2 Sammanfattning av lärarintervjuer 

 
Elever tycks enligt lärarna ha ett stort behov av att bli bekräftade. Eleverna frågar gärna en 

gång för mycket för att inte riskera att göra fel och göra om. Deras reaktion över att få vänta 

på sin tur, tolkas av några lärare som en stund av oro, spring och bus. Andra lärare ser 

möjligheter i elevernas aktiva sätt och försöker förflytta den aktiviteten till kreativt tänkande 

och planerade. Intressant är att det i resultatet framkommer så många olika definitioner av 

begreppet självständighet och att lärarna är så involverade i ämnet. Ämnet är minst sagt 

aktuellt vilket utmärks av lärarnas engagemang i frågorna. Gällande experimenterande i 

slöjdsammanhang tycks lärarna överlag vara på sin vakt. De vill inte riskera att eleverna ska 

uppleva sina experiment som misslyckanden. Det kommer också alltid enligt lärarna att finnas 

elever som försöker sticka emellan med frågor av alla de slag, istället för att vänta på sin tur. 

Hur man hanterar de eleverna ser en aning olika ut. Någon ignorerar eleven medan någon 

annan svarar över huvudet på resten av eleverna med att dirigera den frågande eleven till att 

förbereda inför den kommande hjälpen, eleven så småningom ska få. Lärarna har också en 

gemensam önskan om att skapa en fungerande arbetsgång där läraren tillsammans med sina 

elever leder undervisningen framåt i syfte att tillägna både sig själv och sina elever 

självständighet. 

 

Kategorier Underkategorier 

1. Bekräftelse 1a. Egenproducerad bekräftelse 

2. Orolig väntetid -  

3. Uppfattning om elevers självständighet 

och dess gestaltning. 

3a. Kan man vara självständig trots att man frågar om 

hjälp? 

4. Variation av begreppet självständighet 4a. Lugn och ro, stör ej. 

4b. Självkritik. 

4c. Mod att forska vidare, mod att våga fråga. 

4d. Fortbildning. 

5.Väntan/hinder/positivt/negativt. 5a. Positivt 

5b. Negativt 

6 ”Bara en liten fråga” 6a. Förståelse. 

7. Gränsen mellan experimenterande och 

misslyckande. 

- 

8. Hjälp! Alla vill ha hjälp på en och samma gång. - 

Bild 6. Sammanställning av lärarintervjuresultat, utarbetat i kategoriframställning. Figur: Christina Johansson 

5. Jämförelser och skillnader mellan teori och empiri 
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I det här kapitlet kommer jag att analysera och ställa samman teoretisk insamlad data med 

empiriskt insamlat material. Jag kommer också att jämföra och se skillnader i materialet. Som 

utgångspunkt för min analys använder jag mig av Jönssons schematiska uppställning av 

läroplaner och pedagoger,79 men då inom ett mer begränsat område. De pedagoger och 

läroplaner som kommer att studeras är utvalda utefter den empiriska datans aktualitet. Mitt val 

av läroplaner och pedagoger illustreras med hjälp av bild 7. 

 
 

Lgr -80 

 

 Montessori 

 Fröbel 

 Waldorf 

 

 

 

Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier 1996 

 

 

 Malaguzzi 

 Freinet 

 Dewey 

 Vygotskij 

 

 

Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier 2000 

 

 

 Argyris 

 Choo 

       

  Bild 7. Schema över analyssammanställning. 

           Figur: Christina Johansson 

 

I Lgr –80 där man anser att slöjdämnet ska ingå i grundskolans undervisning, kan man utläsa 

att praktiskt arbete och kreativitet skall föra fram eleven till, som det står i kursplanen 

benämnt som ”handlingsberedskap.”80 Denna grunduppfattning står fortfarande kvar som en 

förutsättning för slöjdämnets syfte i Grundskolans kursplaner och betygskriterier för 

grundskolan. 2000.81  

 

                                                 
79  Jönsson, H. (2003). s.51.f 
80 Skolöverstyrelsen. (1980). s. 129f. 
81 Skolverket. (Västerås, 2000). s. 91 
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En pedagog som av Jönsson82 anses ha påverkat läroplanskrivarna till Lgr -80 är Fröbel. Han 

anser att barnen utifrån sina egna upplevelser och egen studietakt ska tillägna sig praktiska 

erfarenheter och kunskap samt skaffa sig egen förmåga att bedöma och utvärdera.83 Denna 

teori ser ut att anammas av lärare 4 som under kategori nr: 5a (se bilaga 5), anser att eleverna 

måste få tid på sig att tänka och planera innan de påbörjar sitt arbete. Läraren har liksom 

Fröbel insett elevernas behov av att arbeta i sin egen arbetstakt.84

 

Montessoris pedagogik går ut på att inte hindra barnet till att handla själv. Därför bör läraren 

hålla tillbaka sin verksamhetslust.85 Lärare 5 under kategorin nr: 4a (se bilaga 4), låter sina 

högstadieelever arbeta själva. Hon aktar sig noga för att störa dem i sitt arbete. Istället för att 

rekognosera läget inväntar hon elevernas behov av vägledning. Hon gör som Montessori 

framhåller. Hon hindrar inte eleven till att handla själv. Montessori understryker också vikten 

av frihet i det kreativa skapandet. Hon anser att friheten gynnar den spontana nyfikenheten. 

En av eleverna, elev 4 under kategori nr: 2 (se bilaga 5), ser friheten att få göra som man vill 

som det bästa med att ha slöjd. Elevens inställning till ämnet slöjd kan liknas vid Montessoris 

teori om att friheten blir en drivkraft till fortsatt fysisk och psykisk aktivitet.86

 

Steiner, waldorfpedagogikens företrädare vill med sin pedagogik både ha självständiga lärare 

och självständiga elever. Lärarna bör enligt honom självständigt odla barnens olika 

egenskaper och förmågor.87 Lärare 4 beskriver under kategori nr: 4d (se bilaga 5), sin egen 

självständighet då hon ser självständighetsbegreppet utifrån flera olika definitioner. En av 

definitionerna är att man som lärare kan utmana sig själv genom att utmana sina egna elever. 

Hon införskaffar sig ny erfarenhet och kunskap genom att utgå även från sina egna behov. I 

och med att hon utmanar både sig själv och sina elever menar hon att det stärker både hennes 

och elevernas självständighet. 

 

                                                 
82Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
83 Egidius, H. (2000). s. 29 
84 Ibid. s. 29 
85 Lindqvist, Elisabet & Gustavsson, Christina. (1979). s. 19f. 
86 Ibid. s. 19f. 
87 Egidius, H. (2000). s. 42 
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I Jönssons resonemang angående Lgr –80 ses pedagogen som den passiva och eleven som den 

aktiva.88 Detta går att jämföras med lärare 5 under kategori nr: 4a (se bilaga 5), inställning till 

att låta elever vara i fred i sitt skapande. Även lärare 4 under kategori nr: 5a (se bilaga 5), vill 

ge sina elever ro genom att låta dem arbeta i sin egen studietakt och hon menar också att tiden 

som går åt till val och planering inte hindrar elevernas kreativitet.  

 

Steiner däremot ser ut att kräva lika mycket av sina elever som av sina lärare, vilket skiljer sig 

en aning från de andra två pedagogernas teorier. Steiner ser både lärarnas och elevernas 

processer som aktiva när han påpekar att han vill ha både självständiga lärare och 

självständiga elever.89

 

96 års kursplan i slöjd utgår från att främja elevernas självständighet, ansvar och förmåga att 

lösa problem.90 Planens syfte stämmer överens med pedagogerna Dewey och Freients syn på 

att man ska utgå från elevens egna grundförutsättningar och idéer. Kursplanen och 

pedagogerna pläderar för att man som lärare bör ge eleven utrymme till att experimentera och 

undersöka. Enligt Dewey sker inte experimenterandet kravlöst utan utförs under lärarnas 

översikt.91 Det finns en skillnad i detta med att experimentera i slöjden. Ser man på lärarnas 

syn på experimenterande, kan man utläsa under kategori nr: 7 (se bilaga 5), en genomgående 

röd tråd där ingen lärare vill riskera att deras elever ska misslyckas. Enligt Dewey och 

teoretikern Argyris, lär man sig aldrig av sina fel om man aldrig misslyckas.92 Skillnaden 

ligger i att de intervjuade lärarna inte vill gå lika långt som Argyris och Dewey. Lärarna inser 

experimenterandets betydelse likt Lgr – 80 syn på experimenterande, och de upplever att det 

finns en gräns som avgör hur långt ett experimentellt arbete kan gå.93  

Lärare 4, kategori nr: 7 (se bilaga 5), understryker detta resonemang men gör gällande att hon 

inte vet var gränsen ligger för individen. 

 

                                                 
88 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
89 Egidius, H. (2000). s. 42 
90 Skolverket. (1996). s. 71f. 
91  Andersson, B-E. (2001). s. 46f. 
92 Argyris, C. (1999). s. 127f. 
93 Skolöverstyrelsen. (1980). s. 129f. 
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Vygotskij anser att samspelet mellan elev och lärare är viktigt94. Det kan vi även utläsa ur 

kursplanen där slöjdämnet skall bidra med att öva upp elevens kommunikativa förmåga.95 Ser 

vi här till lärare 8 under kategori nr: 4b (se bilaga 5), kan vi urskilja ett av läraren betonat 

engagemang i, att hålla en öppen och rak kommunikation elev och lärare emellan. Likaså 

lärare 7 menar på under kategori nr: 6a (se bilaga 5), att man uppnår bättre arbetsklimat om 

man som lärare är rak och ärlig i sin handledning. 

 

Freinet säger att eleven skall ges möjlighet att arbeta efter egen förmåga och med det den har 

inspiration och lust för.96 Hans pedagogik smälter samman med Montessoris, gällande frihet. 

Men enligt Freinet disciplinerar inte barnet bara sig självt utan det lär sig också 

självständighet. Elev 19 under kategori nr.1 (se bilaga 5), låter sin kreativitet leda till 

självdisciplin när den går över och arbetar med sitt extra arbete under tiden den väntar på 

vägledning. Elev nr 28 under samma kategori (se bilaga 5), utnyttjar sin väntetid med att 

fundera ut vad den skall göra efter det den fått hjälp. 

 

Malaguzzi eftersträvar samarbete mellan lärare och elev. Han ser läraren och eleven som 

medforskare.97 Här återgår jämförandet till lärarnas svar angående experimenterande där en 

skillnad kan urskiljas. Lärare nr 1 under kategori nr: 7 (se bilaga 5), anser att hon blir den som 

får uppgiften att rätta till det som blivit ett misslyckande för eleven. Här går inte elev och 

lärare sida vid sida i arbetsprocessen. Som lärare tycks man i det här fallet mer vara en 

räddande hand när experimenterandet når utanför gränsen. 

 

Teoretikern Choo Wei Chuns syn på att dela med sig av sina kunskaper återfinns i dagens 

undervisning, där man dagligen betonar hur viktigt det är att hjälpas åt. Lärare 6 i kategori nr 

1 (se bilaga 5), menar på att eleverna befäster sin egen kunskap då de hjälper sina kamrater 

med uppgifter som de själva genomfört. Lärare 8 under kategori nr: 4b (se bilaga 5), anser att 

självständighet är A och O och att man som lärare inte får ge upp med att påpeka detta.  

Hon som hon säger ”trimmar" sina elever i att hjälpa varandra. Detta gör hon också för att hon 

ofta upplever att eleverna inte inser sin egen kunskap utan tror att det bara är läraren som kan.  

                                                 
94 Egidius, H. (2000). s. 84 
95 Skolverket. (1996). s. 71f. 
96Andersson, B-E. (2001). s. 84 
97 Andersson, B-E. (2001). s. 97f. 
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Argyris grundplåt är att man måste ha förståelse för hur man lär. Han vill belysa att man lär av 

sina fel och misstag och att man genom att hela tiden vara på defensiven under sin 

arbetsprocess, blockerar det egentliga intresset.98 Denna teori tycks likna exemplet som 

återfinns under kategori nr: 4b (se bilaga 5), vilket handlar om självkritik. Exemplet är en elev 

som är så självkritisk att inget den gör blir bra nog. Eleven är hela tiden under lektionen 

irriterad och besviken över sina resultat. Han/hon jobbar trots att den ser fel överallt. Elevens 

sätt att se fel på allt den gör blockerar hans/hennes intresse. Genom lärarens försök att få 

eleven att inse att det går att göra fel, kan eleven som Argyris ser det, få förståelse både för 

sina egna och andras fel och brister.99

 

5.1 Sammanfattning av resultatanalys 

 
I det här kapitlet avser jag att knyta samman resultatanalysen av teori och empirisk insamlad 

data.  

 

Det som klart framgår av analysen är att pedagogernas teorier fortfarande lever kvar och 

påverkar både läroplaner och kursplaner. Ser man på Håkan Jönssons schematiska 

uppställning så inser man snart att det inte finns några tydliga gränser för var pedagogernas 

filosofier börjar eller slutar.100 Gränserna är flytande i och med att flera av de pedagoger som 

anses påverkat 80 talets styrdokument fortfarande har inverkan på dagens undervisning. 

Likaså gör 90 talets pedagoger som främjar elevens experimentlusta och undersökande. 

Lärarna tycks också ha anammat de olika pedagogernas synsätt och arbetar utefter det de 

tycker passar in i deras situation. Detta resultat visar att man inte kan generalisera pedagogers 

påverkan på läroplansskrivare och heller inte läroplansskrivarnas påverkan på lärare och 

elever. Som synes är utbudet stort men det har samma kärna. Alla parter utgår från barnets 

utveckling, inneboende krafter och nyfikenhet. 

 

 

 

                                                 
98 Argyris, C. (1999). s. 127f. 
99 Ibid. s. 127 
100 Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
Under arbetsprocessens gång blev min kvalitativt inriktade metod alltmer omfångsrik. Det 

skedde en snabb tillväxt av både teoretisk och empirisk data när jag valde att sammanföra 

pedagogers och läroplanskrivares teorier med lärares och elevers uppfattningar, om begreppet 

självständighet i slöjdsammanhang. Från att till en början sökt med ljus och lykta efter 

tidigare forskning inom begreppet, övergick processens knappa insamlade data till ett stort 

och omfångsrikt material. Därtill kom också all empirisk insamlad intervjudata. Eftersom 

mina intervjufrågor inte helt var fastställda från början hände det att deltagarna tog sig 

friheten att omformulera ett par av de planerade frågorna, vilket gav mig ytterligare material 

att undersöka. Undersökningen blev på så vis en aning för stor för att hinnas med på tio 

veckor. Jag borde ha haft mindre antal frågor och ställt lika frågor till elever och lärare.  

Frågorna sammanställdes i ett skede i processen då jag ännu inte bestämt mig för hur stort 

omfång uppsatsen skulle ha, eftersom jag var osäker på åt vilket håll min undersökning skulle 

luta. Jag garderade mig också med att utföra elevintervjuer i fall jag skulle med hjälp av 

elevernas svar, få fram intressanta data som skulle passa ihop med uppsatsens 

problemformulering. 

 

Jag ser nu i efterhand att ett mindre antal deltagare och ett mindre antal frågor skulle ha 

begränsat området avsevärt. Men genom att ha arbetat med en större mängd data har många 

intressanta ämnen till nya uppsatser och undersökningar uppdagats. En annan reflektion jag 

gjort angående mitt val av metod, är att den fenomenologiska kategoriseringen jag använt mig 

av, gett mig en lättare överskådlig överblick av mitt arbete under rapportens framåtskridande. 

Inplacerade schematiska uppställningar över de kategoriseringar jag gjort i respektive 

sammanställningar, har också underlättat arbetets framväxt.  
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6.2 Egna tankar och reflektioner angående teorier och 

undersökningsresultat kring begreppet självständighet  
 

Det kan tyckas ligga långt från min problemformulering att ta med moderna teoretiker i min 

framställning av pedagoger och deras syn på självständighetsbegreppet. Men jag vill 

framhäva att Choo och Argyris teorier redan brukas i dagens skolundervisning. För att nå 

fram till självständighet måste grundförutsättningarna utvecklas och bearbetas.  

För mig är lärande och kunskap två viktiga grundförutsättningar för att komma någon vart i 

uppbyggandet av självständighet. Jag inbillar mig att man måste ha självinsikt för att förstå att 

den kunskap man bär på kan öka medmänniskors vetande och kunnande. Försöker man 

förmedla sin kunskap utan att veta varför, riskerar kunskapen att tappa sin förutbestämda 

mening. Jag tror att Argyris forskning om vårt vetande, om hur vi lär kommer att väcka stor 

uppmärksamhet framöver. Kunskapen om detta kommer kanske att bidra med att vi lättare 

kommer att koncentrera oss på det vi vill lära oss och på så vis också bli mer fokuserade på 

våra uppgifter. Jag tror också att kunskapen om hur vi lär, kommer att bli ett mycket viktigt 

redskap i vår pedagogiska och metodiska utövning av ämnet slöjd. Med dessa tankar menar 

jag inte att man ska vila på teorierna om hur vi lär oss, utan ta tillfället i akt att själv försöka, i 

sin egen undervisning, se hur respektive individ lär. Jag tror nämligen inte att vi alla lär på 

samma vis, eftersom vi alla är olika individer. 

 

Jag vill också påstå att man bör inneha stor självkännedom och förmåga till självständighet, 

när man ska se igenom sina misslyckanden och finna nya vägar till lyckande. Det här med 

misslyckande och lyckande kan också ses tillhöra en annan diskussion men jag vill även här 

påstå att det, likt Argyris teori, stärker en elevs självständighet att våga experimentera, 

misslyckas och lyckas. Jag använder uttrycken misslyckande och lyckande, eftersom elever 

ser mer till sitt resultat i slöjdprocessen än till sin arbetsprocess. För dem är det misslyckat 

eller lyckat. För dem finns inget mellanting, det är som det för dem existerar någon slags 

förutsatt mening om att det bara finns rätt och fel, misslyckande och lyckande. Kanske detta 

är något som lärarna är införstådda med eftersom de i resultatet svarade att de inte ville låta 

sina elever gå för långt i sitt experimenterande. Det såg ut som de ville skydda sina elever mot 

att misslyckas. Men lär sig inte eleverna mer genom att misslyckas? Jag är så naiv att jag tror 

likt Argyris att de lär sig mest på sina egna fel. Alla lärarna nämnde att experimenterande 

kunde få fortgå till en viss gräns.  

 46



Var ligger den och när avgör man som lärare att den nåtts av eleven? För mig är 

experimenterande ett ypperligt tillfälle för att öva upp sin förmåga till självständighet. Men 

samtidigt som jag vill betona experimenterandets betydelse för uppbyggandet av 

självständighet, är jag också medveten om att det är svårt att låta eleverna experimentera fram 

sin kunskapsförståelse och självständighet. Lärarnas svar vittnar om att flera av lärarna blir, 

likt ett skyddsnät, som fångar upp eleven efter att deras experimenterande gått över gränsen. 

Lärarna blir de som får korrigera misslyckandena. Jag tror att om experimenterandet får för 

stort utrymme blir undervisningen för läraren mer okontrollerad och jag antar att man räds för 

att inte experimenterandet ska ge något resultat. Elever är trots allt mycket intresserade av att 

se resultat, att få ta med sig en produkt hem som föreställer något och som går att använda. 

Eleverna är inte inriktade på att få abstrakta resultat, som ofta händer i experimenterande. För 

att få eleverna att inse att även abstrakta resultat kan vara lyckade och rätta, krävs ytterligare 

nya infallsvinklar och kunskaper i lärarnas undervisningsmetoder.  

 

I min tolkning av pedagogers påverkan av läromedelsförfattarna kan man se att författarna 

påverkas av både nutida och dåtida pedagogers teorier. Dessa teorier har sedan mer eller 

mindre anammats av dess tolkare, lärarna. Samtidigt som Deweys, Montessoris, Freinets, 

m.fl. teorier fortfarande huserar i nutida läroplaner kan man se spår av moderna teoretikers 

tankegångar. De moderna pedagogernas teorier går redan till viss del att urskilja i våra 

aktuella läroplaner. Choo och Argyris tankegångar kommer troligtvis vidareutvecklas och 

återspeglas i utformningar av läroplaner och kursplaner, ett påstående som jag stödjer mot 

Jönssons resonemang om framtida teoretiker.101

 

I ett försök att se skolan likt Choos framställning av en organisations ansvar, tolkar jag att 

skolans uppgift är att förse sina elever med, likt Choo, psykiskt, socialt och kulturellt 

sammanhang. Ett sammanhang där utövandet och tillväxten av kunskap får mening och verkar 

till skolans syfte och ändamål.102 Lärarnas ämneskunskaper förs över genom undervisning till 

eleverna som i sin tur bearbetar den nya kunskapen. Men om inte lärarna kan nå sina elever 

eller vice versa hämmas införskaffande av kunskap för både eleven och läraren.  

                                                 
101Jönsson, H. (2003). s. 51f. 
102 Choo, C, W. (1998). s. 105f. 
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Vi bör enligt Choo lära oss att vi lär av varandra och att även lärare lär av sina elever, vilket vi 

kan se hos läraren som samtidigt som hon utmanar sina elever utmanar sig själv. För mig är 

hennes reflektion och typ av undervisning genial. Genom att utmana sina elever utmanar 

läraren sin egen kunskap. I hennes undervisning jobbar hon tillsammans med sina elever och 

de forskar praktiskt och teoretiskt i frågor som båda parter vill få svar på. Ett sådant 

undervisningssätt resulterar i att läraren inte bara lär sig hur eleverna fungerar utan lär sig 

också samma kunskap som sina elever, i det här fallet praktisk erfarenhet och 

ämneskunskaper.  

 

Angående mina reflektioner om experimenterande och problemlösande, anser jag det 

intressant att teoretikern Argyris har så liknande teori som Dewey. När jag applicerar denna 

teori på skolan finner jag att problemlösning är något som blivit en central utgångspunkt i 

undervisningen. Ett sådant arbetssätt krävs enligt mig ett visst mått av självständighet. 

Ytterligare en reflektion jag gör i samband med Argyris och Deweys gemensamma 

tankegångar är att jag befarar att de elever som inte ännu nått upp till självständighet har svårt 

att anpassa sig till ett problemformulerat arbetssätt, om de inte först och främst blir bekanta 

med grundförutsättningarna. En lärare har som man kan se i detta sammanhang stor inverkan 

på elevens förmåga då det gäller att bygga upp elevens självständighet, där varje förutsättning 

har betydelse för hur elevens självständighet kommer att utvecklas i framtiden. 

 

En annan intressant reflektion som jag gör i samband med lärarintervjuresultatet är att lärarna 

kopplar ihop begreppet bekräftelse med självständighet. Funderar jag vidare över denna 

koppling anser jag att även uppmuntran i så fall är en viktig grundförutsättning till 

självständighet. Enligt lärarna söker eleverna ständigt efter bekräftelse på att det de arbetar 

med görs på rätt sätt och jag tror även att eleverna vill höra om det de gör duger eller är fint. 

Det har ofta hänt under min praktik att elever måste få veta om de gör rätt. De ger sken av att 

de är rädda för att göra fel. De vill inte ta upp eller göra om. Och gör de fel tar det extra lång 

tid att bli färdig med sitt arbete. Jag tror att en grundförutsättning som uppmuntran bistår 

självförtroendet med positiv laddning. Får eleven uppmuntran förstärker den elevens mod till 

att tro på sig själv och det den gör.  
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Ett annat intresseväckande svar jag fick av lärarna angående elevernas initiativtagande till att 

göra något förnuftigt av sin väntetid, var att en del elever verkligen måste bli utelämnade 

innan de själva tar tag i sitt problem? Genast undrade jag varför det var så. Är det så att en del 

av dagens barn är bekväma eller är det för mycket problemlösning i skolan? Kan det vara så 

att eleverna är vana med att få det mesta serverat? Eller är de vana med att prestera 

kvantitativa resultat som snabbt blir klara, som produceras genom att följa redan färdiga 

mönster och som inte kräver så mycket eget planerande och tänkande? Eleverna har som man 

kan se av lärarintervjuresultatet svårt att sätta sig ned och arbeta fram egna förslag. De drivs 

av en inneboende stress som visar sig i att de tar redan färdiga mönster som utgångspunkt i 

sitt skapande. De ger sig inte tid till att fundera, experimentera och planera. För att slippa hitta 

på något eget som i regel kräver mer av deras kreativitet tar de istället möjligheten att använda 

sig av färdiga mönster. 

 
Ämnet slöjd är ett ämne som har goda förutsättningar för att utveckla självständighet, inte 

minst med tanke på att de flesta av eleverna tycker om ämnet. Många elever definierar ämnet 

som ett ämne där man inte har så stor press på sig. Intressant är att eleverna omedvetet genom 

slöjdprocessens arbetssätt tar på sig ansvaret för att ta egna initiativ samt utveckla sin 

självständighet. Själva skapandet överlåts till eleven i och med att den tar steget innanför 

slöjdsalens dörr. Slöjdkreativiteten pressar inte eleverna utan den ger eleverna möjlighet till 

att skapa sig en självständighet att ta med ut i arbetslivet. 

 

Vidgar jag mitt perspektiv en aning ser jag att begreppet självständighet och dess betydelse 

inte endast förekommer i ämnet slöjd. Begreppet genomsyrar alla ämnen eftersom skolan bl.a. 

har som mål att medverka till att ge eleverna självständighet. Skolan vill att eleverna ska få 

möjlighet att befästa en vana i att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl, 

kunskap som förnuftsmässiga och etiska överväganden.103 Man brukar säga att man lär för 

livet och viktigt är att inse att man inte lärt klart den dagen då man slutar skolan. Livet har så 

mycket mer att lära. För den nyblivne studenten öppnas portarna till ett samhälle som ständigt 

förändras. Ett samhälle som ställer krav på en individs förmåga till självständighet. Mycket 

snart inser individen att allt det den står för, tänker och tror på är det som han/hon har att falla 

tillbaka på, för att paradoxalt nog kunna komma vidare.  

                                                 
103 Skolverket, Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. (2000). s. 7 
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Den i många fall omedvetna grundtrygghet som skolan hoppas bidra med blir naggad i kanten 

av alla krav som plötsligt ställs på individen. För att finna styrka och gå vidare framåt måste 

man tro på sin egen förmåga och övervinna sin rädsla över att möta på svårigheter. Ytterligare 

bör man inse vikten av den nya kunskapen man får genom sitt initiativtagande. Klarar 

individen av att inse detta är den berikad med en väl grundad självständighet. Den utvecklar 

helt enkelt en tillit till sin egen förmåga som bidrar till att han/hon vågar ta nya initiativ till 

fortsatt utveckling. 

 

Det finns ytterligare exempel på hur viktigt det är med att inneha självständighet. Vi gör alla 

val i livet. Valen är av olika karaktär och viktiga för vår fortsatta utveckling. För att kunna 

göra förnuftiga val behöver man inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter. Här kommer 

jag åter igen tillbaka till att man måste ha kunskap för att utöva sin självständighet. Visst går 

det att införskaffa sig mycket kunskap genom teori, men här handlar det också om att kunna 

utveckla en förmåga i att se konsekvenserna, av både sina egna och andras ställningstagande 

och handlingar. Konsekvenserna kan vara övervägande vid viktiga val, men viktigast är att ha 

insikt i att det ändå i slutändan är individen själv som måste ta ansvar för sina ståndpunkter 

och val. Att skylla på någon annan hjälper inte. Kan man ta eget personligt ansvar är heller 

inte steget långt till att utveckla sin förmåga i att utöva inflytande, ytterligare en betydelsefull 

egenskap som likt självständighet kan komma till användning i arbetslivet. 

 

Man behöver inte gå så djupt för att se hur viktigt det är med att kunna vara självständig. Det 

informationsteknologiska samhälle vi lever i känns ibland som det är uppbyggt på att vi skall 

klara oss själva. Självständighetsbegreppet som kan tolkas utifrån både socialt och 

individuellt perspektiv kan här jämföras med ett vardaglig tekniskt föremål. En telefon kan 

vara social men när det gäller att avläsa mottagarens kroppsspråk missar man halva det 

sociala samspelet. Eftersom man ska klara sig själv med hjälp av tekniska prylar får man igen 

möjlighet till att tolka vad mottagaren vill säga, det blir inte detsamma som när man t.ex. 

rådfrågar en expedit i en affär. Expediten delger kunderna sina egna erfarenheter och råd och 

tillhandahåller även personlig service, samtidigt som den ansvarar för kundens välvilja och 

trygghet. Den teknologiska servicens utveckling bidrar till att man som individ mer och mer 

blir utlämnad till att lita till sig själv och sin förmåga. 
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Alla har vi behov av självständighet oavsett om vi är barn, ungdomar, vuxna eller gamla. 

Även länder kämpar för sin självständighet. Reflektionerna är många och resonemanget kan 

fortgå många sidor än, men jag väljer att avsluta min diskussion genom att ge några exempel 

på frågor som kan användas till vidare forskning. Frågorna utgår från reflektioner som gjordes 

under arbetets framväxt angående självständighet i slöjden.  

 

 

• Var ligger gränsen för experimenterandets fallgropar? och vem bestämmer var 

gränsen ligger i slöjdsammanhang? 

• Vad är viktigast i slöjden, kvalité eller kvantitet? 

• Hur kan vi ta reda på hur vi lär? 
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Bilaga 1 
 
 
Schematisk figur över Aktiva/Passiva förhållningssätt i pedagogiskt arbete  

 
Bilden är hämtad ur Håkan Jönssons bok, Lagarbetets tre plattformar om arbetslagsarbete i 

grund- och gymnasieskolan. 

Bilden är avbildad av Christina Johansson. 

 
 
 
 
Passiv/Aktiv 
Elev/Lärare ELEVEN 

               Passiv                                Aktiv  
 
  

 
• Locke 

”Tabula rasa” 
 
 
 
 

 
 

• Gesell/Fröbel 
• Montessori 
• Waldorf 
 
 
 

LGR -80 
 
 

• Pavlov 
• Skinner 

 
 
 

LGR -69

 
 

• Malaguzzi 
• Freire 
• Freinet 
• Dewey 
• Vygotskij 

 
 

LGR -94 
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 Aktiva/Passiva förhållningssätt i pedagogiskt arbete 
 
Figur: Ann S Pihlgren 
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Bilaga 2 
 
 
Allmän information innan intervjuerna genomförs. 
 
 

o Syfte: att ta reda på elevernas situation angående 
begreppet självständighet i slöjden och hur lärarna uppfattar 
begreppet i förhållande till slöjdundervisningen.  

o Examensarbete/c-uppsats, ESI, Linköpings Universitet, 
Handledare: Sie Kronberg; ytterst ansvarig. 

o Frivilligt att delta 
o Tillåtelse att avbryta intervjun när som helst. 
o Anonymitet 
o Allt material hanteras konfidentiellt. 
 
 

Elevfrågor: 
 
 
 

1. I vilken årskurs går du ? 
 

2. Hur många är ni i er slöjdgrupp? 
 

3. Vad är det bästa med att ha slöjd? 
 

4. Vad är det sämsta med att ha slöjd? 
 

5. Om du behöver hjälp med det du arbetar med i slöjden, hur gör du 
då? 

 
6. När brukar du fråga din lärare om hjälp? 
 
 
FÖLJDFRÅGOR: 

 
 Vad gör du under tiden du väntar? 

 
 Vad tycker du om att behöva vänta på din tur? 

 
 Hur känner du dig då du får vänta lite extra länge 

på assistans? 
 

 Hur länge tycker du det är rimligt att behöva vänta? 
 

 Har du någon idé om hur man skulle kunna lösa 
vänteproblemet?(om det är något problem?) 
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Bilaga 3 
 
 
Lärarfrågor 

 
1. Hur många elever har du i genomsnitt/klass i din textila 

undervisning? 
 

2. Använder du dig av något speciellt turordningssystem i 
undervisningen? 

 
3. Hur reagerar dina elever på ditt ordningssystem? 

 
4. Har du provat olika system? Varför? 

 
5. Hur ser du på begreppet självständighet/slöjd? 

 
 

 
FÖLJDFRÅGOR: 
 

 Kan man vara självständig trots att man frågar 
om hjälp? (Följdfråga) 

 
 Tycker du att dina elever har förståelse för att 

vänta på sin tur? (Följdfråga) 
 

 Tror du att elevernas väntan på hjälp kan vara 
ett hinder för deras kreativa förmåga? Varför? 
(Följdfråga) 

 
 Har du någon gång känt av elevernas 

frustration över att de inte hunnit ex. sy så långt 
de hoppats på under en lektion? (Följdfråga) 

 
 Tror du att undervisningskvalitén blir lidande av 

att elever frågar istället för att själva våga prova 
på och experimentera?, varför i så fall? 
(Följdfråga) 

 
 Har du något knep du tar till då du ser att 

många elever behöver ha hjälp med olika saker 
samtidigt? (Följdfråga) 
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      Bilaga 4

  

2004-04-20 

Hej 

 

Jag heter Christina Johansson och studerar på Linköpings Universitet. Under 

vårterminen har jag till uppgift att skriva en C-uppsats, (examinationsarbete), 

som kommer att handla om elevers självständighet i ämnet textilslöjd. Som 

grundmaterial för min forskning har jag planerat använda mig av lärar- och 

elevintervjuer.  

Jag har i dag intervjuat ditt barn samt några klasskamrater om hur de 

upplever sin slöjdundervisning. Skulle det vara så att ni som förälder/föräldrar 

inte vill att jag använder mig av ert barns svar i studien tar jag givetvis bort just 

den intervjun ur min forskning. För att ni ska få inblick i mina frågor bifogar jag 

dem, se baksidan på pappret. Jag tar hänsyn till forskningsetiska principer 

och låter mitt insamlade material endast behandlas av mig själv och min 

handledare på Universitetet. Jag behandlar allt material jag får fram 

konfidentiellt, anonymt och i samtycke med elev och förälder. 

 

 

Många Hälsningar. 

 

Christina Johansson 

Målbäck 2 

585 97 Linköping 

Telefon: 013 – 87304 

Mailadress: chrjo196@student.liu.se 
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Bilaga 5 
     

Kategoriindelning samt citat, tillhörande resultatpresentation av elev- och 

lärarintervjuer 

 

Elevintervjuer: 

 
Kategori nr:1. I väntan på hjälp 

 

•  Vad gör du under tiden du väntar? 

 
Jag brukar sitta med någon som inte har nå´t att göra och prata lite. 

     (elev nr: 1) 

Snackar, neej, men alltså, då sitter jag och snackar eller försöker  

klara ut det själv eller nå´t eller gör nå´t annat, eh, det blir väl att  

man snackar lite. 

(elev nr: 8) 

Just nu håller jag på med ett förkläde så det behöver jag ganska  

mycket hjälp med, men jag håller också på med och broderar en  

tiger så då broderar jag då jag väntar. 

    (elev nr: 19) 

Jag kan fundera ut vad jag ska göra efter det jag behöver hjälp med. 

Exempel om jag ska göra en ficka och jag behöver lite hjälp, kan man 

tillexempel rita ut en mall till den hur stor man ska ha fickan, men  

jag jobbar inte alltid. 

    (elev nr: 28) 
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Kategori nr: 2. Att vänta - bra, jobbigt, okey 

 

•  Vad tycker du om att behöva vänta på din tur? 

 
Det är bra man kan prata med andra kompisar 

                       (elev nr: 28) 

 

Tråkigt, det är inte alltid man får hjälp heller. 

                       (elev nr: 6) 

 

...dom andra får också vänta, det är väl joggigt om man är 

jättemotiverad och verkligen vill hinna klart och så är det en 

sak till man behöver och kanske en halvtimme kvar och så blir 

man kanske så här, -Kom hjälp mig! Så här och blir det lite 

jobbigt men annars funkar det väl. 

                       (elev nr: 22) 

 

Det är okey. 

                       (elev nr: 18) 

 

...vi är så några så ofta får vi hjälp 

                       (elev nr: 16) 

 

 

Kategori nr: 3. De é bäst 
 
 

•                    Vad är det bästa med att ha slöjd? 
 

Det är fritt, eh, man får välja vad man vill göra och det är kul 
Att arbeta med händerna och så och inte bara sitta och ha tråkigt. 
 
                         (elev nr: 4) 

  
Det är kul för man kan skapa lite, det är lite mer kreativt än alla andra 

ämnen. 

                           (elev nr: 5) 

Det är väldigt roligt, eh, avslappnande, eh, man har inte så mycket på press 

på sig. 

                            (elev nr: 6) 
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...jaa, att man får komma på egna idéer och göra saker, jag tycker det är 

jätteroligt och sy, så jag gör det. 

                          (elev nr: 11) 

 

Eh, det är roligt, man får välja själv vad man vill göra. 

                          (elev nr: 25) 

 

Kategori nr: 4. De é sämst 

 

•  Vad är det sämsta med att ha slöjd? 

 

 
...om man typ får en uppgift och sen inte får göra som man vill,  

de e sämst, sen är det tråkigt att det är så kort tid men det borde  

vara lite längre, för man hinner bara plocka upp och sen börja så  

hinner man sy typ bara en söm och sen ska man plocka ihop sen. 

                             (elev nr. 5) 

 

 ...när alt blir snett och att man får vänta lite länge på hjälp. 

                           (elev nr: 10) 

 

 

 

 Eh, det kanske finns säkert, men det är just nu, jag kommer inte  

 på, men slöjd kan va ganska tråkigt om man inte vet vad man gör 

 eller om man inte vet vad man ska göra och det gäller att försöka 

 förstå så mycket som möjligt för det gäller ju och det är roligare  

 ju som tillexempel som du åker bil. Det är roligare att åka i en bil 

 när det fungerar men det är inte så roligt när man inte förstår bilen. 

                           (elev nr: 17) 

 

 Det är nog att man får sitta och vänta på sin tur. 

                           (elev nr: 23) 
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Kategori nr: 5. Högst tio minuter 

 

• Hur länge tycker du det är rimligt att behöva vänta? 

 
 Inte mer än tio minuter. 
                           (elev nr: 19) 

 fem minuter kanske, högst tio minuter. 

                           (elev nr: 10) 

 tio minuter annars tar det för mycket av lektionen,  

bara och sitta vänta i tio minuter kan va jobbigt eller 

 längre då blir det kanske så där att man tappar det man  

kanske tänkte ha hjälp med, när man pratar. 

                           (elev nr: 22) 

det beror på hur många som är innan, högst kanske sju till  

åtta minuter för vi har bara sextio minuter slöjd så det är inte 

 så där jättelång tid 

                           (elev nr: 13) 

 

 

Kategori nr: 6. Mindre grupper, fler lärare eller nå´t bättre system 

 

• Har du någon idé om hur man skulle kunna lösa vänteproblemet ? 

(om det är något problem?) 

 
Jaa, få hjälp med exakt hur man ska göra saker. 

                             (elev nr: 9) 

 

 Neej, men om det var bättre beskrivningar till allting så, så  

 om det är en elev som, eh, typ, om jag typ gör den här tröjan 

 så skulle jag egentligen kunna skriva liksom på ett papper  

 exakt hur jag gör och sen lägga i det i den mappen där  

 beskrivningen till det finns i, så är det lite lättare för nästa 

 som ska göra den. 

                             (elev nr: 5) 
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Emm, jo, det kanske, det blir ju ganska orättvist med tiden.  

Man skulle kunna skriva upp på tavlan en kölista men, ehm,  

det kanske inte fungerar riktigt heller så det skulle va bra  

med såna här hjälplärare men, det tror jag nog inte vi har råd  

med det heller. 

                           (elev nr: 23) 

 

 ...mindre grupper, mer lärare eller nå´t bättre system. 

                                                      (elev nr: 8) 

 

Lärarintervjuer: 

 
Kategori nr: 1. Bekräftelse 

 

• Hur ser du på begreppet självständighet/slöjd? 

 
... bekräftelse kan vara en sak att endast kolla upp, checka av 

                                              (Lärare nr:  6) 

 

... en del kräver ju mycket bekräftelse i onödan kanske, då får man faktiskt 

jobba bort det lite genom att ignorera dem lite. Det tycker de är 

förskräckligt men efter ett tag så kommer dom också igång själva[...]Varje 

delmoment behöver ibland ha bekräftelse, en del barn kan inte ta in mer än 

en instruktion, vilket resulterar i att läraren med jämna mellanrum hela 

tiden får återkomma med påfyllning.  

                        (Lärare nr: 2) 

 

 

 

1a. Typ av bekräftelse 

 
...om du kan, eller om du gjort det här nyss, så befäster du din kunskap om 

du berättar det för din kamrat som ska göra samma sak. 

                         (Lärare nr: 6) 
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Kategori nr: 2. Orolig väntetid 

 

• Använder du dig av något speciellt turordningssystem i undervisningen?/Har 

du provat olika system? 

 
Jag har börjat att gå över mer och mer i varenda klass att jag går runt och 

de får sitta på sin plats och vänta eller möjligtvis vid tillklippningsbordet, 

det gör de kanske inte, men de får lära sig att så är det.  

                       (Lärare nr:  2) 

 
 

Jag har provat att gå runt och säga att jag tar ett bord i taget men det funkar 

inte för mig, de sitter inte kvar och väntar på sin tur så utan dom springer 

runt och rycker mig i armen och tjatar på mig, det funkar inte… 

                        (Lärare nr: 7) 

 

... jag försöker alltid med det där att försöka observera de som behöver 

hjälp och oftast kanske nämna deras namn eller, säga nånting exempelvis – 

Ja kommer snart, eh, ta upp din symaskin medan du väntar, liksom en 

bekräftelse på att jag sett att de behöver hjälp för det har jag lärt mig för att 

då vet dom att jag har koll på dom, dom är inte anonyma på nåt vis va, de 

sitter inte bara där och väntar och det försöker jag vara väldigt noggrann 

med att titta mig omkring, vilka behöver hjälp  och kanske då säga; - Du 

Kalle gör det. Det har jag lärt mig av erfarenhet, så många år som man 

jobbat , det var svårt i början, då hittade dom på något annat va, kan man 

försöka ha den överblicken så vinner man mycket på det, för då kan dom 

vänta då känner dom det att hon kommer till mej snart för hon vet att jag 

behöver hjälp.    

                        (Lärare nr: 5) 
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Kategori nr: 3 Uppfattning om elevers självständighet och dess gestaltning 

   Variation av svar på fråga som också ställs i kategori nr: 1 

 

• Hur ser du på begreppet självständighet/slöjd? 

 
I lägre åldrar har inte eleverna fått den kunskap som behövs för att skapa sig 

en självständighet. De saknar tillräcklig kunskap för att kunna fatta 

självständiga beslut samtidigt som de inte ännu vet vad som går att göra och 

inte göra [...] Om dom är lite äldre som jag har som går i nian dom jobbar rätt 

så självständigt, många av dem vet ungefär var gränsen går, vilket beslut dom 

kan fatta de är så invanda med slöjd, man får hämta själva och klippa i och så 

där [...] i och med att man förser eleverna med kunskap så att de vet hur de ska 

göra, så att de vet, blir de trygga i vetskapen om att de kan fixa saker, på så vis 

blir de ju med tiden rätt så självständiga.              

                         (Lärare nr: 2) 

                   

     

Det är ju att fått så mycket kunskap som man har alltså, en självständighet 

att man kan ta reda på saker själv i exempel en arbetsbeskrivning.

     

                     (Lärare nr: 3) 

 

3a. Våga fråga, en slags grundförutsättning för självständighet 

 
Det finns olika sätt att lösa saker på, så att det är bra att de frågar ibland, så 

att man får – till det man gör.   

                                                 (Lärare nr: 3) 

 

... man måste va så självständig att man kollar upp med mig att det blir rätt, 

så känner jag [...] om eleven frågar mig när jag kommer – Är det rätt så här? 

Gör jag rätt om jag gör så här? Och en del elever är ju faktiskt där att dom 

har någon tanke och det tycker jag är en självständighet faktiskt.    

                                

                                                                                                    (Lärare nr: 4) 
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Kategori nr: 4 Variationer av begreppet självständighet 

 

4a. Variation: Lugn och ro, stör ej 

 

Jag stör inte mina högstadieelever utan jag låter dom arbeta själva. Kör 

dom fast så kommer dom till mig, jag går inte liksom så där; Hur gör du? 

Vad gör du? och så där utan jag vill att de ska så mycket som möjligt jobba 

själva och så när dom kört fast så då kommer jag. De får vara i fred, jag 

försöker det väldigt mycket med dom.  

                       (Lärare nr: 5) 

4b.Variation: Självkritik 

 
... man får göra fel, det går faktiskt, kreativiteten ska ju va kul, det ska vara 

utvecklande. Eleven törs knapp ta i sitt arbete [...] självständighet är A och 

O, självständighet är grundidén! 

                     (Lärare nr: 8) 

 

4c. Variation: Mod att forska vidare, mod att våga fråga 

 
Jag tror att man måste våga samtidigt som man måste få bekräftelse, men 

man måste kunna göra det på ett bra sätt så att säga, att har man lust med 

saker och ting då vågar man också tror jag och kanske har man fått in det i 

deras arbetssätt att också ta tag i ett material, ett tyg och testa på hur saker 

och ting fungerar att de vågar själva, försöker åtminstone...   

 

                     (Lärare nr: 3) 

 

Det är väldigt viktigt att de får uppmuntran när dom gör nånting bra, så 

man talar om; - Gud va bra! att du gjorde det här eller att du kom på det här 

själv [...] det är viktigt att man höjer det dom tänkt först. 

                        (Lärare nr: 6) 
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Variation: 4d. Fortbildning 
 

Det har ju med flera olika betydelser egentligen alltså dels är det ju ett sätt 

för mig att fortbilda mig om jag utmanar mina elever att rita sina egna 

skisser, då utmanar jag mig själv. 

                         (Lärare nr: 4) 

 

Kategori nr: 5. Väntan/hinder/positivt/negativt. 

Frågan förändrades av lärarna själva. De delade in den i positivt och negativt 

synsätt. 

 

• Tror du att elevernas väntan på hjälp kan vara ett hinder för deras kreativa 

förmåga? Varför? 

 

5a. Positivt: 

 
...vissa elever som väntar dom är lite smarta så att de kanske går och kollar 

in vad nå´n annan gör och får en idé eller påfyllning. 

                     (Lärare nr: 6) 

 

Jag tycker inte att det gör någonting, ungar är ju, alltså de är jätteduktiga 

på, på att gå från ena arbetsuppgiften till den andra, de bara tar emot en, ja, 

amen, och så där va, och jag tycker, men va då; - tänk, gå, riv i skåpen, 

plocka i skåpen liksom snacka med nå`n annan och tag den tid ni behöver 

ha, och dom är väldigt ovana vid det för man måste ju sitta ner och tänka. 

En vuxen kan ju inte, ja okey nu är det terminsstarten börjar vi med den 

uppgiften, PANG på, liksom jag förväntar mig att ni är igång om tjugo 

minuter, amen, så fungerar ju ingen vuxen, elever är jätte- drillade, så, jag 

tycker de e, men dom förklarar ju det. Dom går runt och sätter sig i soffan 

och snackar lite och så där, bläddrar lite i pärmar och ritar lite och så.  

                     (Lärare nr: 4) 
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5b. Negativt: 

 
Jag är ju inte kreativ i väntan. En lång väntan är ju ett hinder nästan, om det 

är nå´nting jag låst mig på och vill ha hjälp med. Jag vet inte om jag direkt 

börjar söka andra lösningar så där direkt, när jag vet att hjälpen kanske är 

inom nära framtid, utan det är mera om jag står i en situation där jag inte 

har någon hjälp. Då tror jag att man blir kreativ.   

                     (Lärare nr: 1) 

 
...det är klart att dom inte tänker till själva kan ju stanna lite där va men då 

är dom ju inte så engagerade i vad de gör heller på något vis. 

                                                                                                                              (Lärare nr: 5) 

 

O ja, det är jag helt övertygad om. I början vill alla komma igång och det är 

jättekul och så där va, och i och med att det är nytt och alla behöver hjälp 

tar ju tid och då glömmer, hinner de tröttna. 

                     (Lärare nr: 8) 

 

Negativt kan det vara på det sättet att det blir så mycket myror i byxorna 

hos en del. - Jag tar det här, det här va bra, och då kan det vara bra att man 

får sitta och vänta lite.  

                    (Lärare nr:  7) 

 

... och så finns det dom som slår sig till ro och sitter och snackar och tycker,  

Jaha, det är ingen brådska för mig.   

                                            (Lärare nr: 6) 

 

Kategori nr: 6. Bara en liten fråga 

 

• Tycker du att dina elever har förståelse för att vänta på sin tur? 

 
- Du kan väl hjälpa mig, det här är ju bara en liten grej och jag fick ju inte 

så mycket hjälp som jag ville förra veckan. 

                    (Lärare nr: 2) 

 

Elever som inte har tid att vänta haffar en på vägen eller nånting sånt va, så 

att det finns alltid elever som stör systemet även om de är med på det vill 

säga.  

                     (Lärare nr: 3) 
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Det finns alltså i varje klass de här som struntar fullständigt i kön eller 

nånting som kommer vid sidan om och vill sticka under näsan på en – jag 

ska ju fråga så lite va.    

                        (Lärare nr: 6) 

 

6a. Elever som har förståelse för att vänta på sin tur 

 
Ja, egentligen har dom det men , men dom visar inte alltid och det tror jag 

mycket har att göra med att man är så uppe i sitt eget att det bara är jag, att 

det inte finns några fler bredvid, de liksom tänker inte så.  

                     (Lärare nr: 3) 

 

... känner jag att jag kanske blivit stående vid nå´n en längre stund att det 

blir stopp eller att det hakat upp sig blir ju de andra drabbade alltså. Så är 

det ja, bara ibland och känner jag att det är viktigt då eleven säger att jag 

aldrig hann till dem säger jag att vi skall titta på det nästa gång, nå´n annan 

gång kan faktiskt vara den eleven som tar mycket tis- ofta är de så 

förstående, jag tycker alltså det.  

                     (Lärare nr: 6) 

 

... jag har upplevt att ju ärligare och rakare man är ju mera man informerar 

eleverna, ju mera förstår dom. [...] då har de förståelse för att de får vänta. 

Jag sitter ju inte i soffan och käkar praliner – de ser ju att jag går runt och 

hjälper, jag är ju på språng hela tiden.  

                     (Lärare nr: 7) 
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Kategori nr: 7. Gränsen mellan experimenterande och misslyckande 

 

• Tror du att undervisningskvalitén blir lidande av att elever frågar istället för att 

själva våga prova och experimentera? Varför i så fall? 

 
Om eleverna bara experimenterar själva så kan det ju bli så att det liksom 

nästan är svårt att rätta till om det skulle bli fel.   

                                                                                                   (Lärare nr: 1) 

 

Det beror på lite vad, om dom håller på och experimenterar så tror inte jag 

att dom hamnar rätt. Det går inte att låta eleverna misslyckas för mycket 

heller. Det finns en gräns, men jag vet inte var gränsen ligger för individen.              

                        (Lärare nr: 4) 

 

 

Jag låter dem inte trampa fullständigt fel va, då kan man ju sakta diskutera 

runt och tala om att om man gör så, så kanske det inte blir så bra, där och 

där va, men för det mesta tycker jag dom får prova så. Jag vill inte att de 

skall misslyckas fullständigt om det blir för galet va, med det kan man ju 

ofta diskutera omkring så att dom förstår varför det inte går att göra som 

dom tänkt, men bara det funkar så tycker jag dom ska göra det. 

                     (Lärare nr: 5) 

 

Jag vet inte det, man vill ju att de ska prova sina vingar men man vill ju 

också att de ska veta hur.                                              

                                                                                                  (Lärare nr: 7) 
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Kategori nr: 8. Hjälp! Alla vill ha hjälp på en och samma gång 

 

• Har du något knep du tar till då du ser att många elever behöver ha hjälp med 

olika saker samtidigt? 

 
Vi jobbar med olika saker hela tiden [...] undervisningen fungerar ju bättre 

om man jobbar med olika saker än om man skulle jobba med samma saker, 

för då kommer ju inte dom svåra momenten samtidigt, det kör oftast inte 

ihop sig.  

                     (Lärare nr: 4) 

 

Tar en gemensam genomgång, argumenterar för att repetition är bra  

                    (Lärare nr: 1) 

 

Ser man att det blir fullständigt kaos med att det inte liksom funkar så, ber 

jag nå´n annan att hjälpa mig, att jag vet nå´n elev som kan.  

                     (Lärare nr: 4) 

 

Dom trimmas i att hjälpa varandra, de tror att det bara är läraren som kan.  

                        (Lärare nr: 8) 

 

... jag tror också att på nå´t sätt lära sig av varandra, vad har den för 

problem, kanske hjälpa varandra att lösa det. Om nå´n gjort det tidigare och 

så men jag tror ändå en samling kan va bra på nå´t sätt kanske. Och jag tror 

ibland att de som ligger lite före stöter på problem av den anledningen. Då 

får man hjälpa och visa, och så va, och sen så kan dom andra, kan gå 

tillbaka och hjälpa dem som inte kommit så långt. 

                                           (Lärare nr: 3) 

 

8a. Uppskriven påminnelse till grund för självständigt arbete 

 

Har du läst det som står på tavlan där framme? – tänk själv – fråga en 

kompis – fråga läraren. Men när du går här – har du verkligen frågat en 

kompis? Och de avlastar mig en del, men man får lov att påminna dom om 

det här va.  

                     (Lärare nr: 6) 
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