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Sammanfattning 

Uppsatsen är en undersökning av elevers och lärares upplevelser av lärandet i slöjden. Frågeställ-

ningarna berör innehållet i lärandet, sättet att lära och syftet med ämnet. Metoden är observationer 

med låg struktur och semistrukturerade intervjuer med lärare och elever, delvis inspirerade av obser-

vationerna. Studien gjordes på två olika skolor. Antalet observationer är sju, elevintervjuerna är 17 och 

lärarintervjuerna fyra. 

 

I litteraturgenomgången behandlas Nationella utvärderingen 2003, vars resultat är en utgångspunkt 

för studien. Vidare ingår litteratur om slöjd i skolan, om mästarlära, tyst kunskap och situerat lärande. 

 

Resultatet av studien visar att när eleverna talar om vad de lär sig i slöjden kan man dela upp deras 

utsagor i två nivåer. Dels handlar det om uttalanden om vad de lär sig i slöjden, dels om uttalanden 

om vad en duktig slöjdelev kan, eller vad läraren sätter betyg på. På den första nivån handlar det 

framför allt om ämnesfakta, den andra nivån är mer mångfacetterad. Där handlar det ofta om över-

gripande förmågor, som t ex självständighet och problemlösningsförmåga.  

När lärarna talar om vad lärinnehållet i slöjden är ingår båda nivåerna. 

Vidare visar resultatet att sättet att lära i slöjden är att lära genom att göra och att lära av varandra, 

både av läraren i ett traditionellt mästar-lärlingförhållande och av kamrater. Vissa delar av slöjdkun-

skaperna tycks vara svåra att verbalt formulera, kunskapen kan ses som kroppslig. 

Eleverna upplever inte att slöjden har någon betydelse för vidare studier eller arbetsliv, utan ser en-

bart vardagskunskaperna som användbara. I jämförelse med skolans övriga undervisningsämnen ses 

slöjd av eleverna som oväsentlig. Lärarna anser att de förmågor slöjden utvecklar är väsentliga för 

elevernas framtida liv. Lärarna anser också att syftet med slöjden är att utveckla hela människan. 

 

Resultaten diskuteras utifrån frågeställningarna och litteraturen. 

 

Nyckelord: 

Slöjd, tyst kunskap, mästarlära, praxisgemenskap, Nationella utvärderingen-03 
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Inledning 

Slöjd blev ett obligatoriskt ämne i den svenska folkskolan 1955. Dessförinnan hade sedan 

länge en diskussion pågått om huruvida slöjd skulle ingå i skolans undervisning (Johansson, 

2002). Medel för undervisning i träslöjd i folkskolan anslogs av riksdagen första gången 1877 

(Lindström, 2008). Bakgrunden till den tidiga diskussionen var övergången från bondesam-

hälle till industrialiserat samhälle. I bondesamhället tillverkades det mesta man behövde i 

hemmen. Med industrialiseringen minskade denna hemproduktion (Johansson, 2002). Indu-

strin behövde arbetare och de som tidigare producerat ting i hemmen blev nu industriarbetare. 

Samtidigt ökade intresset hos de högre klasserna för hemslöjd och hantverk i och med de na-

tionalromantiska strömningar som rådde inom kulturlivet. Detta intresse gjorde att man ville 

att det traditionellt svenska skulle tas till vara i folkskolan. Det fanns också ett pedagogiskt 

problem i att alla barn skulle få sin undervisning i folkskolan, som av befolkningsgrupper 

utan bildningstradition, t.ex. bönder och hantverkare, ansågs alltför teoretisk. Flera olika 

gruppers intressen kunde alltså tas till vara genom skolslöjden, de högre klasserna fick sitt 

intresse för hemslöjd och kulturarv tillfredsställt och bönder och hantverkare fick en ökad 

acceptans för folkskolan genom att också mer praktiska kunskaper förmedlades (Johansson, 

2002; Borg, 2008). På den andra sidan i diskussionen fanns de som inte ansåg att slöjden hade 

någon plats i folkskolan därför att den inte hade något med folkupplysning att göra. Det fanns 

t.o.m. en folkskoletidskrift som utkom 1878 som hade som huvudsakligt syfte att skydda folk-

skolan från slöjdämnet (Lindström, 2008).  

Av pionjärerna för den pedagogiska slöjden, bl.a. Otto Salomon som ledde verksamheten på 

slöjdlärarseminariet på Nääs som startade 1875, betraktades slöjden inte bara som hantverks-

undervisning, utan också som ett medel för formell bildning. Med detta förstås att slöjdunder-

visningen inte endast syftade till att lära eleverna att hantera verktyg och material, utan den 

skulle också utveckla elevens hela personlighet (Thorbjörnsson, 2008).  

De flesta skolor hade under 1900-talets tidigare del någon form av slöjdundervisning, men 

ämnet blev som ovan nämnts obligatoriskt först 1955. Ämnet indelades först i flickslöjd och 

gosslöjd, men när grundskolan infördes 1962 kunde eleverna delta i båda slöjdarterna, oavsett 

kön. Detta förekom dock inte så ofta. Först i 1969 års läroplan för grundskolan blev både trä- 

och textilslöjd obligatoriskt för alla i årskurs 3-6. Med Lgr80 kunde eleverna välja vilken 

slöjdart de ville ha under högstadiet. I den nuvarande kursplanen, Lpo94, är den gemensamma 

beteckningen för ämnet Slöjd, utan någon åtskillnad mellan slöjdarterna (Johansson, 2002). 

Den faktiska undervisningssituationen ser dock ut så att de flesta elever fortfarande börjar 

med slöjd i år 3, att de sedan i år 3-6 har slöjdarterna växelvis, oftast en termin i taget, och att 

de för det mesta från år 7 får möjlighet att välja slöjdart. De tidigare styrdokumenten lever 

således kvar i den faktiska verksamheten (Hasselskog & Johansson, 2008). 

Den svenska skolslöjden, som den ser ut idag, lyfter fortfarande fram personlighetsutveckling 

jämsides med de praktiska kunskaperna. Slöjd är också ett ämne som genom sina mål i kurs-

planen har förutsättningar att ge elever kunskaper som är centrala för vidare studier och yrkes-

liv. Målen handlar bl.a. om förmåga att planera, genomföra och utvärdera projekt, om att lösa 

problem och om att vara självständig, kreativ, flexibel och initiativrik. Johansson (2002) refe-

rerar en studie från industri- och handelsdepartementet, som för fram behovet av dessa förmå-

gor, och pekar på slöjden som ett ämne som kan främja företagsamhet. 

I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU–03) konstaterar man att slöjden av 

eleverna upplevs som ett av de roligaste skolämnena. Samtidigt uppfattar eleverna inte att de 

har nytta av kunskaperna från slöjden inför fortsatta studier eller kommande yrkesliv. I den 

sammanfattande huvudrapporten skriver man: 
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Enligt utvärderingen är samtalen om vad som lärs i slöjden begränsade. Fyra av tio elever menar att det de 

lärt sig i slöjden inte redovisas och utvärderas. Eleverna har i viss mån en annan bild av ämnet än lärarna och 

tycks inte helt medvetna om de kunskaper ämnet syftar till att ge. Det tycks som om eleverna fokuserar det 

aktiva görandet snarare än lärandet (Skolverket, 2004b, s 65) 
 

Jag undervisar själv i både textilslöjd och svenska. Under mina år som lärare i textilslöjd har 

jag upplevt just det som NU-03:s resultat visar; eleverna kommer med glädje till slöjdsalen, 

men de ger ofta uttryck för att de upplever ämnet som något oviktigt. Jag som undervisar 

tycker i stället att ämnet visserligen är roligt, men att det också ger kunskaper som är synner-

ligen användbara. Det finns en tydlig skillnad mot elevernas inställning till svenskämnet; ar-

betsglädjen är inte i närheten av den jag ser i slöjdsalen, men ytterst få elever ger uttryck för 

att de anser att svenskan är onödig. Den fråga jag ställer mig i samband med detta är; vad är 

det egentligen eleverna tycker att de lär sig i slöjden? 

I samband med att jag skulle inleda mitt uppsatsarbete fick jag möjlighet att skriva uppsatsen 

med ersättning från Lärarlyftet, som ger stöd för ämnesdidaktiska studier åt yrkesverksamma 

lärare. 

 

Syfte 

Eleverna i grundskolan anser enligt NU-03 och mina egna erfarenheter således att slöjdämnet 

är roligt men oväsentligt, medan jag själv, andra som undervisar i slöjd och statliga tjänste-

män ser kvaliteter i slöjdämnet som borde vara användbara i många sammanhang. Jag avser 

att i denna uppsats göra ett försök att utifrån ovanstående funderingar tillhandahålla en för-

djupad bild av elevers och lärares upplevelser av slöjden. Ur detta reser sig följande fråge-

ställningar: 

 

 Vad upplever eleverna att de lär sig i slöjden? 

 Vad upplever lärarna som det centrala i slöjdämnet? 

 Hur förmedlas slöjdkunskaper? 

 Hur ser eleverna och lärarna på nyttan av slöjden? 
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Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med en sammanfattning av analysen av den nationella utvärde-

ringen 2003, NU-03, eftersom den är utgångspunkten för mina forskningsfrågor. I samband 

därmed tar jag upp forskning som anknyter till denna utvärdering. Kursplanens texter utgör ett 

eget avsnitt. Därefter behandlas tidigare forskning om slöjd som undervisningsämne. 

Litteraturgenomgången fortsätter med litteratur om slöjdämnets låga status och den därmed 

sammanhängande diskussionen om förhållandet mellan teoretiskt och praktiskt kunnande. 

Som en bakgrund till frågorna om hur man lär sig i slöjdundervisningen finns avsnitt om lär-

teorier, tyst kunskap och slutligen om lärares arbetssituation i allmänhet och slöjdlärares i 

synnerhet, eftersom arbetssituationen, framför allt tillgången på tid, tydligt påverkar lärarens 

sätt att undervisa.  

 

Nationella utvärderingen – 03 

2003 gjordes en nationell utvärdering (fortsättningsvis förkortad NU-03) av den svenska 

grundskolan. Utvärderingen är en upprepning av motsvarande utvärdering 1992 (NU-92). 

Arbetet med slöjdens utvärdering gjordes vid båda tillfällena i Göteborg. I slöjden använde 

man samma metoder vid båda utvärderingarna. Man genomförde enkäter riktade dels till lära-

re, dels till elever, och en processtudie bestående av dagboksanteckningar från både lärare och 

elever. Som uppföljning genomförde man därefter en elevenkät 2. Resultaten har redovisats i 

en sammanfattande huvudrapport, i en rapport om ämnesstudierna samt i en fördjupad ämnes-

rapport. Jag utgår i denna genomgång framför allt från den fördjupade ämnesrapporten, som 

främst baseras på resultaten av enkäterna. Hasselskog (2006) skriver om skillnader mellan 

resultaten av enkätundersökningen och det man kan utläsa av lärardagböckerna. Detta be-

skrivs under rubriken Forskning utgående från NU-03. 

 

Vid en jämförelse mellan alla olika skolämnen svarar eleverna i enkäterna att de roligaste 

ämnena är slöjd, bild, musik och idrott och hälsa. De ämnen de anser sig ha minst nytta av är 

slöjd, bild och musik. 81 % svarar att slöjd intresserar dem, 72 % att slöjd engagerar dem. 60 

% anser att det är viktigt att ha kunskaper i slöjd, medan 74 % inte tycker att slöjdkunskaper 

är viktiga för framtida arbete och studier. 

Johansson & Hasselskog (2005) finner vid en jämförelse med NU-92 att eleverna då tycktes 

ha lättare för att se ett samband mellan slöjdämnet i grundskolan och fortsatta studier eller 

framtida yrkesliv än eleverna i utvärderingen 2003 har. Här finns dock en skillnad i hur frå-

gorna ställts. I NU-92 fick eleverna direkta frågor om de hade fått nyttokunskaper som t.ex. 

att hänga upp gardiner eller montera en hylla i slöjden. Eleverna kopplade då ihop nyttan av 

slöjdämnet till nyttan av produkterna i sig. I NU-03 ställdes i stället en allmän fråga om nyttan 

av kunskaperna från slöjdundervisningen, och det visade sig att eleverna hade svårt att identi-

fiera dessa. Trots att eleverna har svårt att se nyttan med slöjdämnet önskar de att ämnet ska 

finnas kvar på gymnasiet (a.a.). 

 

Elevers upplevelser av slöjdämnet enligt NU-03 

I enkäten svarar nästan alla elever att de i slöjden får ta eget initiativ och ansvar samt att de får 

arbeta utan att bli jämförda med andra. En stor majoritet anser också att det är tillåtet att miss-

lyckas. Det stärker självförtroendet att lyckas i slöjden och eleverna blir uppmuntrade att 

komma med egna lösningar. Johansson & Hasselskog (2005) kommenterar att eleverna upp-

fattar att kvalitéer som självförtroende, initiativ och ansvar innefattas av slöjdämnet. Trots det 

tycks de inte vägas in när eleverna talar om kunskaper från slöjden  
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Vad är då kunskaper i slöjd? Enligt NU-03 tycks lärare och elever inte uppfatta kunskapsin-

nehållet på samma sätt. Man ställde i enkäterna frågorna ”Hur upplever du att din slöjdunder-

visning fokuserar elevernas utveckling inom följande områden?” till lärarna respektive ”Hur 

upplever du att du utvecklats, fått erfarenhet av och lärt om följande områden i slöjden?” till 

eleverna. De områden som efterfrågades var Personliga kvalitéer och egenskaper, Elevinfly-

tande och eget ansvar, Handlingsberedskap, Slöjdkunskaper, Olika perspektiv samt Arbets-

sätt. Med Slöjdkunskaper avsågs metoder, verktyg, material, arbetsmiljö, design, färg och 

form. Med Olika perspektiv menade man jämställdhet, ekonomi, miljö, kulturella och etiska 

värden. 

Lärarna ansåg att de mycket eller ganska mycket fokuserade alla områden utom Olika per-

spektiv. Elevsvaren var däremot spridda över hela skalan Mycket till Lite/Inte alls, med 

tyngdpunkt på svarsalternativen Ganska mycket och Ganska lite. De områden som avviker är 

Att ta eget ansvar och Slöjdkunskaper, då om aspekterna olika tekniker, redskap, verktyg och 

material. I fråga om dessa områden anser mer än 80 % att de utvecklats mycket eller ganska 

mycket. I tabell 1 på nästa sida presenteras fördelningen av svaren för att ge en fördjupad bild 

för den som så önskar. 

Om man ser på vad lärare och elever menar påverkar betyget i slöjd finns både skillnader och 

likheter. De faktorer som lärarna utpekar som viktigast är elevens initiativförmåga och kreati-

vitet, elevens problemlösningsförmåga och elevens förmåga att själv hantera hela slöjdproces-

sen. De faktorer som eleverna i sin tur tror är viktigast för betygssättningen är det färdiga 

slöjdföremålet, hur noggrann man är och hur engagerad man är i sitt arbete. I flera delar är 

dock elever och lärare överens. Likheterna gäller framför allt noggrannhet och engagemang. 

En grundläggande skillnad är att eleverna tillmäter produkten större betydelse, medan lärarna 

betonar processen (Johansson & Hasselskog, 2005). 

Utvärderingen utmynnar i ett antal frågor som väcks av resultatet av enkätundersökningarna: 

Vad är det man lär i slöjden? Hur definierar eleverna kunskaper i slöjd? Tyder det faktum att 

eleverna har svårt att se kunskaper i slöjd som nyttiga på att man inte medvetandegjort slöj-

dens kvalitéer? Hur kan man förklara att ämnet ligger i topp när det gäller upplevelse, lust och 

engagemang, och att eleverna ändå inte kan se någon nyttighetsaspekt? (Johansson & Hassel-

skog, 2005) 

I den fördjupade ämnesrapporten diskuteras slöjdämnets framtid: de faror och möjligheter 

som finns. Lärarna i undersökningen ger uttryck för att de tycker att slöjden är ett eftersatt 

ämne i skolan. Författarna anser att elever, lärare och föräldrar behöver tala om det man gör i 

slöjden, för att göra alla medvetna om vad det egentligen är man lär sig (a.a.) 
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Tabell 1. Efter Johansson & Hasselskog 2005, s 71 f. 

Till lärarna: Hur upplever du att din slöjdundervisning fokuserar elevernas utveckling inom följande områden? 

Till eleverna: Hur upplever du att du utvecklats, fått erfarenhet av och lärt om följande områden i slöjden? 

Svar anges i procent. 

 

  Mycket 
Ganska 

mycket 
Ganska lite 

Lite/inte 

alls 

1. Personliga kvalitéer och 

egenskaper (bygga upp själv-

känsla och lust, utveckla kreativ 

och konstruktiv förmåga, förmå-

ga att reflektera, bedöma, ta 

ställning. Befästa och överföra 

kunskaper, tillägna sig nya kun-

skaper) 

Lärare 64  35  1  0  

Bygga upp självkänsla Elev 19  37  31  13  

Uppleva arbetsglädje Elev 30 46 18  6  

2. Elevinflytande och eget an-

svar (utgå från egna erfarenheter 

och intressen, ta ansvar för eget 

lärande) 

Lärare  51 47 2 0 

Ta eget ansvar Elev  41 45 11 3 

3. Handlingsberedskap (för det 

dagliga livets behov, befästa och 

överföra kunskaper, tillägna sig 

nya kunskaper) 

Lärare 44 48 7 1 

Bygga upp beredskap för det 

dagliga livets behov 
Elev 20 40 29 11 

4. Slöjdkunskaper (om metoder, 

verktyg, material, arbetsmiljö. 

Estetiska och funktionella vär-

den. Kulturarv och slöjdtraditio-

ner) 

Lärare 43 56 1 0 

Olika tekniker (ex sticka, hyvla) Elev 35 47 14 4 

Olika redskap och verktyg Elev 32 47 16 5 

Olika material Elev 33 47 16 4 

Arbetsmiljö, säkerhet, ergonomi Elev 17 37 31 15 

Design, färg, form Elev 23 38 28 11 

5. Olika perspektiv (jämställd-

het, ekonomi, miljö. Kulturella 

och etiska värden) 

Lärare  14 58 27 1 

Ekonomiska aspekter Elev  11 26 38 25 

Miljö- och resurshushållning Elev  10  23 38 29 

Olika kulturer och kulturarv Elev  10 21 36 33 

6. Arbetssätt (slöjdprocessen, 

planera och bedöma arbetspro-

cesser och produkter. Skapande 

arbete utifrån egna erfarenheter 

och intressen. Problemlösning) 

Lärare 55 45 0 0 

Reflektera (tänka) kring det egna 

arbetet 
Elev 18 38 30 14 

Lösa problem Elev 28 45 18 9 
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Forskning baserad på NU-03 

Hasselskog (2006) analyserar de dagboksanteckningar av lärare som ingick i NU 03, och rela-

terar dem till de svenska kursplanerna. Lärarna gavs uppgiften att i dagboksform beskriva vad 

de gjorde, hur och varför de gjorde det och vad de upplevde under arbetets gång.  

Dagboksanteckningarna berör det lärarna tror att de undervisar om. Hasselskog (2006) menar 

att den diskrepans mellan lärar- och elevuppfattningar som NU 03 visar beträffande innehållet 

i slöjdundervisningen kan ha flera skilda förklaringar. Dels kan lärarna vara angelägna om att 

svara ”rätt”, dels kan det vara så att eleverna inte upplever att de utvecklas. Det kan också 

vara så att lärarna har den gemensamma intentionen att uppnå kursplanens mål, men väljer 

olika vägar. Ytterligare en förklaring kan vara att lärarna har olika intentioner med sin under-

visning och legitimerar sitt eget synsätt med att det ryms inom kursplanen (a.a.).  

 

Hasselskogs analys visar att den totalt dominerande frågan i dagböckerna är vad-frågan, att 

hur-frågan oftast handlar om tekniker och redskap och att varför-frågan får ett mycket litet 

utrymme. Däremot förekommer utsagor som kan tolkas och kopplas till intentioner och syn-

sätt, och som därför kan anses beröra varför-frågan.  

Hasselskog (2006) finner skillnader vad gäller subjektet för lärarnas beskrivning. Är det ele-

ver, produkt eller process? Han frågar sig vilken påverkan lärarens fokus har på elev, produkt, 

process, görande eller lärande för vad eleverna uppfattar som viktigt. Slöjdlärarna skiljer sig 

också åt i sin syn på eleverna. Vissa lärare beskriver elevernas kunskaper som statiska, och de 

anpassar sin undervisning därtill. Andra beskriver elevernas lärande som en progressiv pro-

cess där de själva spelar en aktiv roll.  

I lärarnas beskrivning av sin funktion finner Hasselskog två kategorier: dels dem som betrak-

tar sig som handledare som hjälper eleven till egna lösningar, dels dem som betraktar sig som 

hjälpare med idealet att eleven inte ska behöva hjälp. Slutligen urskiljer Hasselskog skillnader 

i lärarnas sätt att reflektera kring sin verksamhet (a.a.). 

 

En slutsats Hasselskog drar efter sina analyser av dagböckerna är att den samsyn som lärarna 

uppvisar i enkäterna är betydligt mindre framträdande i dagböckerna. Även här menar han att 

man kan tolka detta på två sätt. Antingen är enkäterna ett uttryck för vad lärarna tror att de 

undervisar, medan dagboksanteckningarna är ett uttryck för vad de faktiskt undervisar, eller 

tvärtom: lärarna i enkäten svarar utifrån sin uppfattning på en fråga i taget, medan de uppfat-

tar dagboken som ett sätt att få hela verksamheten belyst och bedömd (a.a.). 

 

Vad säger kursplanen? 

Den nuvarande kursplanen i slöjd poängterar elevernas allsidiga utveckling, och att slöjd in-

nebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Den utgår från slöjdprocessen, som indelas 

i de fyra faserna idéer, planering, genomförande och värdering. De kunskaper som kursplanen 

anger att slöjden ska arbeta mot låter sig till större delen inordnas i dessa faser. Eleverna ska i 

idéfasen kunna utveckla sin skapande förmåga och kreativitet och de ska i ord och bild kunna 

presentera sitt arbete. I planeringsfasen ska de kunna planera sitt arbete genom medvetna val 

och genom att göra ritningar och skisser. När de sedan genomför sitt arbete ska de uppöva sin 

manuella förmåga och sin problemlösningsförmåga. De ska känna till arbetsmetoder, verktyg 

och redskap samt material. En förmåga kursplanen pekar på är att eleven ska kunna tillägna 

sig kunskaper och använda dem i nya situationer. De ska experimentera och göra medvetna 

val och de ska kunna använda olika instruktioner, beskrivningar och ritningar. I värderingsfa-

sen ska eleven kunna beskriva slöjdprocessen, motivera sina val och reflektera över och be-

döma arbetsprocesser och produkter. 
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Utöver dessa med slöjdprocessen sammanhängande kunskaper ska eleverna kunna värdera 

och bedöma formgivning och funktion, de ska tillägna sig vardagskunskaper, kunna något om 

miljöfrågor, slöjdtraditioner, god arbetsmiljö samt ekonomiska frågor. Dessutom nämns i 

kursplanen att mer personliga egenskaper som ansvarstagande, självständighet och initiativ-

förmåga ska utvecklas (Skolverket, 2000). 

 

Tidigare forskning  

Nedan presenteras forskning om slöjd som undervisningsämne. Avsnittet tar upp forskning 

om aktiviteterna i klassrummet, effekter av slöjd på längre sikt, skolslöjdens relevans, slöjd-

ämnets kärna, skillnader mellan trä- och textillärare och lärandets objekt i slöjden. 

 

Forskning om aktiviteter i klassrummet. Slöjd är enligt Johansson (2002) ett relativt sparsamt 

utforskat ämne. Den forskning som finns har framför allt handlat om slöjdämnets historia, och 

inte så mycket om det som faktiskt händer i slöjdsalen. Hon menar att det var först med den 

nationella utvärderingen 1992 (NU), som slöjdämnet i sig utforskades. 

Johansson (2002) har i sin avhandling syftet att analysera och beskriva aktiviteter i slöjdverk-

samhet i grundskolan och hon gör detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoderna har 

varit att videofilma verksamheten, i kombination med dagboksskrivning för elever och lärare, 

samt föräldraenkäter. Johansson menar att det som kännetecknar slöjdverksamhet är att det 

förekommer en omfattande kommunikation, både språklig och ickeverbal. Eleverna interage-

rar socialt och löser på så sätt problem som uppstår i arbetet. Eleverna observerar varandra 

under arbetet och hjälper varandra. De turas om att vara den som hjälper och den som blir 

hjälpt. När det gäller samtalen mellan lärare och elever finner Johansson att lärarna oftast ger 

instruktioner som eleverna följer och att det inte är så ofta man för en dialog som utvecklar 

elevernas förståelse. Hon skriver att det skulle kunna vara ett tecken på att lärarna ser själva 

tillverkningsprocessen som objektet för lärandet, men pekar också på att förhållandet skulle 

kunna vara ett resultat av arbetssituationen i slöjdsalen.  

Interaktion förekommer således med personer, situationer och omgivning i skolan, men också 

utanför. Johansson finner att inspiration till slöjdarbeten ofta utgår från elevens vardag utanför 

skolan och att slöjdaktiviteterna av eleverna ofta kopplas ihop med andra situationer än slöj-

den. 

Johansson (2002) finner också utifrån sitt sociokulturella perspektiv att de redskap som an-

vänds i slöjden är ett hjälpmedel och ett stöd för tänkandet i arbetet, redskapen medierar tanke 

och handling. Eleverna upptäcker kunskap inbyggd i redskapen medan de slöjdar. Redskapen 

är också en del av kommunikationen i klassrummet. 

Även Marner (2005) skriver om kommunikationen i klassrummet. Han menar dock att elev-

aktiva arbetssätt kan präglas av något som han kallar för omvänd enstämmighet. Eleverna 

arbetar individuellt, utan kontakt med varandra och utan tydlig lärarinsats. Marner är från bör-

jan verksam inom bildområdet, men skriver om estetiska läroprocesser i stort, med en beto-

ning på bild och slöjd. 

Johansson (2002) pekar på att lärare i slöjd ser arbetsbeskrivningar som ett sätt att få eleverna 

att arbeta självständigt. Hon menar att instruktioner är en länk mellan användare och arbets-

redskap, och att man genom dem tränas i avancerad text- och bildtolkning. När man jämför en 

ritning med ett slöjdföremål uppstår ofta intensiva diskussioner om hur problem i arbetet ska 

lösas. Marner (2005) å sin sida menar att standardiserade arbetsbeskrivningar skulle kunna 

vara en urholkning av kunskapen inom ämnet. Elevens egen skiss ger en stabilare grund för 

att utveckla egen kunskap genom att den hjälper eleven till en reflekterande hållning och ett 

experimenterande förhållningssätt. 
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Johanssons (2002) avhandling visar också att slöjden ger många tillfällen till estetiska avgö-

randen och emotionella upplevelser när eleverna möter olika material, använder olika arbets-

redskap och interagerar socialt.  

 

Effekter av slöjd på längre sikt. Borg (2001) har särskilt intresserat sig för vilka effekter 

slöjdundervisningen ger på längre sikt. Hon har intervjuat nu vuxna individer om hur de upp-

levde sin slöjdundervisning, och vilka bestående intryck den gett. Eftersom det som händer i 

undervisningssituationen är ett samspel mellan lärare och elever har hon också använt tidigare 

gjorda intervjuer med erfarna slöjdlärare som ”resonansbotten” i undersökningen. Hon avser 

att beskriva fenomen på en generell nivå och att försöka hitta samstämmighet mellan f.d. ele-

ver och lärare. 

De spår av slöjdundervisningen som Borg tar upp är indelade i tre områden: slöjdkunskaper, 

slöjdprodukter samt upplevelser och minnen. Slöjdkunskaper innebär här kunskaper om verk-

tyg och redskap och deras användande, tekniker och material. Slöjdprodukter är de konkreta 

föremål som intervjupersonerna minns från slöjden, ofta med glädje och stolthet. Dessa före-

mål har haft en motivationshöjande effekt. I samband med slöjdprodukter finns också utsagor 

om kunskaper som kan användas i ett kommande vuxenliv. Upplevelser och minnen är av 

miljön och lärare, men också av arbetet och problem förknippade därmed, som t ex att vilja 

arbeta, men inte få den hjälp man behöver, eller att ha för bråttom och få bakläxa.  

Borg (2001) ställer också den direkta frågan om informanternas syn på skolslöjden i framti-

den. Hon menar att de tar upp det som de uppskattat med slöjden som något som ska bevaras, 

medan det de ogillat bör försvinna. Några intervjupersoner menar att slöjden spelat ut sin roll 

i skolan. De gör det med utgångspunkt från att det inte längre finns någon praktisk använd-

ning av slöjdkunskaper. Borg anser att sådana åsikter bygger på föreställningen att slöjdkun-

skaper är av teknisk art och ska användas i en tillverknings- eller möjligen problemlösnings-

process för eget behov. För övrigt finns en stor variation i svaren om slöjdens framtid. Både 

f.d. elever och lärare talar om slöjd i tre olika perspektiv: slöjd som teknik, d.v.s. de praktiska 

kunskaperna, slöjd som kultur, d.v.s. dels historiska kunskaper, dels en samtida dimension 

med t.ex. ungdomskultur och internationalisering, och slöjd som bidragande till elevens for-

mella bildning, d.v.s. att den  tränar deras karaktärsformande egenskaper (Borg, 2001).  

 

Skolslöjdens relevans. Malmberg-Tulonen (1995) har gjort en undersökning om finska skol-

elevers uppfattningar om skolslöjdens relevans, framför allt för framtida studier och yrkesliv. 

Resultatet av undersökningen visar att det eleverna identifierar som slöjdens innehåll är eko-

nomisk nytta, det Malmberg-Tulonen betecknar som ämnesteknologi, d.v.s. hantverkskunska-

per, sensomotorik, affekt och kognition. 

Malmberg-Tulonen finner överensstämmelser mellan sin undersökning och den svenska NU-

92 i framför allt tre avseenden. För det första visar båda undersökningarna att elevernas upp-

levelse är att slöjdundervisningens uppgift är att lära eleverna reproducera de tekniker som 

lärs ut på lektionerna. För det andra visar de att eleverna inte kan tala om när eller hur de lär, 

de knyter alltså inte ihop verksamheten med lärande och för det tredje att eleverna menar att 

slöjdundervisningen skiljer sig från undervisningen i andra ämnen på ett positivt sätt. 

 

Slöjdämnets kärna. Borg (1995) undersöker hur slöjdämnet och dess mer övergripande mål 

och syften mer generellt har beskrivits, som de planerats på nationell nivå, men också hur de 

tolkats av slöjdlärarna. Hon vill försöka beskriva slöjdämnet i grundskolan, men gör inte an-

språk på att ge en heltäckande bild, eftersom viktiga delar saknas, t ex elevernas uppfattning 

av ämnet. Borg har två övergripande frågeställningar, vad kärnan i skolämnet slöjd är samt 

vem eller vad som påverkar och begränsar slöjdämnet. 
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Borg (1995) kom fram till tre aspekter av slöjdämnet som varit stabila i de senaste läroplaner-

na, och således kan sägas utgöra ämnets kärna: att göra något i slöjdens material, idén om 

slöjdandets process och de sinnliga upplevelsernas betydelse.  

 

Skillnader mellan trä- och textillärare. Borg finner också skillnader mellan trä- och textillära-

res syn på ämnesinnehållet. Textillärarna anser att det viktigaste i slöjdundervisningen är (i 

fallande ordning) vardagskunskaper, kreativitet/skapande, kulturarv samt färg och form. Trä- 

och metallslöjdslärarna menar att kreativitet/skapande, vardagskunskaper, färg och form samt 

social fostran är det viktigaste. Dessutom definierar man t ex vardagskunskaper på olika sätt. 

Textillärarna menar att det betyder hushållning och sparsamhet med resurser, medan trä- och 

metallslöjdslärarna anser att det är effekter av ett praktiskt och laborativt arbetssätt (Borg, 

1995). 

Hasselskog (2006) har däremot inte i lärarnas dagboksanteckningar funnit några skillnader 

mellan trä- och metallslöjdslärare och textillärare inom de fyra områden han valt att fokusera: 

subjektet för lärarens beskrivning i dagboken, lärarens syn på eleverna, lärarens beskrivning 

av sin funktion, lärarens reflektion kring verksamheten.  

 

Lärandets objekt i slöjden. Borg (2001) skriver om lärandets objekt. Hon anser att man kan 

tala om det direkta och det indirekta objektet för lärandet, och att det indirekta lärandet ibland 

är mer dolt, eller outtalat. Det direkta objektet för lärandet i slöjden skulle då vara att lära sig 

arbeta med verktyg och redskap i slöjdens material, medan det indirekta objektet är de olika 

förmågor som undervisningen avser att utveckla. Borg pekar på att en förskjutning i kurspla-

nen skett, från att det fysiska föremålet var det direkta objektet för lärandet, till att slöjdpro-

cessen och de förmågor som hör till den blivit det direkta objektet för lärandet i dagens kurs-

plan. Borg menar att det är särskilt intressant att i slöjden lyfta fram det indirekta lärandet 

eftersom det varit något helt annorlunda än det synliga resultatet av arbetet, slöjdprodukten. 

Borg refererar till Dewey som ansåg att praktiskt arbete var ett sätt att ge erfarenheter och 

upplevelser som kunde hjälpa barn att förstå samhället (Borg, 2001).  

Borg nämner också att skolslöjdens förgrundsgestalter Otto Salomon och Hulda Lundin beto-

nade öga-hand-träning och formella bildningsideal och Thorsten Lundberg estetisk fostran, 

samhällsutveckling och allmän handlingsberedskap. Borg själv betonar slöjd som kommuni-

kation. Detta gäller för övrigt som tidigare beskrivits också Johansson (2002). 

 

Slöjdämnets låga status 

Man kan urskilja två historiskt betingade och möjligen med varandra sammanhängande orsa-

ker till slöjdämnets låga status som kanske kan påverka elevers uppfattning av ämnet som 

onyttigt (Borg, 1995). Det första är förhållandet teori och praktik som det nedan beskrivs som 

en nedvärdering av praktiskt arbete med grund i antikens Grekland samt en åtföljande upp-

fattning om ett dikotomiskt förhållande mellan teori och praktik. Det andra är det svenska 

slöjdämnets historia. Slöjden har sitt ursprung i en filantropisk verksamhet som skulle ge för-

sörjning åt de fattiga och vara arbetsfostrande för pojkar. Flickslöjden skulle ge flickorna de 

kunskaper deras mödrar inte längre kunde ge dem, men som de behövde för att bli goda hus-

mödrar. Man ansåg att arbetarklassens barn behövde lära sig att utföra ett välgjort och nog-

grant arbete i skolan och man behövde övertyga bönderna om att det fanns ett innehåll i den 

nya folkskolan som också deras barn behövde. Dessa behov tillfredsställdes i och med slöjd-

ämnets tillkomst (Borg, 1995). 
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Förhållandet teoretiskt-praktiskt 

Marner (2005) skriver om den dikotomi mellan teoretiskt och praktiskt, mellan tänkande och 

kroppens aktiviteter, som han menar renodlades av Descartes. Det innebär att erfarenhet och 

kroppens arbete betraktas som lägre stående och betydelselöst, medan medvetandet och språ-

ket är högre stående och betydelseskapande. 

Johansson (2002) anknyter till samma diskussion och hänvisar till John Dewey, som ansåg att 

antagandet att det fanns en uppdelning mellan teori och praktik var felaktigt. Hans metod 

learning by doing har enligt Johansson missuppfattats till att görandet enbart sitter i händerna.  

Även Borg (2001) anknyter till Dewey och menar att handling och reflektion förutsätter var-

andra i slöjden. 

Nygren-Landgärds (2006) refererar Anttila som menar att den olika värderingen av handens 

och tankens kunskap går tillbaka till antikens tanke att den fria människan inte skulle behöva 

utsättas för manuellt arbete. Detta skulle i sin tur enligt Nygren-Landgärds leda till att han-

dens arbete, t ex slöjd, inte har varit intressant att beforska. 

Kronberg (2006) ser samma anknytning till en mycket gammal kunskapsteoretisk tradition. 

Hon undersöker hur den praktiska kunskapen förhåller sig till Aristoteles grundläggande kun-

skapsbegrepp, Episteme, Techne och Fronesis. Kronberg beskriver kombinationen av praktik 

och teori i skapande arbete som en växelverkan, ett ömsesidigt beroende. Hon anknyter till det 

svenska Skolverkets indelning av slöjdprocessen i faserna välja, planera, utföra och värdera, 

och menar att i den första fasen, välja, idéerna, de teoretiska strukturerna, prövas och tar form 

i skiss, och att slöjdprocesser är både intuitiva och rationella i växelverkan, att de pendlar 

mellan närhet och distans. Närheten ser hon i det praktiska arbetet, distansen i reflektionen 

över det uppnådda resultatet. Hon menar också att man i slöjden lär sig i ett ickehierarkiskt 

samspel mellan teori och praktik (a. a.).  

Enligt Johansson (2002) uppfattar föräldrar slöjden praktisk i motsats till teoretisk. Hon ställer 

sig också den kritiska frågan om slöjdlärarna kanske själva har samma uppfattning. Hennes 

resultat visar dock att det man gör i slöjden har både materiella och mentala dimensioner, och 

att dessa dimensioner är sammanvävda och inte går att klart åtskilja. Här kan ett exempel från 

Borg (1995) vara belysande: Borg gav en grupp vuxna i uppgift att sy ett enkelt pennfack, en 

uppgift som är vanlig för elever i år 4-5, och därefter kommentera arbetet. Det visade sig att 

detta enkla arbete krävde ett 50-tal beslut, som alla föregicks av överväganden och problem-

lösningar. Vi kan nog dessutom utgå från att uppgiften är ännu mer tankekrävande för barn 

(Borg, 1995). 

 

Lärteorier 

Teorier om lärande har dominerats av två huvudsakliga traditioner, behaviorism och kogniti-

vism.  Behaviorismen menar att det är människans yttre beteende som är det konkreta och 

verkliga. Inlärning definieras som en förändring av det yttre beteendet. Man anser att de inre 

mentala processerna i vetenskaplig mening inte existerar eftersom man inte kan studera dem 

med objektiva metoder. Kognitivismen å andra sidan betonar det mänskliga tänkandet som 

vetenskapligt forskningsobjekt (Säljö, 2000). Numera har dock fler perspektiv blivit intressan-

ta i studier av lärande; mästarlära samt inte minst det sociokulturella perspektivet. Nedan 

kommer jag kortfattat att presentera konstruktivismen, det sociokulturella perspektivet, mäs-

tarlära och situerat lärande, därför att de är de mest relevanta för min studie. 
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Konstruktivismen 

Konstruktivismen är en kognitivistisk tradition. Människan skapar enligt konstruktivismen 

aktivt sin omvärld genom att forma helheter av det hon varseblir. Människan är inte passiv, 

utan hon konstruerar sin kunskap aktivt utifrån sina sinnesintryck. En av företrädarna för kon-

struktivismen var Piaget. Han studerade barns utveckling och lärande och representerade en 

tradition som ansåg att tänkande och utveckling kommer inifrån (Säljö, 2000). 

Centrala begrepp hos Piaget är assimilation, ackommodation, adaption och eqvilibrium. As-

similation innebär att nya intryck anpassas till redan existerande kognitiva strukturer. Ac-

kommodation är i stället en förändring av de kognitiva strukturerna som uppstår när nya in-

tryck kommer i konflikt med det man redan vet. Assimilation och ackommodation är delar av 

adaptionen, alltså intellektets anpassning till omgivningen. När denna anpassning skett upp-

står en balans, eqvilibrium (a.a.).  

Piaget ansåg att tänkande uppstår i de fysiska erfarenheter barnet gör. Han betonade att barn 

är aktiva varelser och att de utvecklads genom egna erfarenheter, varför de bör få formulera 

sina egna frågor och själva manipulera objekt. Vuxna ska helst inte ingripa och förklara, barn 

lär sig bättre av varandra. Ur Piagets perspektiv är barnet egocentriskt, d.v.s. det betraktar 

bara omvärlden från sin egen synvinkel. Omgivningen utgör endast ett passivt objekt för bar-

nets aktivitet (a.a.). 

 

Det sociokulturella perspektivet 

Enligt Säljö (2000) har det sociokulturella perspektivet sin utgångspunkt bl.a. hos Vygotskij. 

Han ansåg att en individs utveckling dels äger rum på en biologisk nivå, dels på en kommuni-

kativ och social nivå, och att den biologiska nivån hos det lilla barnet dominerar för att sedan 

tas över av den sociala. För barnet sker tolkandet av omvärlden i samspel med vuxna och äld-

re kamrater. Säljö beskriver det som att barnet är en lärling i det sociala samspelet. Kommu-

nikation och språk är en länk mellan barnet och omgivningen. Kommunikation kommer före 

tänkande och språket styr tänkandet. 

Det sociokulturella perspektivet betonar att omvärlden tolkas i gemensamma mänskliga verk-

samheter och att allt lärande sker i ett socialt samspel. Utgångspunkten för det sociokulturella 

perspektivet är att vi människor är biologiska varelser som har de fysiska och mentala resurser 

som bestämts av naturen. De centrala företeelserna i ett sociokulturellt perspektiv är utveck-

ling och användande av intellektuella och fysiska redskap, artefakter, samt kommunikation 

och samarbete i kollektiva verksamheter. Språket är den viktigaste artefakten. Kommunika-

tion och språk är i det sociokulturella perspektivet helt centrala. Genom språket kan vi låna 

erfarenheter från varandra och vi kan överföra insikter och färdigheter. Människan står i ett 

sociokulturellt perspektiv inte i omedelbar förbindelse med sin omvärld. Man menar i stället 

att hon genom att använda redskapen blir delaktig i sociala praktiker, redskapen medierar 

omvärlden för människan och gör den meningsfull (Säljö, 2000). 

De oerhörda förändringar som skett med människan ser det sociokulturella perspektivet inte 

som resultat av något hos människan i sig, utan i stället av hennes förmåga att använda red-

skap för att utveckla sin kunskap och sitt intellekt. Eftersom dessa redskap hela tiden föränd-

ras finns ingen bortre gräns för människans utveckling. I ett sociokulturellt perspektiv blir 

alltså lärandet en fråga om hur man tar till sig och använder redskapen. Tillägnandet av red-

skapen, både de fysiska och de intellektuella kallas appropiering (a.a.).  

Hos Vygotskij är tanken om den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal developent, 

förkortad ZPD) central. Den innebär att barn i samarbete med en kunnigare kamrat eller vux-

en kan prestera mer än de kan ensamma. I samspelet med den mer kompetente finns ett ut-

rymme för lärande (a.a.). 
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Mästarlära 

Under senare år har intresse riktats mot lärandeformer utanför skolan. En av dessa är mästar-

läran, som under tidigare århundraden varit det viktigaste sättet att skolas in i ett yrke (Nielsen 

& Kvale, 2000). 

Begreppet mästarlära används med skiftande innebörd. Ibland avses den historiska betydel-

sen, alltså lagstadgade institutionella strukturer. I Lave & Wengers (1991) teori om legitimt 

perifert deltagande finns denna definition med, men här betonas den sociala aspekten, att lä-

rande sker i en praxisgemenskap. Ibland används begreppet metaforiskt, helt enkelt för att 

beskriva förhållandet mellan en skicklig utövare och en lärande novis. Det som kännetecknar 

mästarläran definierad som i de två första fallen är framför allt fyra aspekter: lärande sker i en 

praxisgemenskap, syftet är att tillägna sig en yrkesidentitet, lärande sker utan formell under-

visning och utvärdering sker genom praktik (Nielsen & Kvale, 2000). 

Att lära utan formell undervisning är alltså ett av kännetecknen på mästarlära (Nielsen & Kva-

le, 2000). Hur lär man då? De aspekter Nielsen & Kvale tar upp är att man lär genom utöv-

ning, genom övning och repetition, genom att imitera och identifiera sig med mästaren. Man 

lär genom kroppen som lärande subjekt, vilket innebär att kroppen kan överta komplexa hand-

lingsscheman från andra utan att vara medveten därom. Vanor bildas och vanorna blir ett 

kroppsligt kunnande. Man lär också om och med redskap, som man övertar från mästaren. 

Slutligen lär man genom att själv undervisa, de äldre lärlingarna lär de yngre (Nielsen & Kva-

le, 2000). Polanyi, som tidigt är inne på dessa tankegångar, räknar med tre psykosociala me-

kanismer vid traditionsöverföring, imitation, identifikation med förebilder och inlärning ge-

nom deltagande, med vilket avses den sociala process som sammanflätar handling och språk 

(Rolf, 1991). 

 

Mästarlära och traditionell skolundervisning 

Skillnaderna mellan mästarlära och traditionell skolutbildning är påfallande: i mästarläran är 

miljön helt avgörande, i skolan uppmärksammas inte miljön särskilt. I mästarläran är den lä-

rande en del av arbetslivets produktionsprocesser, i skolan står den lärande utanför arbetslivet. 

I ett system med mästarlära väljer mästare och lärling varandra, så är inte fallet i skolan. I 

mästarläran är målet att bli en fullvärdig medlem av praxisgemenskapen, i skolan är målet att 

tillägna sig kunskaper som inte med nödvändighet kommer att användas i praktiken. Bedöm-

ningen i mästarläran består i hur väl en produkt eller process fungerar i praktiken, bedöm-

ningen i skolan är fristående från praktik. Man gör dock försök att överbrygga skillnaderna, 

bl. a. genom s.k. kognitiv mästarlära. Denna innefattar flera olika lärandetekniker: modellin-

lärning, ställningsbyggande
1
, observation, reflektion och vägledande och stödjande lärardelta-

gande. Syftet är att stödja eleven i att utveckla strategier för tänkande och problemlösning för 

att denne ska tillägna sig kognitiva och metakognitiva färdigheter (Nielsen & Kvale, 2000). 

Kvale (2000) ställer sig frågan varför man inte använder sig mer av mästarläran i modern ut-

bildning. Han pekar på en möjlig förklaring i de byråkratiska uppfattningarna om utbildning, 

undervisning och kunskap. Dessa uppfattningar menar han har marginaliserat icke traditionel-

la undervisningsformer. 

 

                                                 
1
 eng. scaffolding, ett begrepp som hämtats från husbyggnadsprocessen och som syftar till att beskriva relationen 

mellan mästare och lärling (Nielsen & Kvale, 2000). Säljö (2000) beskriver det som en hjälp att strukturera pro-

blemet genom att visa på utgångspunkten och hur man därifrån kan fortsätta 
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Mästarlära i slöjden 

Cederblad (2004) definierar mästarläran som ett lärande där en elev eller lärling samspelar 

med en kunnig person inom ett område där kunskapen i stor utsträckning inte är uttalad och 

där det inte finns eller används litteratur. I den här betydelsen är slöjden ett förhållande mellan 

mästare och lärling. Det som skiljer är att mästarläran vanligen är knuten till ett yrke, vilket ju 

inte är fallet med skolslöjden. Eleverna behöver inte bli skickliga och produktiva hantverkare 

för att uppnå slöjdens mål. Däremot liknar sättet att undervisa i slöjd mästarens; man visar 

handgripligen olika moment. 

Även mellan elever kan mästar-lärling-förhållandet uppstå. Johansson (2002) anser att det 

delvis är i interaktionen mellan elever som lärandet uppstår. Hon pekar på att kommunikatio-

nen dem emellan i vissa fall är av mästar-lärling-karaktär, att det inte alltid är läraren som är 

mästaren. Hon ställer sig frågan om det kan vara så att förståelsen hos den elev som agerar 

mästare ökar, och om man således bör utnyttja den källan till lärande mer. 

 

Situerat lärande 

Lave & Wenger (1991) har utvecklat en teori om lärande som de kallar situerat lärande. De 

utvecklar sina tankar om detta i teorin om legitimt perifert deltagande. Deras utgångspunkt för 

teorin var intresset för mästar-lärlingfenomenet som det framstod i slutet av 1980-talet. Deras 

teori ska dock skiljas från de historiska formerna av mästarlära. Tidigare studier av lärlingss-

kap har fokuserat på tillägnandet av själva färdigheterna, legitimt perifert deltagande mer på 

att bli en del av en praxisgemenskap (Lave & Wenger, 1991). Nielsen (2000) pekar på att 

lärande i praxisgemenskaper innebär en omdaning av den lärandes hela identitet. 

Lave & Wenger (1991) talar alltså om situerat lärande och definierar det som ett generellt 

teoretiskt perspektiv som innebär att ingen aktivitet finns som inte är situerad, alltså beroende 

av sin kontext. Situerat lärande är för Lave & Wenger ett övergångsbegrepp mellan synen att 

kognitiva processer är det primära i lärandet och synen att den sociala praktiken är det primära 

och att lärandet är ett av dess karakteristika. De menar att lärandet inte enbart är situerat i 

praktiken, utan att det är en integrerad del av den. 

Lave & Wenger (1991) skiljer mellan lärande och avsiktlig undervisning. Lärande kan äga 

rum utan undervisning och undervisning är inte i sig källa till lärande. Konventionella teorier 

om lärande ser det som en process där den lärande internaliserar kunskap som kan vara an-

tingen upptäckt, överförd eller upplevd i interaktion. Lave & Wengers kritik av detta synsätt 

är att det lämnar därhän den lärande, världen och deras inbördes relationer. De menar även att 

Vygotskij, trots hans intresse för det sociala samspelet, fokuserar på internaliseringen av kun-

skap. Dessutom anser de att de konventionella kunskapsteorierna leder till en dikotomi mellan 

insida och utsida, mellan cerebral och kroppslig kunskap (Lave & Wenger, 1991). 

Lave & Wengers svar på detta problem är alltså teorin om legitimt perifert deltagande, lärande 

som ökat deltagande i praxisgemenskaper. Teorin refererar både till utveckling av kunniga 

identiteter i praxis och till reproduktion och omvandling av praxisgemenskaper. Den baseras 

på undersökningar av fem olika praxisgemenskaper, där Lave själv genomfört den av skräd-

dare i Liberia. De övriga är studier av barnmorskor i Yucatan, kvartersmästare, slaktare och 

nyktra alkoholister, samtliga i USA. 

Det är värt att notera att det inte främst är i relationen till mästaren som lärlingen lär, utan i 

relationen till andra i praxisgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Detta påpekas också av 

Elmholdt & Winslöv (2000) som studerat smedlärlingars väg in i arbetslivet. De konstaterar 

att lärlingen lär både genom att själv utföra arbetsuppgifter och genom att imitera andra. Kun-

skaper och färdigheter är inte beroende av en enda person, utan av relationerna till hela prax-

isgemenskapen. 
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I den traditionella mästarläran flyttade lärlingarna runt mellan olika mästare. Man har antagit 

att lärlingarna sökt sig till olika mästare för att de var skickliga på olika delar av hantverket. 

Dreyfus & Dreyfus (2000) menar att detta är fel eftersom det skulle innebära att färdigheter 

kan delas upp i komponenter. De ser det snarare så att mästarna har olika stilar och att detta 

skapar en inre konflikt hos lärlingen så att han måste utveckla en egen stil. 

Lave & Wenger (1991) pekar på frånvaron av formell undervisning. Praxisgemenskapen ska-

par ”läroplanen”, alltså det som kan läras genom deltagandet. Lärandet i sig är en improvise-

rad praktik, lärande uppstår snarare genom deltagande i praxisgemenskapen än genom imita-

tion eller instruktion. Lärlingen deltar dessutom i produktionen. Lärandet får värde för lär-

lingen genom interagerandet med fullvärdiga medlemmar och genom att han/hon ser att det 

finns en framtida plats i gemenskapen. 

Teorin om legitimt perifert deltagande betonar vikten av den fysiska miljön, man behöver se 

andra för att lära av dem. Det sociala samspelet är också centralt och i detta är språket och 

berättelserna viktiga. De nyktra alkoholisterna skolas t ex in i ”rätt” sätt att berätta sin histo-

ria, hos andra är berättelser om tidigare händelser ett sätt att bearbeta problem som uppstår i 

arbetet. Lave & Wenger (1991) poängterar dock att syftet inte är att lära sig av tal som ett 

substitut för legitimt perifert deltagande, utan att lära sig att tala som en nyckel till detsamma. 

Lave & Wenger tar också upp frågan om praxisgemenskaper i traditionell skolundervisning. 

Elever som t ex läser fysik på high-school-nivå skolas inte in i en ”fysikerpraxisgemenskap”, 

utan kanske snarare i en ”skolpraxisgemenskap”, det de lär sig är att vara skolelever. Därmed 

skolas de också in i reproduktionen av skolan som sådan (Lave & Wenger, 1991). Invänd-

ningar mot teorin om det sociala samspelets överskuggande betydelse finns dock. Dreyfus & 

Dreyfus (2000) anser t.ex. att lärande givetvis sker i en social situation, men att situationen 

inte med nödvändighet spelar någon roll för vad som lärs. Som exempel anför de bl.a. att man 

kan bli schackexpert genom att spela mot en dator. En lärande kan imitera sin lärare, utan att 

lära sig hur ämnet passar in i samhället. 

Jespersen (2000) anser också att Lave & Wenger överbetonar praxisgemenskapens betydelse 

på bekostnad av modellärande. Han anser att modellärandet i idrotts- och hantverkssamman-

hang är mer betydelsefullt än det framstår hos Lave & Wenger. Han påpekar dock att det är 

viktigt att modellärandet kompletteras med eget utövande, eftersom den lärande inte kan se 

allt som sker in i minsta detalj, och mästaren heller inte fullständigt kan beskriva med ord. 

 

Tyst kunskap 

Enligt Rolf (1991), som tolkat Polanyi, ser denne en tyst dimension i kunskapen och handlan-

det. Polanyi anser att det är där kulturen och individen möts och personlig kunskap uppstår. I 

denna tysta dimension finner han det han kallar ”tyst kunskap” (Rolf, 1991). Enligt Polanyi är 

kunskap tyst när den används som redskap för att handla eller inhämta annan kunskap. Rolf 

använder som exempel en målare och hans sickling, ett redskap som används för att ta bort 

gammal färg. Målaren känner verkligheten genom redskapet, han upplever att verktyget ger 

honom direktkontakt med verkligheten. Däremot noterar han inte omedelbart muskelspän-

ningen i handen, trots att det egentligen är den som ger honom ledtrådarna. Förhållandet mel-

lan handen och sicklingen är enligt Polanyis sätt att se det den tysta kunskapen. Han anser att 

människan som använder ett redskap känner det som en del av sig själv, han har ”ingjutit sig 

själv i redskapet” (Rolf, 1991, s 62). Han utvidgar därmed sin gräns mot verkligheten. Red-

skap kan i Polanyis tankevärld också vara metoder, regler, bakgrundskunskap, etc. 

Att kunskap är tyst innebär dock inte, enligt Polanyi, att den är omöjlig att formulera språk-

ligt. Han menar att totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i ett språk, vi kan inte artiku-

lera allt på en gång. Rolf (1991) använder sig av liknelsen att försöka täcka ett 12 m
2
 stort 

golv med en 10 m
2
 stor matta. Man kan inte täcka hela golvet på samma gång, men ingen del 
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är å andra sidan omöjlig att täcka. Språket är tvärtom viktigt. Polanyi anser att kunskap växer 

genom att man låter tyst kunskap och språklig reflektion samverka. Om man försöker formu-

lera den tysta kunskapen och reflektera över den kan man så småningom förankra den i sin 

personliga kunskap i ny, förbättrad form (Rolf, 1991). 

Borg påpekar också att kunskapen i slöjden inte är tyst, utan en kombination av ord och vi-

sande (Borg, 2001). Hon beskriver kunskapen som en osynlig resurs som kan bli synlig och 

analyserbar när den efterfrågas eller används. Dessutom menar hon att slöjdlärandet har en 

kroppslig dimension, där en stor del består av motorik och sinnesförnimmelser. Dessa kun-

skaper lagras i procedurminnet, som är ett kropps-, perceptions- och affektminne som är in-

tressant ur slöjdsynpunkt. Det betyder att kroppen minns rörelser eller rörelsescheman, den 

som en gång lärt sig såga eller väva känner med kroppen igen när det fungerar, även om det 

kan vara en kunskap som är svår att sätta ord på (Borg, 2001). För den som inte slöjdar själv 

kan man jämföra med hur det är att cykla! Här finns fysikaliska regler som är möjliga att for-

mulera, men de behöver inte vara kända för en för att man ska kunna cykla. Polanyi anser att 

praktisk kunskap vilar på regler som är outtalade. När man utför något följer man dessa ofor-

mulerade regler (Rolf, 1991). Polanyi menar också att reglerna, om de formuleras, inte kan 

förstås av någon som inte redan har praktisk färdighet på området. Reglerna avgör inte hur 

man genomför det praktiska arbetet. För att vara ledtrådar måste de integreras med den prak-

tiska kunskapen (a.a.). 

Då språket inte omfattar all kunskap så anser Polanyi att personlig kunskap överförs via ex-

empel. Dessa anser han förmedlas i en hantverksmässig kunskapstradition i mästar-

lärlingförhållanden. I denna traditionsinlärning är den lärandes första hinder obegriplighet. 

Varken språk eller verklighet går att begripa för lärlingen. Polanyi menar att båda måste läras 

parallellt, lärlingen deltar i en från början obegriplig verksamhet tillsammans med mästaren 

och fångar efter hand upp den praktiska kunskap traditionen utövar. Polanyi betonar starkt 

förhållandet mellan mästaren och lärlingen (Rolf, 1991). 

 

Lärarens arbetssituation 

Lärares arbetssituation påverkar de val de gör i undervisningssituationen. Den tid de har till 

sitt förfogande avgör t.ex. hur de genomför sina instruktioner. Lärares arbete karakteriseras i 

stor utsträckning av det oförutsägbara. Wedin (2007) har beskrivit hur lärarens dagliga arbete 

ser ut. Hon beskriver det som ”omedelbart, oförutsägbart, intensivt och handlingsorienterat” 

(a.a., s 225). Framför allt kännetecknas det av ett ständigt pågående relationsskapande och 

relationsupprätthållande arbete. Läraren tycks i Wedins beskrivning fungera som en barome-

ter som ständigt känner av förhållandena runt om sig. Läraren pendlar mellan intellektuellt 

krävande arbetsuppgifter och mycket enkla, konkreta göromål, mellan att formulera betygs-

kriterier, planera undervisning, ägna sig åt elevvårdsarbete å ena sidan och å den andra hjälpa 

eleverna med praktiska saker, tjata om glömda uppgifter, serva med vatten efter gympan, etc. 

Detta gäller givetvis även för slöjdlärare, men dessutom ser slöjdlärarens lektionsarbete 

mycket annorlunda ut än andra lärares. Slöjdlärarens planering utgår traditionellt sett inte från 

ett gemensamt lektionsinnehåll för alla elever. I stället styrs planeringen av vad den enskilda 

eleven för tillfället behöver lära sig, vilket endast i viss mån kan förutsägas. Dessutom präglas 

slöjdlärarens arbetssituation av att gränserna mellan övning och bedömning är utsuddade, de 

sker så gott som alltid samtidigt, och särskilda prov förekommer sällan (jfr Borg, 2001). Jo-

hansson (2002) pekar som tidigare nämnts också på att arbetssituationen i slöjdsalen möjligen 

påverkar hur dialogen mellan lärare och elever ser ut. 
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Sammanfattning 

Slöjd betraktas enligt den nationella utvärderingen 2003 av elever i den svenska grundskolan 

som ett av de roligaste skolämnena, men också som ett av de minst viktiga. Självförtroende, 

initiativ och ansvar uppfattas av eleverna ingå i slöjdämnet, men eleverna väger inte in detta 

när de talar om kunskaper från slöjden. Lärare och elever tycks enligt utvärderingen inte upp-

fatta kunskapsinnehållet på samma sätt. Lärarna är i enkäterna mer samstämmiga än i sina 

dagboksanteckningar, där skillnaderna visar sig i vad lärarna fokuserar i sin undervisning, 

elev, produkt eller process, och i vilken elevsyn läraren har (Johansson & Hasselskog 2005; 

Hasselskog, 2006). 

Kursplanen (Skolverket, 2000) utgår från slöjdprocessen med dess fyra faser idéer, planering, 

genomförande och värdering. Den poängterar elevens allsidiga utveckling och att slöjd inne-

bär manuellt och intellektuellt arbete i förening.  

Johansson (2002) utpekar kommunikation och användandet av redskap som utmärkande för 

slöjden. Hon ser kommunikationen mellan elever som ett redskap för lärandet, men menar att 

kommunikation mellan lärare och elever sällan utvecklas till dialog. Johansson (2002) och 

Marner (2005) skriver båda om arbetsbeskrivningar, men från olika utgångspunkt. Johansson 

ser dem som ett medel för självständighet och en träning i avancerad text- och bildtolkning, 

medan Marner betraktar dem som en urholkning av kunskapen inom ämnet. 

Borg (2001) undersöker vuxna personers minnen från slöjden. Hon visar att intervjupersoner-

na ser slöjd i tre olika perspektiv: slöjd som teknik, som kultur och som bidragande till ele-

vens formella bildning. Intervjupersonernas syn på slöjdens berättigande i skolan skiljer sig 

åt, de tenderar att vilja ha kvar det de själva uppskattat och att vilja ta bort det de tyckt illa 

om. De som inte anser slöjden alls ha något berättigande gör det utifrån åsikten att slöjdkun-

skaper är av rent teknisk art. 

Malmberg-Tulonen (1995) finner att elevers upplevelser av slöjdundervisningen är att den går 

ut på att reproducera tekniker. Hon visar också att slöjdelever inte kan tala om när eller hur de 

lär. 

Borg (2001) skriver om lärandets objekt och menar att man kan betrakta det praktiska arbetet 

som det som uppfattas som det direkta objektet för slöjdlärandet, medan de olika förmågor 

undervisningen avser att utveckla är det indirekta objektet.  

Slöjdämnets status är låg, dels beroende på den låga värderingen av handens arbete som har 

sitt ursprung i antikens Grekland, dels beroende på det svenska slöjdämnets historia ( Borg, 

1995; 2001; Johansson, 2002; Kronberg, 2006; Marner, 2005; Nygren-Landgärds, 2006). 

Några perspektiv på lärande är intressanta för studien. För det första konstruktivismen, som 

utgår från att människan aktivt skapar sin omvärld, konstruerar sin kunskap. En av företrädar-

na var Piaget, som ansåg att barn är tänkande varelser som utvecklas genom egen erfarenhet 

och att vuxna ej bör ingripa och förklara. 

För det andra det sociokulturella perspektivet, med utgångspunkt bl.a. hos Vygotskij, som 

beskriver barnet som en lärling i det sociala samspelet. Tolkningen av omvärlden sker i sam-

spel med vuxna och kunnigare kamrater. Centrala företeelser i det sociokulturella perspektivet 

är artefakter, d.v.s. intellektuella och fysiska redskap, samt kommunikation och samarbete i 

kulturella verksamheter. Språket betraktas som den viktigaste artefakten. Man talar också om 

att redskapen medierar omvärlden för människan. Tillägnandet av redskapen kallas appropie-

ring. Tanken om den närmaste utvecklingszonen, ZPD, är central hos Vygotskij. 

För det tredje mästarläran som är en lärandeform utanför skolan, med vissa drag gemensam-

ma med slöjdundervisning. Dessa gemensamma drag är att man lär genom utövning, genom 

övning och repetition, genom att imitera och identifiera sig med mästaren. Man lär också ge-

nom kroppen som lärande subjekt, om och med redskap och genom att själv undervisa.   
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För det fjärde har Lave & Wenger (1991) utvecklat en teori om situerat lärande, med utgångs-

punkt i mästar-lärlingfenomenet. Deras syn på detta lärande är att det snarare har en riktning 

mot att bli en fullvärdig medlem i en praxisgemenskap än mot tillägnande av själva hant-

verksfärdigheterna. 

En aspekt av hantverksfärdigheter är att det i dessa finns en ”tyst” dimension. Polanyi (Rolf, 

1991) ansåg att kunskap är tyst när den används som redskap för att handla eller för att in-

hämta annan kunskap. Att kunskap är tyst innebär dock inte, enligt Polanyi, att den är omöjlig 

att formulera språkligt. Borg (2001) beskriver denna typ av kunskap som en kombination av 

ord och visande. Hon anser att kunskapen kan bli synlig och analyserbar när den efterfrågas 

eller används. Mycket av slöjdens kunskaper handlar också enligt Borg om kroppslig kun-

skap, de består av motorik eller sinnesförnimmelser. 

Lärares arbetssituation är oförutsägbar och ofta tidsmässigt pressad (Wedin, 2007). Detta på-

verkar de val de gör i sin undervisning och hur kommunikationen mellan dem och eleverna 

ser ut. Detta skulle möjligen kunna orsaka den brist på dialog som Johansson (2002) beskri-

ver. 
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Metod 

I följande avsnitt avser jag att beskriva mina datainsamlingsmetoder och de överväganden jag 

gjort under arbetets gång. Jag inleder med att redogöra för mina utgångspunkter och min för-

förståelse. Därefter följer beskrivningar av datainsamlingsmetoderna, intervju och observa-

tion, samt av studiens genomförande. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

Utgångspunkter 

Eftersom mitt syfte är att tolka och beskriva olika personers upplevelser av ett fenomen, näm-

ligen kunskapsinnehållet i slöjden, valde jag att använda mig av kvalitativ metod. 

Kvalitativ forskning har enligt Ryen (2004) och Bryman (2002) fyra olika centrala angrepps-

sätt eller metodspråk, nämligen naturalism, etnometodologi, emotionalism och postmoder-

nism. De speglar i grunden den vetenskapsteoretiska synen på verkligheten (Ryen, 2004). 

Finns det en verklighet som vi alla kan uppfatta objektivt, eller konstruerar var och en av oss 

vår egen verklighet?  Naturalismen menar att den sociala verkligheten är verklig, och att fors-

karens uppgift är att fånga bilden av denna verklighet. Etnometodologin vill komma åt hur en 

känsla av objektiv verklighet skapas genom samtal och interaktion. Emotionalismen är intres-

serad också av känslorna runt omkring handlingen, men man försöker inte vara objektiv som 

när en naturalistisk studie beskriver deltagarnas känslor, utan man låter sig snarare ibland 

ryckas med. Man använder sig både av forskarnas och av undersökningspersonernas känslor. 

Postmodernismen, slutligen, förkastar tanken att man kan återge en verklighet, och menar att 

den skapas i den sociala kontext som forskaren skriver i. Detta leder till att fältarbete och 

skrivande går över i vartannat. 

Vilket angreppssätt man väljer har konsekvenser för hur man ser på sin metod och de val man 

gör under sin undersökning. Det naturalistiska angreppssättet är det vanligaste, och det är 

också det jag använder mig av. Jag väljer att betrakta det som möjligt att undersöka och be-

skriva det en annan människa betraktar som verklighet. I mina intervjuer försöker jag komma 

nära intervjupersonerna för att få dem att beskriva sina uppfattningar om vad slöjdämnet är. 

Jag försöker få tillträde till världen som den ser ut från deras perspektiv. Intervjupersonernas 

utsagor får belysa deras uppfattningar och analysen fokuserar det de berättar (Ryen, 2004). 

 

Förförståelse 

Begreppet förförståelse är inte odiskutabelt. Innebär förförståelse all den samlade personliga 

erfarenhet en uppsatsförfattare bär med sig och som skulle kunna påverka tolkningen av resul-

taten? Eller innebär förförståelse endast vetenskapliga teorier läsaren har möjlighet att ta del 

av? Wedin (2007) delar in den förförståelse en forskare kan ha i fyra typer. För det första en 

praktisk förförståelse, vilket innebär att vara bekant med miljön. Dessutom kan forskaren ha 

en empirisk förförståelse, en erfarenhet av att ha deltagit som outsider i en praktik, t.ex. ge-

nom att ha studerat den som uppsatsförfattare. Ytterligare en typ av förförståelse är den teore-

tiska, forskaren har läst om den praktik som ska studeras. Slutligen kan man tala om en aka-

demisk förförståelse som uppstått genom diskussioner om ämnet i akademiska sammanhang. 

Jag bär med mig en mångskiftande erfarenhet av skolan, som f d elev, som förälder, som 

textillärare, det innebär att jag har en praktisk förförståelse i Wedins (2007) mening. I bagaget 

har jag också tidigare läsning och studier, och många funderingar över vad som egentligen är 

slöjdämnets kärna, vilket skulle kunna betecknas som en teoretisk förförståelse. Jag är medve-

ten om att denna förförståelse kommer att påverka vad jag ser och inte ser, vad jag hör och 

inte hör.  
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Denna förförståelse har både för- och nackdelar. Den kommer att ge mig försprånget att veta 

vad det är som utspelar sig i slöjdsalen, att jag i grunden förstår vad det är elever och lärare 

arbetar med. Jag kommer också i och med att jag förstår vad det är som utspelar sig att kunna 

koncentrera mig på vad som faktiskt händer och vad intervjupersonerna faktiskt säger, i stället 

för att behöva lägga möda på att förstå vad jag ser och hör. En annan fördel är att slöjdlärarna 

betraktar mig som en av de sina, vilket sannolikt gör att de uppfattar det som lätt att tala med 

mig.  

Min förförståelse kommer samtidigt att begränsa min möjlighet att se nya aspekter av ämnet, 

om jag inte är ständigt uppmärksam på förutfattade meningar. Den kommer möjligen att göra 

att slöjdlärarna utgår från att jag förstår allt de säger, vilket kan göra att missförstånd uppstår. 

I min redovisning kommer min förförståelse att ge mig nackdelen att inte alltid veta vad som 

behöver förklaras, eftersom det är självklart för mig, men inte för läsaren. 

 

Intervju 

När syftet med en undersökning är att frilägga upplevelser av något är kvalitativ intervju ett 

naturligt metodval. Kvale (1997) använder resenären som metafor, vilket beskriver det som är 

den kvalitativa intervjuns syfte och styrka, att upptäcka något nytt i den intervjuades beskriv-

ning av världen. 

I en kvalitativ intervju är det viktigt att man som intervjuare är väl förberedd för att intervjun 

verkligen ska ha ett vetenskapligt värde. Man bör vara inläst på området och känna till miljön, 

jargongen och de maktstrukturer som eventuellt finns (Kvale, 1997). Typiskt för kvalitativa 

intervjuer är att intervjuaren ställer raka, enkla frågor som ges innehållsrika svar (Trost, 

2005). Strukturen i den naturalistiska intervjun gör att den i mycket påminner om ett vanligt 

samtal (Ryen, 2004). Det är dock väsentligt att upprätthålla skillnaden mellan ett samtal och 

en intervju. Denna skillnad handlar bl.a. om att intervjuer till skillnad från samtal är förbered-

da (Trost, 2005). 

 

Förhållandet till den intervjuade 

Då man gör en intervjuundersökning har man flera dilemman att förhålla sig till. Ett är den 

eventuella påverkan man har på intervjupersonerna. Detta är väsentligt då man gör en intervju 

i den naturalistiska traditionen där ”forskaren försöker vinna tillträde till världen som den ser 

ut från aktörens eget perspektiv” (Ryen, 2004, s 32). Det är omöjligt att inte på något sätt på-

verka den man intervjuar. Dels den vanliga påverkan som förekommer i alla samtal: kropps-

språk, klädsel, uttryckssätt, etc. Dels den påverkan som orsakas av det speciella i intervjusitu-

ationen: intervjuare och intervjuperson känner inte varandra så väl, eventuellt använder inter-

vjuaren bandspelare, intervjupersonen är medveten om att det finns ett specifikt syfte med 

samtalet, etc. (Ryen, 2004; Trost, 2005). Trost (2005) och Kvale (1997) har olika syn på för-

hållandet mellan personerna i intervjun. Kvale betonar samspelet, att det är ett utbyte av åsik-

ter mellan de båda, medan Trost anser att intervjuaren inte bör dela med sig av sina åsikter. 

Skälet är att han anser att den intervjuade riskerar att påverkas på ej önskvärt sätt (Trost, 

2005). Ryen tycks ansluta sig till Trosts uppfattning då hon menar att man i en naturalistisk 

intervju bör lägga stor vikt vid sitt beteende och sin frågeteknik, för att trots allt få en så liten 

påverkan på intervjupersonen som möjligt. Ryen (2004) ger följande råd: var ärlig, naturlig, 

lugn, stödjande, icke-hotande, uppmärksam, intresserad, försök inte imponera med dina egna 

kunskaper och diskutera inte med intervjupersonen, även om du är djupt oenig (a.a.). Jag har i 

mina intervjuer valt att i görligaste mån försökt följa Ryens råd. 
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Närhet och distans är ytterligare en viktig fråga att förhålla sig till då man gör intervjuer. För 

att få tillgång till den intervjuades livsvärld krävs ett visst mått av närhet, för att göra rimliga 

analyser krävs i stället distans. I detta första fall handlar det om närhet och distans till inter-

vjupersonen, men även till sig själv behöver man ha både närhet och distans. Man kan använ-

da sina egna erfarenheter för att förstå vad intervjupersonen vill säga (Ryen, 2004). Starrin et 

al (1991) benämner detta principen om estetisk distans. Min egen bakgrund som textillärare 

gör att jag har goda möjligheter att ha en närhet till mig själv och min bakgrund och använda 

den. Samtidigt kan min förförståelse av frågorna göra att jag har förutfattade meningar, alltså 

krävs en distans till mig själv. Jag menar att resonemanget om närhet och distans också har en 

etisk dimension, att utnyttja tillit och närhet kan lätt uppfattas som oetiskt. 

Både termen respondent och termen intervjuperson kan implicera någon form av underord-

ning eller asymmetrisk relation enligt Ryen (2004). I den konstruktivistiska intervjun, dit den 

naturalistiska intervjun hör, väljer man att kalla den som intervjuas för deltagare och intervjun 

ses som ett samarbetsprojekt. Även termen medlem förekommer (Ryen, 2004). Jag väljer trots 

allt att kalla den intervjuade för intervjuperson, helt enkelt av tydlighetsskäl. Relationen är 

strängt taget heller inte jämlik. I förhållande till eleverna är jag lärare, d v s en maktperson, 

och i förhållande till lärarna någon som ska undersöka deras föreställningar och skriva om 

dem, vilket säkert uppfattas som en överordnad position. Kvale (1997) påpekar också att 

forskningsintervjun inte är ett likställt samtal, redan i det att det är intervjuaren som definierar 

och kontrollerar situationen. 

 

Intervjuguiden 

Mitt syfte med intervjuerna är att fånga upplevelser av lärandet i slöjden från intervjuperso-

nens perspektiv utan att jämföra elever och skolor sinsemellan. Det är då viktigt att kunna 

fånga upp det som inte ligger omedelbart inom frågans ram och att kunna vidareutveckla in-

tervjupersonens svar. Därför har jag valt att använda mig av en semistrukturerad intervju, med 

en intervjuguide innehållande övergripande frågeställningar och möjliga frågor inom dessa. 

Detta är den vanligaste formen av intervju enligt Ryen (2004). Intervjuguiderna bifogas upp-

satsen (bil 2 och 3). De övergripande frågeställningarna är kursiverade, dessa frågor ställs inte 

till intervjupersonen. För att testa min intervjuguide genomförde jag innan den egentliga un-

dersökningen började två provintervjuer med elever på min egen skola. 

Intervjuguiden inleds av s.k. inledande frågor, alltså frågor som syftar till att få igång inter-

vjupersonens tankar kring ämnet (Kvale, 1997). Därefter kommer mer direkta frågor med 

utgångspunkt från forskningsfrågorna och med möjlighet till följdfrågor. Vissa av följdfrå-

gorna anknöt till observationerna för att förtydliga för intervjupersonen. Innehållet i intervju-

guiden har, bortsett från de observationsanknutna frågorna, varit detsamma. Däremot har ord-

ningen på frågorna kunnat växla för att åstadkomma en anpassning till intervjupersonen och 

hans associationsbanor (Trost, 2005). 

Patel & Tebelius (1987) skriver om begreppet probing, vilket innebär olika tekniker för att få 

intervjupersonen att fördjupa sitt svar. Det kan t.ex. innebära det vanliga hummande vi an-

vänder i samtal för att uttrycka intresse och få vår samtalspartner att fortsätta. En annan teknik 

är att be intervjupersonen berätta mer. Man kan också sammanfatta det som hittills sagts för 

att ge intervjupersonen tillfälle att rätta till eller fördjupa sitt svar, eller ställa frågan igen, an-

tingen omformulerad eller som den var från början. Den sista formen Patel & Tebelius näm-

ner är den tysta pausen, som kan vara svår att hantera. Man måste dels våga låta det vara tyst 

en stund, dels ha förmågan att känna när intervjupersonen blir pressad av tystnaden. De här 

teknikerna kan av lätt insedda skäl inte skrivas in i intervjuguiden, men det är tekniker jag 

använt under intervjuerna, vilket framgår av transkriptionerna. 
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Transkription 

Metodlitteraturen har olika uppfattning om nyttan med att skriva ut intervjuer. Ryen (2004) 

anser att de bör skrivas ut. Hon pekar på att utskriften ger forskaren mycket god kunskap om 

sina data, att man går igenom intervjuerna på nytt och i och med det påbörjar analysarbetet 

redan i transkriptionen. Intervjuaren får möjlighet att fundera över sina frågor och samspelet 

med den intervjuade och över hur dessa faktorer påverkat intervjun. Den nackdel hon ser är 

den stora tidsåtgången. Trost (2005) anser å andra sidan att man vid utskrift av banden går 

miste om tonfall och tankepauser, och menar att man i stället bör lyssna på banden medan 

man arbetar. Han skriver att en transkription är dyr eller mödosam, beroende på vem som gör 

den, och om man då går miste om en del av innehållet menar han att man hellre bör avstå. Jag 

har valt att transkribera och, när jag ansett det nödvändigt, markera tystnader, skratt, harkling-

ar, etc. Mitt val är föranlett av den fördel jag ser i att så grundligt arbeta igenom sitt material. 

 

Observation 

Mitt metodval är i första hand intervju, men för att bättre förstå mina intervjupersoners utsa-

gor kände jag ett behov av att få en bild av arbetssättet i deras klasser. Därför bestämde jag 

mig för att också göra observationer av klasserna. Ytterligare ett syfte med observationerna 

var att få konkreta exempel och infallsvinklar att använda i intervjuerna. 

Då man inte i förväg vet exakt vad man ska studera utan syftet är att skapa ny kunskap och 

lyfta fram nya sidor av verkligheten är observationer med låg struktur en lämplig metod (Ei-

narsson & Hammar-Chiriac, 2002). För att se dessa nya sidor av verkligheten krävs att man 

som observatör är medveten om sin förförståelse, använder den för att analysera det man ser, 

men också kan gå utanför den för att se nya aspekter. 

Jag genomförde i förväg två provobservationer, en i år fyra och en i år åtta. I den förra regi-

strerade jag allt jag hann med, i den andra endast sådant jag upplevde som väsentligt för min 

problemställning. I det andra fallet insåg jag att vissa saker inte omedelbart framstår som vä-

sentliga men att de i ett senare skede kan visa sig vara det. Einarsson & Hammar-Chiriac 

(2002) påpekar också risken med att man som observatör blir selektiv och uppmärksammar 

det som stämmer med ens förförståelse, och därför bortser från annat. Deras rekommendation 

är att man när man börjar en studie antecknar så mycket man hinner, och att man efter hand 

försöker identifiera viktiga aspekter och följa upp dem. Wedin (2007) beskriver problemen 

med fältanteckningar: om man försöker anteckna allt genereras stora mängder data, trots detta 

finns alltid risken för att man missar väsentligheter. Det är också alltid ett personligt urval 

man gör. Dessutom har man de rent konkreta svårigheterna, att finna hanterbara system för att 

skriva, kunna tolka sina egna anteckningar och få tid att göra det. Eftersom risken att förbise 

något som i ett senare skede visar sig vara viktigtföreligger valde jag dock, trots de beskrivna 

olägenheterna, att anteckna så mycket som möjligt. 

 

Observju 

En variant av intervju är den s.k. observjun, beskriven av Hultman (2001) och Wedin (2007). 

Metoden innebär att man i direkt anslutning till en observation genomför ett samtal, där man 

anknyter till det som hänt under observationen, och hos intervjupersonen söker förklaringar 

till och validering av det inträffade. Man använder inte intervjuguide, utan samtalet styrs av 

observationen och eventuellt tidigare samtal. I mina intervjuer har jag använt intervjuguide, 

eftersom jag haft en specifik forskningsfråga, men jag har låtit mig inspireras av observjume-

toden i det att jag i intervjuerna haft en öppenhet för att anknyta till sådant som inträffat under 

observationerna. 
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Genomförande 

Nedan beskrivs studiens genomförande, hur urval, förberedelser, observationer, intervjuer och 

analys gjordes. Också etiska överväganden och överväganden angående kvalitetskriterier be-

skrivs. 

 

Urval  

Jag är intresserad av den variation av upplevelser av lärandet i slöjden som möjligen kan fin-

nas och jag har därför valt ut två olika skolor. Den första är en f-9-skola i mitt eget område, 

med hög social stabilitet, hög medelinkomst och utbildningsnivå, samt låg arbetslöshet och 

mycket få elever med annat modersmål än svenska. Jag väljer av etiska skäl att kalla denna 

skola Lupinskolan. Den andra skolan ligger i en annan stadsdel, med en mer heterogen be-

folkningssammansättning. Denna skola kallar jag Tulpanskolan. Variationen består då dels i 

att eleverna har olika lärare som sannolikt undervisar på olika sätt, dels i att de kommer från 

skiftande sociala miljöer. 

 

Förberedelser 

Jag ville som tidigare nämnts ha två skolor med elever från olika sociala miljöer med i min 

undersökning. Av bekvämlighetsskäl (Bryman, 2002) valde jag min egen stadsdel, som alltså 

är mycket välmående. Jag valde därefter ut en stadsdel med annan social struktur och började 

med att kontakta rektorerna för skolor jag ville ha med i min undersökning, för att få tillstånd 

att göra min undersökning. Bryman (2002) talar här om grindvakter, alltså någon som kan 

hjälpa en att få tillträde till en miljö. När jag fått detta kontaktade jag via mejl de undervisan-

de slöjdlärarna. I min egen stadsdel känner jag slöjdlärarna, vilket sannolikt gjorde dem väl-

villigt inställda. De accepterade att vara med. I den andra stadsdelen uppstod en svårighet. De 

kontaktade lärarna svarade antingen inte alls, eller gav ett negativt besked. Så småningom fick 

jag dock kontakt med textilläraren på Tulpanskolan, men inte i första skedet med träslöjdslä-

raren. Trots osäkerheten detta innebar valde jag att börja arbetet enbart med textilläraren i 

förhoppning att senare få kontakt med träslöjdsläraren, vilket också lyckades. 

Jag hade därefter inledande planeringsmöten med lärarna. På Lupinskolan träffades vi vid ett 

fysiskt möte, medan vi på Tulpanskolan hade ett möte per telefon. Vid detta valde vi ut de 

klasser som skulle studeras, och kom överens om praktiska arrangemang. Jag ville intervjua 

elever ur år 8 och 9 eftersom jag antog att dessa var tillräckligt mogna för att reflektera över 

sitt eget lärande. På Lupinskolan hade niorna slöjd först på vårterminen. Således blev det ele-

ver ur år 8 jag inledningsvis observerade och intervjuade där. I början av vårterminen fick jag 

också tillfälle att observera och intervjua elever ur år 9. På Lupinskolan höll också slöjdsalar-

na på att byggas om. Som ett resultat av detta hade eleverna sin undervisning i vanliga lek-

tionssalar. Eleverna i år 8 har alla båda slöjdarterna enligt ett varannanveckassystem, vilket 

innebar att jag fick tillfälle att observera dem i båda slöjdsituationerna. På Tulpanskolan fick 

jag möjlighet att intervjua elever i år 8 och 9. Eleverna i år 9 på Lupinskolan och både år 8 

och 9 på Tulpanskolan väljer slöjdart. 

 

Jag valde att också göra intervjuer med de lärare som undervisar i de grupper jag studerat. 

Skälet till det är att lärarens sätt att undervisa, d.v.s. det fokus han/hon har i sin undervisning, 

sannolikt har en stark påverkan på elevernas syn på slöjdämnet. Dock var det viktigt för mig 

att genomföra elevintervjuerna före lärarintervjuerna för att markera att det är elevperspekti-

vet som är det för mig viktiga och intressanta. 

Jag har dels valt att intervjua elever som under observationerna varit inblandade i situationer 

intressanta för mina frågeställningar, dels använt ett slumpmässigt urval. 



 27 

 

Studien 

På Lupinskolan genomförde jag i december observationer i två av grupperna. Båda var åttor, 

den ena gruppen hade textilslöjd och den andra träslöjd.  I träslöjdsgruppen var jag, pga. ljud-

nivån, tvungen att röra mig en del för att uppfatta vad som hände, medan jag i textilslöjden 

valde ett tomt elevbord där jag märktes så lite som möjligt. För att inte eleverna skulle störas 

av min närvaro alltför mycket undvek jag att titta alltför intensivt och direkt på den situation 

jag för tillfället var intresserad av. 

Jag hade, som tidigare nämnts, bestämt mig för att anteckna så mycket som möjligt och vid 

renskrivningen av anteckningarna leta efter centrala händelser, för att sedan ha en utgångs-

punkt vid intervjuerna. Det fick som följd att jag ibland gjorde anteckningar om flera olika 

situationer samtidigt. För att göra detta på ett så praktiskt sätt som möjligt såg jag hela tiden 

till att lämna några raders utrymme under anteckningarna om en situation så att jag kunde 

återvända dit senare. Namn förkortades, liksom vanligt förekommande ord. Anteckningarna 

kompletterades med skisser, t.ex. av hur slöjdsalen var möblerad och hur eleverna var place-

rade. P.g.a. intensiteten i antecknandet var min handstil i det närmaste oläslig, också för mig 

själv. För att rätt kunna förstå vad jag skrivit bearbetade jag anteckningarna under bussresan 

hem eller till jobbet. Renskrivningen gjordes om möjligt samma dag som observationerna 

gjordes. De situationer jag senare önskade använda i intervjuerna markerades i utskriften. 

Veckan därpå genomförde jag fem intervjuer. Jag hade från observationsanteckningarna valt 

ut elever som vid observationen på något sätt var intressanta för mina forskningsfrågor. Som 

förberedelse för intervjun hade jag sedan gjort i ordning en personlig guide till var och en av 

intervjupersonerna där jag skrivit ner vilka situationer jag ville anknyta till. Transkriberingen 

av intervjuerna gjorde jag direkt efter intervjuerna, men jag tvangs p.g.a. tidsåtgången att fort-

sätta påföljande dag. 

I januari fortsatte jag med en ny observation. Det var i en nia som hade textilslöjd. I nian väl-

jer eleverna på Lupinskolan vilken slöjdart de vill ha, så dessa elever hade endast textilslöjd. 

Veckan därpå gjorde jag fem intervjuer med eleverna från denna observation, tre observjuer 

och två enbart med intervjuguiden. 

Samma vecka som jag gjorde de sista intervjuerna på Lupinskolan började jag mina observa-

tioner på Tulpanskolan. Jag gjorde två observationer, båda i nior som hade textilslöjd. Utifrån 

dessa observationer valde jag en av klasserna och intervjuade fyra elever påföljande vecka. 

Genom textilläraren på Tulpanskolan fick jag kontakt med träslöjdsläraren, och fick komma 

och göra observationer hos honom, i en åtta. De sista tre intervjuerna, varav två observjuer, 

genomförde jag veckan efter. Skälet till att antalet intervjuer skiljer sig åt är att lektionerna är 

olika långa. Inalles blev det således tre observationer på Lupinskolan och fyra på Tulpansko-

lan samt tio intervjuer på Lupinskolan och sju på Tulpanskolan. Vid andra tillfällen gjorde jag 

sedan intervjuerna med lärarna, alltså fyra stycken. 

 

Analys 

I den naturalistiska intervjun är man framför allt fokuserad på intervjupersonens svar, att fri-

lägga hans/hennes upplevelse av världen, och lägger således inte så stor vikt på samspelet 

mellan de talande som man gör i den etnometodologiska traditionen. Däremot är det i den 

naturalistiska traditionen viktigt hur frågorna ställs, för att minimera påverkan på intervjuper-

sonen (Ryen, 2004). Jag har, som tidigare nämnts, valt att transkribera mina intervjuer i sin 

helhet, för att uppmärksamma även mitt eget bidrag till samtalen. Det första steget efter tran-

skriptionen var att läsa igenom intervjuerna för att skaffa ett helhetsintryck och en förståelse 

av materialet (Johannessen & Tufte, 2003). Därefter genomförde jag en kodning, där jag mar-

kerade de utsagor som var intressanta för mina forskningsfrågor och delade in dem i olika 
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områden, som gavs koder. Intervjuerna lästes flera gånger, av olika skäl. För det första blir 

intressanta aspekter ibland synliga först i senare intervjuer, trots att de förekommer även i de 

tidigare. För det andra upptäcker man ibland att koderna inte är tillräckligt exakta eller ens 

lämpliga, de behöver ändras (Johannessen & Tufte, 2003). Detta kräver att man hela tiden 

förhåller sig öppen i tolkningen, och att man funderar över på vilket sätt ens förförståelse på-

verkar ens sätt att tolka intervjuutsagorna. Under kodningens gång skrev jag i en antecknings-

bok ner infall och tankar utan sortering för att använda i den vidare analysen. Jag hade till slut 

41 koder. Dessa måste sedan grupperas i ett antal teman. För att kunna lägga det pusslet an-

vände jag datorns kopiera-och-klistra-funktion, och gjorde ett ark för varje kod, som jag sedan 

skrev ut och provade i olika konstellationer. Resultatet blev de teman som redovisas i resul-

tatavsnittet. 

 

Etiska överväganden 

Jag har i min undersökning försökt tillgodose de etiska krav som uppställts av HSFR. Infor-

mationskravet tillgodosågs genom att jag berättade för elever och lärare vad min undersök-

ning syftade till. Eftersom intervjupersonerna är under 18 år ansåg jag det lämpligt att också 

informera deras föräldrar. Detta gjordes via ett brev (bil 1) som hemsändes med eleverna. 

Genom att eleverna tillfrågades om de ville låta sig intervjuas, och deras föräldrar gavs möj-

lighet att via mejl avböja intervju för sina barns räkning anser jag samtyckeskravet vara upp-

fyllt. I en undersökning av frågor av känsligare natur än den här hade det varit etiskt riktigt att 

ha en obligatorisk svarstalong för föräldrar att returnera, men i det här fallet ansåg jag det inte 

nödvändigt. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att samtliga i studien ingående personer 

avidentifierats, liksom de skolor som ingår. Nyttjandekravet innebär att data inte får användas 

för andra syften än dem som redovisas för deltagarna i studien, vilket jag inte avser att göra 

(Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002) 

Ett etiskt dilemma skulle kunna vara att elever säger något i intervjun som visar att de inte 

uppnått målen och att läraren använder det i sin betygssättning. För att undvika detta var jag 

noga med att intervjua flera elever i samma grupp, och jag försökte också se till att de inte är 

identifierbara för läsaren. 

För lärarna skulle ett etiskt dilemma kunna vara att de i intervjuerna visar att de inte följer 

kurs- och läroplan. Eftersom lärarna bara är fyra stycken är det svårt att göra dem oidentifier-

bara. För att så lång möjligt åstadkomma detta har jag bytt ut namnen på både dem och sko-

lorna 

 

Kvalitetskriterier 

I kvalitativ forskning är begreppen validitet, generaliserbarhet och reliabilitet inte helt okon-

troversiella. Validitet handlar om huruvida man verkligen undersöker det man avser att under-

söka. Reliabilitet berör frågan om det är möjligt att återupprepa undersökningen med samma 

resultat (Bryman, 2002). Frågan om generaliserbarhet i kvalitativ forskning kan man betrakta 

från skilda håll. Popper (i Ryen, 2004) menar att det inte går att verifiera påståenden om uni-

versella lagmässigheter genom att göra empiriska observationer eftersom de i så fall skulle 

behöva vara oändligt många, medan t.ex. Bell (1993) anser att resultaten ändå kan jämföras, t 

ex genom att andra kan känna igen situationen (eller delar i den) och genom detta få möjlighet 

att lösa problem på liknande sätt. En alternativ term till generaliserbarhet kan då vara överför-

barhet. 

Larsson (2005) visar på en mer pluralistisk syn på generaliserbarhet i kvalitativa studier, att 

man kan betrakta generaliserbarhet utifrån olika synvinklar beroende på vilken typ av studie 

det handlar om och att den kan vara mer eller mindre meningsfull. För att det ska vara me-

ningsfullt att generalisera måste det finnas skäl att tro att det åtminstone skulle kunna finnas 
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en möjlighet att använda studiens resultat i andra sammanhang. Larsson skriver om olika for-

mer av generalisering: genom maximal variation, genom likhet i kontext och genom tolkning-

ar använda i en kontext. Med maximal variation avses att man i sitt urval, t.ex. av intervjuper-

soner, genom kvalificerade gissningar söker uppnå variation. Likhet i kontext innebär att en 

kvalitativ studie ska vara överförbar till liknande sammanhang. Tolkningar använda i en kon-

text, slutligen, handlar inte endast om kontexten, utan snarare om den tolkade kontexten, hela 

gestalten som den presenteras. Skillnaden mellan de båda sistnämnda är att man när det gäller 

likhet i kontext utgår ifrån att en särskild tolkning alltid är användbar i liknande sammanhang 

och att det är möjligt att förutsäga konsekvenser om kontexten är densamma. När det gäller 

tolkningar använda i en kontext utgår man inte från detta, utan från att generaliseringen är 

situerad, att beskrivningen är en möjlighet (Larsson, 2005).  

 

Synen på begreppen beror på vilken vetenskapsteoretisk ståndpunkt man antar. Om man t ex 

anser att någon yttre verklighet inte existerar, som t ex konstruktivisterna, så är begreppen inte 

meningsfulla. Ryen refererar Lincoln och Guba, som argumenterar för att byta ut de traditio-

nella begreppen för naturalistiska forskare (Ryen, 2004). Intern validitet/sanningsvärde skulle 

motsvaras av trovärdighet, extern validitet/tillämplighet av överförbarhet, reliabili-

tet/konsistens av pålitlighet och neutralitet/objektivitet av konfirmerbarhet. 

Trovärdighet testas enligt Lincoln & Guba genom långvariga fältstudier, medlemsvalidering 

och metodtriangulering. Resultatens överförbarhet är en fråga om huruvida studiens resultat är 

giltiga i andra miljöer. Detta anser Lincoln & Guba att man kan ge läsaren möjlighet att be-

döma genom att ge rika beskrivningar av den miljö som utforskas. Pålitlighet och konfirmer-

barhet uppnås genom dokumentation av data, metoder och avgöranden som gjorts under stu-

diens gång (Ryen, 2004). 

Trost (2005) anser att frågan om trovärdighet i kvalitativa studier handlar om huruvida man 

förmår övertyga andra om att data är trovärdiga. Det måste man kunna visa genom att data är 

insamlade på ett seriöst sätt och att de är relevanta för problemställningen. 

Objektiv kan man inte vara, däremot bör man undvika att vara subjektiv och värderande under 

intervjun (Trost, 2005). 

Jag har varken haft möjlighet till långvariga fältstudier eller använt mig av medlemsvalide-

ring. Däremot anser jag att studiens trovärdighet ökar genom användandet av både observa-

tion och intervju. Dessutom finns en möjlighet till jämförelse med resultaten av enkätunder-

sökningen från NU-03. Jag har i inledningen av resultatdelen försökt ge en så rik beskrivning 

som möjligt av arbetet i en slöjdsal, vilket jag hoppas ska ge läsaren möjlighet att bedöma om 

mina resultat är generaliserbara. Jag har försökt åstadkomma variation genom att välja elever 

från olika skolor, med olika lärare, i områden med olika social struktur, elever av olika kön 

och av olika ursprung. Även detta menar jag ökar studiens generaliserbarhet. 

För att öka pålitligheten och konfirmerbarheten i studien har jag försökt att så uttömmande 

som möjligt redovisa mina avgöranden i fråga om dokumentation och metoder. 

 

Metoddiskussion 

Ett konkret problem när man gör den här typen av undersökning är att eleverna endast har 

slöjd en gång i veckan och att det ibland blir längre tid än så mellan lektionerna när lov, sjuk-

dom eller andra praktiska hinder kommer i vägen. Detta problem uppstod t.ex. på Tulpansko-

lan, jag hade som tidigare beskrivits först kontakt med textilläraren och fick sedan lov att 

komma till träslöjdsläraren. Här kom februarilovet emellan, veckan efter det kunde inte lära-

ren, och när jag sedan kom var han sjukskriven. Jag observerade i stället hos den andra delen 

av klassen, som hade textilslöjd. Först veckan därefter lyckades det att göra observationen i 
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träslöjden. Det blev alltså fyra veckor mellan de senaste intervjuerna och den avslutande ob-

servationen på Tulpanskolan.  

 

Teoretisk känslighet. Starrin et al (1991) skriver att man i forskning bör utveckla teoretisk 

känslighet, varvid man bör följa tre principer, multimetodprincipen, multisinnesprincipen och 

principen om estetisk distans. Den första innebär att man kombinerar olika datainsamlingsme-

toder, i mitt fall observation och intervju, för att fånga in så många aspekter som möjligt av 

frågan. Den andra, multisinnesprincipen, innebär att man använder alla sinnen för att skapa en 

rikedom av data. Den tredje, principen om estetisk distans, handlar om att forskaren varken 

har för stor eller för liten distans till det han eller hon utforskar, alltså att man använder sin 

förförståelse utan att låta sig begränsas av den. Den estetiska distansen gör en mer mottaglig 

för intryck samtidigt som den ger en bättre förmåga att sortera information (a.a.). I mina in-

tervjuer fanns en dubbel risk. För det första att i lärarintervjuerna ha alltför liten distans, efter-

som vi är kollegor. För det andra att i elev-intervjuerna få en alltför stor distans, eftersom jag 

för dem är en dubbel myndighetsperson. Dels är jag lärare, dels någon som kommer för att 

beforska dem. I fråga om lärarna har jag försökt eliminera den risken genom att betona syftet 

med min närvaro och undvika samtal om kollegiala frågor. I fråga om eleverna har jag försökt 

minska avståndet genom att tänka på vilka kläder jag har på mig, snarare jeans och tröja än 

dräkt och knytblus. Jag har också valt att undvika för eleverna okända ord och att under inter-

vjuerna försöka skapa en så avspänd stämning som möjligt. Jag har dessutom lagt mig vinn 

om att lära mig alla elevers namn för att skapa en mer direkt kontakt. 

 

Intervju. Att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer är inte komplikationsfritt. Delvis hand-

lar det om intervjuns ställning som vetenskaplig metod. Jag har i min undersökning velat ge 

en nyanserad beskrivning av elevers uppfattning av slöjden. Enligt Kvale (1997) är då inter-

vjun en lämplig metod. Intervjun beskylls ibland för att vara subjektiv, men som Kvale (a.a.) 

visar beror det på hur man definierar subjektivitet. Om man talar om en snedvriden subjektivi-

tet, alltså att man endast lägger märke till sådant som stödjer ens egen uppfattning är detta 

givetvis ett problem. Om man däremot avser det Kvale kallar en perspektivisk subjektivitet, 

alltså att forskaren granskar sina resultat utifrån olika perspektiv är subjektiviteten snarast en 

tillgång. Jag har i mina intervjuer försökt se resultaten på olika sätt för att undvika snedvriden 

subjektivitet.  

Det är svårt att undvika att undersökningens resultat påverkas av de inblandade parterna. Kva-

le (1997) menar dock att detta inte handlar om snedvridning om det belyses.  

Ett metodproblem att ta ställning till är ledande frågor. Kvale (1997) förnekar inte möjlighe-

ten att intervjuaren använder ledande frågor. Han menar att om intervjuaren är medveten om 

detta, och förmår använda dem medvetet, ökar tillförlitligheten. De kan också som beskrivits i 

avsnittet om probing ovan, användas när man omformulerar en fråga för att försöka få ett för-

djupat svar (Patel & Tebelius, 1987).  

Andra invändningar är att intervjun inte är generaliserbar i traditionell statistisk mening, re-

spektive att den inte är valid eftersom den förlitar sig på subjektiva intryck (Kvale, 1997). 

Detta har jag diskuterat i avsnitten om dessa frågor ovan. Vad gäller frågan om variation är 

det givetvis svårt att korrekt förutsäga om man uppnått maximal variation, det är svårt att veta 

om man har tillräckligt många intervjupersoner och om man verkligen frilägger all den möjli-

ga variation som finns (Larsson, 2005).  Jag menar dock att jag genom att välja skolor i så 

socioekonomiskt olika områden och genom att välja elever med så stora olikheter som möjligt 

har uppnått en viss grad av variation. Jag anser också att mina resultat är generaliserbara i så 

måtto att det är sannolikt att andra lärare och elever känner igen sig i de beskrivningar som 

mina intervjupersoner gör (Bell, 1993; Larsson, 2005). 
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Det största praktiska problemet med intervjuerna upplevde jag vara tonåringars allmänna en-

stavighet. Jag hade stor hjälp av mina observationer, som hade genererat konkreta frågor till 

olika elever. Vid ett par tillfällen var de elever jag hade velat intervjua sjuka, dessutom hann 

jag ibland med en intervju mer än jag tänkt mig, varför vissa intervjuer gjordes med observa-

tionsförberedda intervjuguider, s.k. observjuer, och vissa utan specifika situationer att anknyta 

till, enbart med intervjuguiden. De intervjuer jag genomförde där jag inte hade konkreta situa-

tioner att tillgå blev betydligt mindre innehållsrika.  En svårighet jag upplevde på Tulpansko-

lan var att många av de där intervjuade eleverna hade invandrarbakgrund. Flera av dem var 

mer enstaviga än förväntat. Jag funderade då givetvis på om detta berodde på att de inte hade 

utvecklade tankar om lärandet i slöjden, eller om det berodde på att de av språkliga skäl inte 

kunde uttrycka sina tankar. Trots att jag använde mig av olika probingvarianter (Patel & Te-

belius, 1987) uppstod problemet. 

En aspekt av förförståelse som jag inte var helt medveten om från början var att eleverna ock-

så bär på sin förförståelse av mig som vuxen och lärare. Det gick upp för mig under intervjun 

med en av eleverna. Under intervjun använde han sig av hela sin arsenal av vuxenprovoceran-

de redskap. Han sade saker som han antog skulle provocera mig, som t ex att slöjd var onö-

digt, försökte med sitt kroppsspråk (sitta bredbent, gäspa och sträcka på sig, etc.) ta komman-

dot över mig och lät mig med suckar och korta svar förstå att han tyckte att både mina frågor 

och jag själv var rätt onödiga. I vanliga fall hade han möjligen lyckats i sitt uppsåt, men nu 

var jag inte där i egenskap av lärare utan av intervjuare, och blev inte provocerad (möjligen ett 

tecken på att jag lyckats sätta min förförståelse åt sidan?). Det intressanta var att eleven blev 

påtagligt förvirrad av att jag inte reagerade som han förväntat, vilket gjorde att jag funderade 

vidare kring hans reaktion och på så sätt blev mer medveten om elevernas förförståelse. 

 

Observation. Att inte känna eleverna gör det problematiskt att observera dem. Man kan inte 

deras namn och i slöjden flyttar de dessutom på sig många gånger under lektionens gång. De 

byter också aktivitet och det är inte säkert att de har samma föremål i händerna varje gång 

man iakttar dem. Det är svårt att hitta mönster hos en och samma elev. Jag upptäckte t ex vid 

utskriften av observation 1 att jag hade tillskrivit samma pojke handlingar för två olika slöjd-

projekt, vilket jag kunde reda ut under intervjun senare. Ett annat problem under observatio-

nerna var ljudnivån, framför allt i träslöjden, vilken emellanåt gjorde det svårt att uppfatta vad 

lärare och elever sade. 

Ett metodproblem som delvis har med min förförståelse som den beskrivs ovan att göra upp-

levde jag i träslöjden. Eftersom jag inte är bekant med tekniker och verktyg här gick mycket 

energi och uppmärksamhet åt att försöka förstå vad det var eleverna egentligen gjorde. I tex-

tilslöjden kunde jag i stället använda den uppmärksamheten till den egentliga observationen, 

eftersom jag hela tiden var bekant med det eleverna gjorde. Man kan här säga att jag vid mina 

observationer i textilslöjden hade nytta av det som enligt Wedin (2007) kan betecknas som en 

praktisk förförståelse, medan avsaknaden av den begränsade mig i träslöjden. Samtidigt fanns 

givetvis risken att jag i textilslöjden skulle gå miste om intressanta aspekter om jag lät min 

förförståelse begränsa min tolkning.  
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Resultat 

Jag inleder resultatdelen med en beskrivning av en typisk slöjdlektion, med exempel från 

samtliga observationer. Skälet till att göra denna beskrivning är en önskan att ge läsaren en 

inblick i miljön och därmed underlätta förståelsen av resultaten. Därefter följer en redovisning 

av resultatet från elevintervjuerna. Detta är indelat i fem teman som utvunnits ur materialet: 

Vad man lär sig, Hur man lär sig, Varför man lär sig, Likheter och skillnader samt Världen 

utanför. Trots att inte varje elev är i fokus väljer jag att kalla dem vid fingerade namn för att 

levandegöra beskrivningen. I ett avsnitt för sig behandlar jag sedan resultatet från lärarinter-

vjuerna. 

 

Slöjdlektionen 

De sex slöjdlektioner jag observerat följer alla den dramaturgi jag väl känner igen från tidiga-

re observationer, lektionsbeskrivningarna i Johansson (2002) och från min egen undervisning. 

Lektionen inleds av en kort samling. Det som här tas upp är praktiska frågor som kommande 

museibesök och frågor om hur en lektion med vikarie gått, samt närvarokontroll. Eleverna 

plockar därefter antingen själva fram sina arbeten, eller får dem av läraren. Var och en fortsät-

ter med det de arbetade med förra lektionen. Läraren cirkulerar bland eleverna och ger hjälp 

där så behövs. Några minuter före lektionens slut städas salen. Ingen av de lärare jag observe-

rade avslutar med en gemensam samling, utan eleverna lämnar salen när de är klara. 

Stämningen på lektionerna är behaglig, även om ljudnivån under träslöjdslektionerna kan bli 

något hög. Eleverna rör sig i salen, de hämtar saker, ser på varandras arbete och samtalar i 

olika konstellationer. Samtalet rör sig ofta om arbetet, man frågar om råd och hjälp och ber 

om idéer. Lika ofta pratar man om övrigt skolarbete och om saker utanför skolan. På Tulpan-

skolan växlar eleverna till sitt hemspråk vid ett par tillfällen, gissningsvis är det då samtalet 

går över till det privata planet.  

Eleverna ger ibland ljudligt uttryck åt sin tillfredsställelse när de lyckas med något, som t.ex. 

Ipek på Tulpanskolan som utropar ”Fan vad bra jag är! Jag är bäst!” när hon på egen hand 

lyckas förbereda symaskinen för spolning. 

Ibland kan också en viss irritation göra sig gällande. Ett exempel är när eleverna på Tulpan-

skolan blir alltför pockande och otåliga, ett annat när något blivit fel och både elev och lärare 

menar att den andre bär skulden. 

 

Inspiration. När eleverna ska börja på något nytt söker de inspiration på olika sätt, och gör en 

skiss av det arbete de tänker sig. Emil, trä- och metallslöjdslärare på Lupinskolan, har vid mitt 

besök luffarslöjd, d.v.s. föremål av ståltråd, som arbetsområde. Han har med sig föremål som 

eleverna kan titta på för att få inspiration.  

Hos Margareta, textillärare på Lupinskolan, söker eleverna inspiration hos varandra. Ibland 

samarbetar eleverna över en skiss för att sy ungefär liknande plagg. Så är fallet med Vicki och 

Ellen på Lupinskolan, som tillsammans ritar en topp. Ibland tittar man på varandras kläder 

eller pratar om något plagg man sett på stan, eller på Internet. 

Ett vanligt sätt att få inspiration är också att titta i de böcker och mönstersamlingar som finns i 

salen, mest frekvent i textilslöjden. 

Det är vanligt att eleverna syr likadana saker och samarbetar. Oscar och Anton på Lupinsko-

lan ska båda sy munktröjor och Nour och Måns på Tulpanskolan syr båda joggingbyxor. 

 

Planering. När eleverna sedan anser sig vara färdiga med sin skiss vidtar planeringsfasen. 

Även här söker eleverna inspiration hos varandra. En av eleverna på Lupinskolan, Ebba, har 

vid mitt besök börjat arbeta med en skiss till en klänning. Hon går först till Vicki och resone-
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rar om en dragsko hon skall ha under bysten på sin klänning. Flickorna jämför med snodden i 

Vickis byxor. Därefter fortsätter Ebba till Karin, som hemifrån har med sig en väska, och stu-

derar hur fållen upptill är sydd. Ebba återvänder till Vicki, och de fortsätter resonemanget om 

dragskon. Efter en stund går Ebba till Emma, som kommer med en praktisk lösning till hur 

Ebba skall sy sin dragsko. Slutligen går Ebba till läraren Margareta, som ber henne använda 

mönsterpärmarna för att hitta en lösning. Hos Sven, träslöjdslärare på Tulpanskolan, som inte 

använder arbetsbeskrivning, krävs att eleverna gör en planering med skiss i flera vyer, d.v.s. 

eleven ritar föremålet från minst två håll, och med exakta mått. 

 

Genomförande. När eleverna så småningom kommer igång med det praktiska arbetet har de 

flera olika strategier för att ta sig vidare. Så gott som alla i textilslöjden har en arbetsbeskriv-

ning till det de ska göra, i trä- och metallslöjden har Emil på Lupinskolan arbetsbeskrivningar 

till vissa av sina föremål, medan Sven alltså arbetar helt utan beskrivningar. Vissa av elever-

na, t ex Liv på Lupinskolan läser mycket noga hela arbetsbeskrivningen i förväg, medan de 

flesta läser just den punkt de ska ta itu med härnäst. Det är vanligt att eleverna ber varandra 

om hjälp. Ett exempel kan vara när Nour på Tulpanskolan ber Jemine att visa henne hur man 

spolar tråd på symaskinen. 

 

När eleverna ber läraren om hjälp ges den på flera olika sätt. Emil på Lupinskolan samlar en 

liten grupp elever som ska klippa till ståltrådar till ett träd i luffarslöjd vid whiteboarden. Han 

resonerar med dem om hur långa trådarna ska vara och visar omväxlande på ett färdigt träd 

och med skisser på tavlan att trådarna måste vara längre än det färdiga trädet eftersom det går 

bort en del när trådarna vrids runt varandra. Sven på Tulpanskolan diskuterar och skissar ock-

så tillsammans med elever, men han instruerar också elever vid maskiner i ett växelspel, där 

han visar och eleven provar i flera omgångar. Ibland hänvisar läraren till arbetsbeskrivningen, 

eller symaskinens instruktionsbok och låter eleven läsa själv, ibland läser lärare och elev ar-

betsbeskrivningen tillsammans. Emil lägger vid ett par tillfällen ett färdigt föremål, eller ele-

vens arbete, intill bilden i arbetsbeskrivningen för att visa. Lärarna uppmuntrar också eleverna 

att hjälpa varandra. Vissa moment visar läraren medan eleven tittar på, t ex Margareta när 

eleverna stickar eller virkar. I ett fall tar Margareta dessutom till den mer handgripliga meto-

den att lägga sina händer över elevens för att styra dem, respektive håller längst ute i virknå-

len för att ge en liten ledning. 

Ett arbetsmoment som Måns och Nour på Tulpanskolan skall genomföra är att sy fickpåsar i 

sina joggingbyxor. Textilläraren Ann-Britt för dem genom momentet genom flera olika stra-

tegier. Måns har själv försökt lägga ut fickpåsarna först, men lagt dem upp och ner. Ann-Britt 

ber honom då titta på bilden i arbetsbeskrivningen, och Måns vänder på påsarna. Byxornas 

framdelar ligger dock fortfarande räta mot räta, d.v.s. eleverna ser bara en halv framsida. Ann-

Britt visar då på sina egna byxor, och påpekar dels att hon stoppar ner händerna i fickorna, 

dels att hon vill ha en ficka i varje sida. Hon ber Nour och Måns tänka tillsammans. När de 

fortfarande inte riktigt förstår visar hon dem hur det ska vara, och förklarar varför. Eleverna 

nålar, och när Ann-Britt kommer tillbaka nästa gång visar det sig att Nour fortfarande gjort 

fel. Ann-Britt uppmanar då åter eleverna att titta på bilden och jämföra. När båda så småning-

om fått allt rätt kommer Ann-Britt tillbaka och förklarar varför det ska vara så. Här ser vi att 

Ann-Britt hänvisar till arbetsbeskrivning, ber eleverna tänka tillsammans, visar på sina egna 

kläder och visar och förklarar verbalt. 

 

Utvärdering. När arbetet är färdigt ska det utvärderas. Eleverna gör olika former av skriftliga 

utvärderingar, antingen för hand eller på dator, med hjälp av stödpunkter som läraren ger. 

Ann-Britt på Tulpanskolan vill ha med vad eleven gjort i text och bild, hur det är gjort, vad 

eleven lärt sig, vad han/hon tycker om resultatet, kostnad och tvättråd. 
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Elevintervjuerna 

Jag övergår nu till att redovisa resultaten från intervjuerna under de funna temana. Vad man 

lär sig handlar om vad eleverna upplever att kunskapsinnehållet i slöjden är. Hur man lär sig 

behandlar sättet att lära i slöjden. Varför man lär sig berör frågan om den eventuella nyttan av 

slöjdkunskaper. Likheter och skillnader handlar om jämförelser mellan de olika slöjdarterna, 

mellan slöjd och andra ämnen och mellan könen. I det sista temat, Världen utanför, tar jag 

upp de referenser eleverna gör till sitt liv utanför skolan. 

 

Vad man lär sig 

När eleverna talar om vad de lär sig i slöjden kan man dela upp deras utsagor i två nivåer. 

Dels handlar det om uttalanden om vad de lär sig i slöjden, dels om uttalanden om vad en 

duktig slöjdelev kan, eller vad läraren sätter betyg på. På den första nivån handlar det framför 

allt om ämnesfakta, den andra nivån är mer mångfacetterad. Där handlar det ofta om övergri-

pande förmågor, som t ex självständighet och problemlösningsförmåga. Den första nivån re-

dovisas under rubriken Praktiska kunskaper, den andra under rubriken Förmågor. Dessutom 

förekommer elevsvar som berör mer personliga egenskaper som eleverna anser vara viktiga i 

slöjden. Dessa redovisas under rubriken Uppförande och personliga egenskaper. 

 

Praktiska kunskaper och färdigheter 

När eleverna uttalar sig om vad de lär sig i slöjden är den vanligaste utsagan något som har 

med ämnesfakta att göra. Det handlar om tekniker, som virkning, broderi eller svetsning, om 

verktyg som hammare och nål eller om maskiner som symaskin och svarv. Det kan också 

handla om materialen, t ex om att olika material kräver olika sömmar. Ibland handlar det om 

olika moment, som t ex att sy i en knapp. Julia beskriver ett linne som hon har sytt och som 

hon var mycket nöjd med. Hon säger: 

 
”Det fanns någon sån där slöjd, eller stygn som inte syntes typ så att det försvann” 

 

Julia visar här att hon ser momentet att lägga upp ett plagg med osynlig fållsöm som det hon 

framför allt kommer ihåg att hon lärde sig vid tillfället. Att lärandet för eleverna ofta handlar 

om tekniker och moment visar också att de talar om att de lär sig fler olika saker i textilslöj-

den än i träslöjden. De nämner t.ex. att de lär sig flera olika stygn när de broderar, och olika 

sömmar på symaskinen beroende på vilket material de arbetar med.  

Eleverna ser också det att kunna arbeta praktiskt, att göra saker med händerna som ett mål i 

sig. Fatima på Tulpanskolan säger t ex  

 
”Så jag tycker det är jättebra att man har slöjd t ex, som slöjd och idrott och såna ämnen som inte… har så 

mycket böcker, om man säger så. Att man kan ha, sätta sin tid för lite annat också, vila sig, ta det lugnt, göra 

nånting åt sig själv och andra” 

 

Jag tolkar Fatima så att hon menar att syftet med slöjden är avkoppling från de s.k. teoretiska 

ämnena och möjlighet att tillverka saker.  

Ytterligare exempel på det som eleverna på den medvetna nivån tycks uppfatta vara lärinne-

hållet i slöjden är de motoriska färdigheterna, de talar om att de övar upp sin fingerfärdighet. 

 

Arbetsbeskrivningar är, framför allt i textilslöjden, vanligt förekommande. De är givetvis ett 

medel för lärandet, vilket jag kommer att behandla i avsnittet Hur man lär nedan. Dessutom 

betraktar eleverna att kunna följa en arbetsbeskrivning som ett mål för lärandet i sig, vilket 

följande citat visar. 



 35 

 
I: Varför har vi slöjd i skolan tror du? 

Ip: Ja det är väl… att kunna läsa beskrivningar, det har man ju faktiskt nytta av. Det är ju inte bara, så det är 

ju bra om man lär sig tolka beskrivningar och såna saker också. 
 

Mitt intryck är att eleven anser att en av de saker hon kommer att ha nytta av i sitt framtida liv 

är att kunna följa en instruktion, även i andra sammanhang än handarbete. 

 

Förmågor 

När eleverna talar om vad som är utmärkande för en duktig slöjdelev och vad läraren värderar 

i sin betygsättning dyker andra föreställningar om vad lärinnehållet i slöjden är än ämnesfakta 

upp. Eleverna talar t ex om förmågan att välja mellan olika handlingsalternativ: 

 
”Och har tänkt igenom alla möjliga faktorer. Så här kan man göra, så kan man inte göra, man kan även göra 

så här. Då är man bra i slöjd.” 
 

Jag upplever att den här eleven visar att han betraktar förmågan att välja mellan olika hand-

lingsalternativ, och att välja det mest adekvata som en central förmåga. Det tycks också som 

om eleven uppfattar att det inte endast är valet i sig, utan också förmågan att motivera det som 

är viktig. 

Besläktat med val av handlingsalternativ är förmågan att identifiera och lösa problem. Mitt 

intryck är att följande citat visar att eleven är medveten om att just detta är en förmåga som 

utvecklas i slöjden: 

 
”Man kan väl liksom förstå lite själv också hur man ska göra” 

 

När eleven talar om att förstå lite själv vad man ska göra tolkar jag det som att han menar 

förmågan att identifiera ett problem i genomförandet av ett arbete, och att kunna lösa det på 

egen hand. 

Eleverna tar också upp förmågan att planera och tänka framåt som viktiga för en duktig elev, 

och att man visar att man förstår det man gör. Dessutom ska den duktige eleven kunna beskri-

va sitt arbete och hur man tänker både skriftligt och i skisser.  

Förmågan att utmana sig själv genom att välja arbeten som är lite svårare än det man tidigare 

klarat av är också något som eleverna ser som viktig: 

 
”Sen om man är bra, har gjort några saker som blir bra, så kan man ju försöka ta ett steg till liksom”  

 

Den här eleven tycks tala om den egna förmågan att avgöra när man uppnått tillräcklig skick-

lighet inom ett område och den inre drivkraften att söka nya utmaningar. 

De här förmågorna är delar av det som eleverna är tydligast med när de pekar ut det en duktig 

slöjdelev är bäst på: att vara självständig och ta egna initiativ. Eleverna vet att den duktige 

eleven arbetar på egen hand, utan att fråga läraren alltför mycket. En av eleverna säger att hon 

oftast ”kan fantisera det själv” när vi talar om svårigheten att i tillklippta delar se vad som är 

vad, och hur delarna ska sammanfogas. Jag får intrycket att hon talar om att hon kan räkna ut 

hur delarna till hennes arbete hänger ihop och hur hon ska gå vidare. Hon tycks dessutom vara 

medveten om att självständigheten i att ha den fantasin är viktig för en duktig elev. 

Ett par elever påpekar dessutom att man, om man är taktisk, bör ställa frågor till läraren ge-

nom att beskriva hur man tänkt sig att göra och därefter fråga läraren vad han eller hon tycker. 

Detta uppfattar jag som ett sätt att markera sin förmåga att tänka självständigt och ändå få 

hjälp. 
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Ett annat lärområde som eleverna berör inom det här området är formgivning och kreativitet. 

Ebba som under observationen går runt och söker inspiration hos olika kamrater talar om den 

här situationen.  

 
”Att hitta bättre idéer, och snyggare idéer. Och så får jag ju… mitt tänk blir bättre, jag utvecklas ju” 

 

Jag tolkar Ebba så att hon tycker att hon får idéer till sitt plagg av de andra, men också att 

hennes egen kreativitet utvecklas genom att hon väger dessa idéer mot varandra. Eleverna är 

också medvetna om att läraren uppskattar när man presenterar egna idéer och tar eget initiativ. 

 

Uppförande och personliga egenskaper 

Elevernas upplevelse av lärandet i slöjden har jag hittills redovisat under rubrikerna Praktiska 

kunskaper och Förmågor. Det har handlat om ämnesfakta och förmågor som eleverna uppfat-

tar att den duktige slöjdeleven har. 

En tredje grupp vill jag behandla för sig. Här handlar det mer om personliga egenskaper och 

uppförande.  

Eleverna upplever att det i slöjden är viktigt att man är noggrann och flitig. Dessutom är det 

viktigt att vara koncentrerad på arbetet: 

 
”Hon sa att jag kan uppnå väldigt högt betyg om jag bara vill. Eh… det var det att… hon vill… hon sätter 

väldigt mycket stor press att man… hon vill verkligen att vi koncentrerar oss på arbetet. Det är ju så mycket 

att det är mobiltelefoner, det är kompisarna, det är lite såna grejor. Så hon tar mycket stort ansvar hur vi kon-

centrerar oss på lektionerna.” 
 

Jag tolkar Fatima så att hon upplever att koncentrationen inte bara är viktig för arbetet med att 

uppnå målen i slöjd. Hon tycks också anse att den i sig är betygsgrundande. 

 

Att vara noggrann, flitig och koncentrerad på arbetet är trots allt egenskaper som relaterar sig 

till arbetet i slöjdsalen, även om de inte ingår i mål eller betygskriterier. Några elever tycks 

dock anse att även närvaro och uppförande spelar in i betygsättningen. En elev säger så här: 

 
”Om man har bra betyg i slöjd så får man inte riktigt gå emot läraren, så att läraren blir sur, för det är en väl-

digt dålig grej, man får behålla det inom sig liksom.” 
 

Jag tolkar detta så att just den här eleven upplever att anpasslighet är en av de saker man lär 

sig under slöjdundervisningen. En annan elev sammanfattar sin syn på hur läraren sätter betyg 

i slöjd så här: 

 
”I träslöjd sätter dom på betyg, om man t ex ska ha MVG så ska man t ex arbeta hela tiden, vara tyst och inte 

slarva. Så ska man vara duktig och sånt, komma i tid. Om man ska ha MVG, nej VG menar jag, så ska 

man… vad heter det, ja det vet jag inte exakt, men jag tror att man måste vara, ja, man måste vara bra. Och 

sen om man pratar så blir det VG, och sånt, och om man kommer lite för sent. Och G är, eh… när man kom-

mer dit och gör det man ska. Ja, det är G.” 
 

De egenskaper den här eleven anser vara viktigast tycks alltså vara flit, uppförande, nog-

grannhet och punktlighet. Att några andra faktorer än dessa skulle påverka betyget i slöjd 

kunde han inte se. 
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Hur man lär sig 

Jag kommer i detta tema också att använda mig av exempel från observationerna. Resultaten 

redovisas under de tre underrubrikerna Lära av varandra, Göra och göra om samt Instruktio-

ner. 

 

Lära av varandra 

En aspekt av lärandet i slöjden är att det i stor utsträckning är uppbyggt på demonstrationer 

och av att man lär av varandra i olika konstellationer.  

Läraren som mästare. Läraren visar ofta olika moment, och eleven försöker ta efter. Det här 

inslaget förekommer hos Sven där jag såg två tydliga exempel under mina observationer. Det 

första exemplet är det ovan nämnda där han och Maja växelverkar vid slipen. Om det pratar 

Maja och jag under intervjun. I följande citat börjar jag med att beskriva situationen för hen-

ne: 

 
I: Mm, och då, då såg jag förra gången att när ni höll på med dina små pluppar där (Ip: ja), så visade ju 

Sven… först så höll du på och slipade dom (Ip: ja) med sandpapper (Ip: mm), och sen visade Sven dig ma-

skinen, och det funkade inte så bra (Ip: nej), det pratade vi ju om sen att det är för att du är vänsterhänt (Ip: 

ja), och sen visade han svarven, och så visade han den andra slipmaskinen (Ip: mm), var det så? (Ip: mm) 

Och… det jag funderade på det var att när, när, när du och Sven stod vid slipmaskinen, den första (Ip: ja), då 

gjorde han så, att Sven slipade lite, och så tittade du (Ip: ja), och så provade du själv (Ip: ja), och så tog Sven 

ifrån dig pluppen (Ip: ja), och så slipade han (Ip: mm), och så försökte du själv igen (Ip: ja)… Gör han ofta 

så, att han liksom visar flera gånger (Ip: mm)? 

Ip: Alltså, det är om jag gör typ fel (I: ja), då visar han ju en gång till (I: ja just det), så att jag gör bättre. 

 

Majas svar visar att hon ser Sven som mästaren som kan avgöra när hon gör rätt, och att det är 

genom upprepade demonstrationer och genom att prova själv som hon själv så småningom 

genomför arbetsmomentet bättre. Hon är också full av beundran inför sin mästare och säger 

att han kan mer än alla andra. 

 

Det andra exemplet är när Kalle ska foga ihop plankor med lim. Sven känner med handen 

över limfogarna för att känna efter att de är jämna, ber Kalle att göra samma sak, och uppre-

par därefter ett par gånger. Metodiken är densamma, ett växelvis genomförande, där det är 

mästaren/läraren som visar och eleven som imiterar och lär. Även i textilslöjden förekommer 

metoden, Margareta använder den t ex när hon ska lära Lukas att virka. Hon visar, han provar 

i ett par omgångar. Här övergår också så småningom mästaren till att mycket handfast styra 

lärlingens händer genom att lägga sina händer över hans. 

Mitt intryck är att eleverna uppskattar mästar-lärlingsituationen. Lukas gör jämförelser mellan 

att arbeta med beskrivning och att få hjälp av läraren. 

 
Ip: det går nog bättre om läraren säger lite först (I: mm). Hon kommer och visar några stygn kanske då (I: ja)  

och så får man fortsätta på det (I: ja) och då går det oftast bättre 

I: Ja. Vad är det som gör att det går lättare när läraren visar än att läsa sig till det då? 

Ip: Då ser man i verkligheten hur det går till (I: mm) mm 

 

Lukas tycker alltså att hans arbete går bättre om mästaren visar hur han ska göra. Det verkar 

som om det är det konkreta i situationen som underlättar för honom. Det skulle också kunna 

vara så att han har svårigheter att i tanken ”översätta” en bild till ett tredimensionellt föremål 

Även Ebba jämför med att bli instruerad av läraren när hon försöker lära sig lägga upp en 

stickning med hjälp av en arbetsbeskrivning i bilder: 

 
Ip: ja… jag tycker det är svårt att förstå dem/arbetsbeskrivningar/ ibland, för det är svårt att se. 

I: Vad är det som gör att det är svårt att se tycker du? 
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Ip: Men, t ex i virkningen, eller stickningen ser man inte vilken av de båda trådarna man ska använda 
 

Mitt intryck är att Ebba känner att hennes förmåga att överföra den tvådimensionella bilden 

till sitt eget arbete är begränsad, och att det gör att hon föredrar att läraren visar. 

Den personliga närheten är också viktig. Alice säger att det som gör att det är lättare att ta till 

sig när det är hennes lärare som visar än när hon får instruktion i grupp eller läser en arbetsbe-

skrivning är att läraren då pratar bara med henne. 

Detta syntes också mycket tydliga exempel på i samtliga observationer. När lärarna hade indi-

viduella instruktioner hade de mycket nära och personliga diskussioner med flera av eleverna. 

De sänkte rösten, lade handen på en axel och hade en mer intensiv ögonkontakt. 

En annan aspekt av mästare- lärling-förhållandet som eleverna tar upp är att man arbetar pa-

rallellt med läraren. Bahar på Tulpanskolan tycker t.ex. att hon lär sig bäst om läraren visar 

och förklarar samtidigt som Bahar utför sitt arbete, eftersom hon då kan se och arbeta på 

samma gång. 

 

Kamraten som mästare. Det är dock inte alltid läraren som är mästare utan eleverna visar ofta 

varandra. Ebba, som gick mellan sina kamrater och sökte råd och inspiration, berättar också 

under intervjun att det är råd om olika saker hon söker hos olika kamrater. 

 
Ip: Karin t ex hon är väldigt duktig på liksom… ja, hon är väldigt duktig på praktiska grejor, det är hon, så 

henne går jag alltid till om det är nånting som… är det smart att göra så här? Men Emma och Vicki går jag 

till om det liksom är utseendemässigt lite mer… så det är olika till olika personer. 

I: Mm… vad är det du frågar Margareta om? 

Ip: Om det är rätt. 
 

Jag tolkar Ebba så att hon använder olika mästare för olika delar av sitt arbete. Margareta är 

hennes lärare och att hon endast frågar henne om arbetet är rätt ger mig intrycket att Ebba 

egentligen bara är intresserad av Margareta som bedömare. Det tycks snarare vara kamrater 

hon betraktar som mästare. Att hjälpa andra med deras arbete har också positiva effekter för 

hjälparen. Alice tycker t.ex. att man lär sig mycket själv på att hjälpa andra. 

 

Eleverna gör jämförelser mellan läraren och kamraten som mästare. Några föredrar läraren. 

De tycker att han/hon visar mer pedagogiskt och att de är säkra på att det blir ”rätt” när lära-

ren visat. En annan fördel med läraren som mästare som eleverna påpekar är att han/hon kan 

visa på flera handlingsalternativ, medan kompisen ofta bara kan ett. En elev tycker också att 

man lyssnar mer på läraren, det han/hon säger har högre dignitet.  

Några elever föredrar dock kamrater, av olika skäl. För Ebbas del är det betygstaktik: 

”Inte för att det kan sänka betyget direkt, men det kan ju ha en liten påverkan, så jag går hellre till mina kom-

pisar först” 

 

Ebba undviker alltså att fråga sin lärare av rädsla för att det ska påverka hennes betyg. Andra 

menar att det är lättare att förstå när kompisen förklarar. För det första av språkliga skäl, lära-

ren använder facktermer och ett språk som inte är så lätt som kompisens. För det andra tycker 

man att kompisen har lättare att förstå vad man menar när man frågar. För det tredje tycker 

eleverna att kompisen vet hur han/hon själv fått förklaringen och alltså kan anpassa sin. 

 

Tyst kunskap. Under observationerna framgår vid flera tillfällen att språket inte räcker till för 

att förklara allt i slöjden. Under en observation av en textilslöjdslektion på Lupinskolan skulle 

Rebecka som tidigare virkat ett fodral visa Vicki hur hon gjort. Rebecka gjorde ett försök att 

förklara i ord innan Vicki börjat, men gav sedan upp, sade att hon inte kan förklara och bad 

Vicki virka en bit så att hon sedan skulle kunna visa.  
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Under en observation och en intervju uppkommer två situationer där två olika elever, Fatima 

och Alice, visar att vissa kunskaper är kroppsliga snarare än verbala. Båda ska tala om elas-

tiskt tyg och visar elasticitet med händerna när de inte finner ordet. För Alices del kommer 

ordet strax efter det att hon gjort rörelsen, men det är rörelsen som är först.  

 

Samspel med andra. När det gäller mästare-lärling är det, som framgår av uttrycket, en per-

son, lärare eller elev, som är den som kan och en person som ska lära. Eleverna visar dock i 

sina intervjusvar att de också lär i jämbördigt samspel med varandra. Oscar och Anton upp-

skattar att göra saker ihop, de pratar om att de har virkat varsin mössa, och just nu syr de lika-

dana tröjor. När jag frågar vad skillnaden är svarar Anton att det är att man dels inte behöver 

göra allt själv, dels inte behöver tänka ut allt själv. Det tycks som om det handlar om två olika 

fördelar för pojkarna. För det första är det en arbetsbesparing, om man t.ex. syr likadana tröjor 

räcker det att rita ett mönster. För det andra kan man anta att Anton tycker att samspelet är 

viktigt i arbetet med att tänka ut lösningar till hur arbetet ska utföras. 

 

Göra och göra om 

Under denna rubrik finner jag tre delvis olika aspekter, att lära av misstag, att lära genom att 

göra samt repetition. 

 

Lära av misstag. Eleverna ger i intervjuerna uttryck för att de lär genom sitt eget arbete, ge-

nom de erfarenheter de gör. Wilhelm säger så här: 

 
Ip: Ja, om man inte är nöjd med det, så gör jag oftast om det, men ibland hinner man inte och då får det vara 

så. 

I: Ja. Vad lär du dig när du gör om saker, tycker du? 

Ip: Det jag gjort fel. 

I: Ja. Att du gör det rätt i stället då? 

Ip: Ja. 
 

Wilhelm tycks anse att han lär sig genom att göra misstag, och korrigera dem. När han sedan 

gjort om har han fått momentet rätt och kommer därigenom ihåg det rätta utförandet bättre. 

 

Att göra. Själva görandet är centralt när det gäller hur man lär i slöjden. En aspekt av göran-

det är att man lär sig genom att ägna tid åt att genomföra. Ebba säger: 

 
”Den blev väldigt fin. Men det tog ju sån tid, men jag lärde mig virkning på den väldigt mycket. Alltså bara 

sitta med det.” 
 

Det tycks som om Ebba menar att hon genom att lägga lång tid på att genomföra arbetet lärde 

sig tekniken i grunden. En vanlig svårighet för nybörjare i virkning är att få en jämn fasthet. 

Sannolikt är det detta Ebba menar att hon lärt genom att ägna tid åt arbetet. 

En annan aspekt är att man genom att göra själv kommer ihåg bättre än om någon bara visar. 

Vid en av observationerna visade läraren Julia hur man nystar garn, och det blev så att läraren 

slutförde själv. Vi talade om detta under intervjun: 

 
I: Hade du kommit ihåg bättre om du hade blivit tvungen att göra det själv? 

Ip: … det hade jag nog gjort. 

I: Ja. Vad kommer det sig tror du? 

Ip: För då har man gjort det en gång, då har man känt på det själv. 
 

Jag får en känsla av att det dels handlar om att man genom att göra saker upprepade gånger lär 

sig bättre, dels om att den rent fysiska förnimmelsen, att känna på det själv, stödjer lärandet. 
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Ytterligare en aspekt av att lära genom att göra är att det hjälper till att förstå det verbalt för-

klarade. Under en av observationerna arbetade Alice med att förändra ett mönster. Hon gjorde 

ett misstag i mönsterritningen som skulle ha resulterat i att klänningen blivit fel. Läraren kor-

rigerade misstaget och förklarade. Det såg ut som om Alice inte riktigt förstod, och när lära-

ren gått vidare började hon experimentera med att hålla upp mönstret framför sig. Vi resone-

rade om situationen under intervjun: 

 
I: Förstod du vad Margareta menade? 

Ip: Inte riktigt… det var inte självklart för mig att det skulle vara så, jag vet inte riktigt hur jag hade tänkt an-

nars, men, nja… 

I: Men, sen, när hon förklarar så förstår du inte direkt (Ip: nej), och sen testar du, eller (Ip: ja)? Och då… 

Ip: och då fattar jag. 
 

Det tycks som om Alice inte förstår den verbala förklaringen läraren ger, utan att hon verkli-

gen förstår sitt arbete först när hon får tillfälle att genomföra momentet på egen hand. Ytterli-

gare en orsak till svårigheten att förstå kan vara den oförmåga att översätta två- till tredimen-

sionellt som tidigare diskuterats. Mönstret på papper liggande på bordet är tvådimensionellt, 

när det tas upp och hålls mot kroppen visar det större likheter med det färdiga plagget. 

 

Repetition. Eleverna upplever också att de lär genom repetition. Ett sätt att repetera är att utfö-

ra ett moment flera gånger i olika sammanhang. Bahar arbetar med ett broderi i slöjden. Hon 

har broderat tidigare och hon säger nu: 

 
”Jag har kunnat brodera, så nu kan jag det helt” 
 

Jag tolkar hennes uttalande så att hon första gången hon broderade lärde sig grunderna i bro-

deri, och att hon nu har upprepat så många gånger att hon verkligen är förtrogen med tekni-

ken. En annan typ av repetition är att läraren inför ett praktiskt moment snabbt repeterar de 

begrepp och inslag i arbetet som är viktiga att komma ihåg. I en av observationerna skulle 

Bahar lägga ut sitt mönster på tyget. Vi pratar om det här under intervjun: 

 
I: Och så gick Ann-Britt ifrån dig och så sa hon ”Nu ska du tänka på mot vikt kant, trådriktning, sömsmån”, 

så räknade hon upp några såna grejor (Ip: mm). Eh, och nu undrar jag, vet du vad allt det här som hon sa, vet 

du vad det betyder? 

Ip: Mm, nästan 

I: Ja 

Ip: Nej, jag visste det ju inte förrän hon sade det. 

I: Nej /…/ 

Ip: Jag kunde det inte förrän hon sade det till sist. 

I: Och du förstod direkt vad det var? 

Ip: Ja, vi har pratat om det innan. 

I: För det blev ju rätt sen. OK, så det blev som en liten repetition där? 

Ip: Ja, som jag hade glömt av. 

 

Bahar tycks först inte vilja tillstå att hon glömt begreppens betydelse, sedan medger hon att 

hon glömt. Det verkar som om repetitionen fungerar på två plan i Bahars lärande. Dels får hon 

av läraren en repetition av de begrepp som används, dels får hon genom sitt eget arbete en 

repetition av vad begreppen praktiskt innebär. 
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Instruktioner 

I slöjden förekommer flera olika former av instruktioner. Jag tar här upp arbetsbeskrivningar, 

hur läraren instruerar samt jämförelser mellan olika former av instruktion.  

 

Arbetsbeskrivningar. När det gäller arbetsbeskrivningar skiljer sig de fyra observerade lärarna 

åt. Båda textillärarna använder skriftliga arbetsbeskrivningar till de flesta arbeten. En av 

textillärarna använder också ett datorbaserat hjälpmedel för stickning och virkning. Den ena 

träslöjdsläraren använder i princip aldrig skriftliga arbetsbeskrivningar medan den andre an-

vänder dem där de finns att tillgå. Han menar att de är mindre vanliga till träarbeten än till 

textila arbeten. 

Eleverna talar dock mycket om arbetsbeskrivningar. De tar upp flera saker de lär sig av att 

använda en beskrivning. 

 
”I vilken ordning. När man syr kläder är det viktigt att göra allt i rätt ordning, så det inte blir fula hopsyning-

ar… det blir, ja, eller så där… Så då är det viktigt att veta att man ska sy upp grejor först och sen sätta ihop 

allting.” 

 

Det tycks som om den här eleven anser att det hon lär sig av arbetsbeskrivningar är den ord-

ning i vilken arbetsmomenten ska genomföras för bästa resultat. Andra elever tycker att de av 

att läsa arbetsbeskrivningar lär sig vilka sömmar som ska användas i vilka sammanhang.  

Fatima säger så här: 

 
”Ja, jag lär mig ju det man ska göra, jag lär mig hur jag ska kunna förstå en text utan att…” 
 

Jag tolkar henne så att hon av att läsa beskrivningen lär sig dels hur arbetet ska utföras, dels 

själva förståelsen av texten, och att omsätta den i praktiskt arbete. Eleverna tycker också att de 

genom att arbeta med beskrivningar lär sig att tänka själv och att föra över det till sitt eget 

arbete. Det tycks alltså som om de ser arbetsbeskrivningar som en väg till att lära sig arbeta 

självständigt med problemlösning. Man kan ana att eleverna betraktar självständigheten de får 

genom arbetsbeskrivningarna med lite olika infallsvinklar. Ibland handlar det om att utveckla 

förmågan att tänka själv, ibland mer om att man genom att använda arbetsbeskrivningen helt 

enkelt inte behöver vänta på läraren. 

Eleverna har dock mycket olika uppfattningar om hur det är att använda beskrivningar. En 

elev tycker mycket illa om det: 

 
”det är väldigt ofantasi i det hela och det är liksom väldigt mycket i en box. Man kan liksom inte gå utanför 

där och göra som man vill” 

 

Andra känner sig inte lika bundna, utan avviker från beskrivningen när de tycker att det pas-

sar. De här eleverna tycks helt enkelt betrakta arbetsbeskrivningen som en idé till genomfö-

rande, inte något som absolut måste följas. Pelle säger så här: 

 
Ip: Arbetsbeskrivning är bra när man ska börja komma igång, då är det lite lättare 

I: Vad beror det på? 

Ip: Eh, i början är det, då berättar de ju i beskrivningen väldigt detaljerat hur man ska göra, och läraren säger 

hur… man kan göra och så. Alla sätt så. 
 

Det verkar som om den här eleven i början av ett arbete känner sig osäker, och att han då kan 

uppleva det som en hämsko att få alltför många alternativ. Arbetsbeskrivningen tycks han då 

uppleva som en trygghet. 
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Fördelar med arbetsbeskrivningar som eleverna pekar på är alltså att de är tidsbesparande, 

läraren kanske har många elever som väntar på hjälp, och då är det effektivare om man kan 

använda beskrivning. Andra elever pekar på att en fördel är att arbetsbeskrivningen utgör en 

påminnelse, och kanske en repetition av det läraren tidigare gått igenom. Tariq pekar på ytter-

ligare en fördel: 

 
”När han lär en, då lär man sig så som det ska vara, men när man lär sig det i boken så måste man komma på 

det själv, då blir det lite enklare att förstå, eller svårare, menar jag, så lär man sig lite mer.” 
 

Mitt intryck är att han menar att lärandet blir mer effektivt om man själv får fundera ut hur 

man ska göra, och att arbetsbeskrivningar är ett medel att uppnå det. En elev påpekar samspe-

let mellan text och bild, och menar att det underlättar förståelsen.  

Elever i de grupper som arbetar med beskrivningar ser också förmågan att använda dem som 

en viktig del i lärarens betygsättning. 

 

Under observationerna framgår att jämförelser mellan färdigt objekt och arbetsbeskrivning är 

vanliga. Man kan anta att objektet för lärandet sannolikt är förmåga att ”översätta” en bild till 

en inre bild av ett tredimensionellt föremål. Emil på Lindåsskolan håller t.ex. flera gånger 

under observationstillfällena upp ett färdigt föremål bredvid arbetsbeskrivningen. Jag frågar 

Pelle om den här situationen i intervjun. Han tycker det är lättare att se hur det ska vara, och 

på frågan varför svarar han  

 
”Ja alltså hur man ska böja, annars är det ju platt på papper, så ser man hur man ska böja”.  
 

Jag tolkar hans svar så att han beskriver svårigheten att förställa sig hur föremålet på bilden 

ska se ut i verkligheten, och att läraren hjälper honom med det genom att lägga föremål och 

bild bredvid varandra. En annan dimension av samma svårighet beskriver Nour i sitt utrop 

under en av observationerna: 

 
”Men det är ju bara en halv byxa, hur ska man då kunna se!” 

 

Hon har den dubbla svårigheten med att översätta bilden och att det i textila arbetsbeskriv-

ningar är vanligt att endast visa den del av plagget som man för tillfället arbetar med, alltså 

ibland en halv byxa. 

 

Hur läraren instruerar. Eleverna har påfallande olika uppfattning om hur läraren brukar in-

struera. Från eleven som säger att läraren bara brukar säga ”sy” till eleven som svarar: 

 
”Hon brukar först be mig läsa instruktionen. Om jag fortfarande inte förstår så, ja, hon brukar ju, det är så att 

hon, hon tar mig på vägen, så hon låter mig klura ut det själv.” 
 

Den första eleven tycks anse att läraren ger honom raka, enkla instruktioner i ett led, medan 

den andra eleven beskriver lärarens (som för övrigt är densamma i båda fallen) instruktioner 

som scaffolding, alltså hjälp att strukturera problemet genom att visa på utgångspunkten och 

hur man därifrån kan fortsätta.  

 

Jämförelser mellan olika former av instruktion. De flesta elever tycks föredra att läraren visar 

och förklarar framför att läsa en beskrivning. Ett skäl tycks vara den tidigare omtalade svårig-

heten att översätta tvådimensionellt till tredimensionellt. Datorbaserade hjälpmedel tycks or-

saka samma problem. Oscar och Anton som använt detta säger: 
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Ip2: det är nog lättare om Margareta visar, så man sitter där, man ser hur hon gör liksom. 

I: Det ser man inte lika bra på datorn tycker du? 

Ip2: Nej, det… 

Ip1: ja, men det är lättare att ta åt sig när det liksom är verklighet. 
 

Datorprogrammet eleverna använder har rörliga bilder, ändå tycker pojkarna att det är lättare 

att förstå när läraren visar. Jag tolkar deras resonemang så att det är den platta bilden som gör 

det svårt för dem att förstå. Ytterligare skäl att föredra läraren framför arbetsbeskrivningar är 

att man kanske inte språkligt förstår beskrivningen, och att man vill vara säker på att göra rätt. 

I de fall elever föredrar skriftliga beskrivningar framför lärarens förklaringar handlar det om 

att undvika väntan på hjälp, eller som tidigare nämnts att de många valmöjligheter som lära-

ren ger kan verka förvirrande. En elev pekar också på att det är bra att ha arbetsbeskrivningen 

eftersom det är lätt att glömma det som enbart sägs. 

 

Varför man lär sig 

När det gäller framtida nytta av slöjdkunskaper är eleverna mycket tydliga. Man har nytta av 

slöjd antingen om man tänker sig att arbeta med det, t ex som designer eller byggarbetare, 

eller i vardagen i sitt vuxenliv, gärna för att hålla kostnader nere. Emma på Lupinskolan gav 

tydligt uttryck åt det sistnämnda när hon sade: 

 
”Ja, snickare (I: mm). Alltså snickare kostar ju rätt mycket ändå, eller lägga klinker eller vad som helst (I: 

ja). Det är ju grymt om man skaffar en man som är snickare (I: ja) och så om jag själv syr, då blir det ju helt 

gratis.” 

 

En viss övervikt finns för att man ser kunskaper i träslöjd som viktiga för framtida yrkesut-

övande, medan kunskaper i textilslöjd framför allt är vardagskunskaper. 

För övrigt ger eleverna endast i enstaka utsagor uttryck för andra användningsområden. Ida på 

Lupinskolan menar att man har nytta av att tänka självständigt, Sara på samma skola framhål-

ler nyttan av att kunna läsa och tolka beskrivningar och Viktor på Tulpanskolan tycker att 

slöjdkunskaper är bra som grund för fortsatt slöjdande. 

Eleverna uttrycker åsikten att ett av syftena med slöjdämnet i skolan är att bibehålla barnets 

kreativitet. Däremot har de svårt att se att denna kreativitet har någon bärighet i framtiden. 

 
I: Vad är det som gör att man inte… för det … ni tänker ju, när jag ställer frågan ”har man nytta av sånt man 

lär sig i slöjden”. Alltså, ni är ju medvetna om att kreativitet är viktigt i slöjden, (Ip: ja), men när jag ställer 

frågan om ni har nytta av kunskaper från slöjden utanför (Ip: ja), då tänker ni inte på kreativitet, eller hur? 

Det är nog ingen av er som gör. Vad kommer det sig, tror du?  

Ip: Eller, vad menar du? 

I: Att, att det känns… när jag ställer frågan vad man har för nytta av slöjdkunskaper, (Ip: ja) då tänker ni på 

det här att sy, att snickra och så, men ni tänker inte på det här med kreativitet och självständighet. Om jag 

ställer frågan direkt till dig nu, så ser du ju att kreativitet och självständighet det har man nytta av överallt 

(Ip: ja), och det är nånting som utvecklas i slöjden. 

Ip: … det behöver inte utvecklas i slöjden. 

I: Nehej, men det är ett av slöjdens syften. (Ip: jaja, ok) Alltså, det är ju det som jag betraktar som slöjdkun-

skaper (Ip: mm) men det gör inte ni på samma sätt riktigt, eller hur? (Ip: tveksamt jaa). Vad kommer det sig 

tror du? 

Ip: Att vi inte uppfattar kreativiteten utanför slöjden? 

I: Att det är nånting som man jobbar med i slöjden, att kreativitet är nånting man jobbar mycket med i slöj-

den, som man har nytta av utanför också. 

Ip: Alltså dom sakerna vi gör utanför slöjden (I: ja), då tror jag inte riktigt kreativiteten får rum (I: nej). För 

då är det mer alltså… så strikt, då ska du följa vissa (I: ja). Vi ska ju följa vissa tänkanden där. Och lära oss 

vissa mönster (I: ja), då blir det ju inte självständigt (I: nej), utan vi lär oss av andra (I: ja). Det är ju mer i så 

fall grupparbeten då kommer ju det där kreativa. Vi skapar planscherna här, vi sätter in lite bilder där. Och så 

om vi visar det så här då förstår ju dom bättre (I: mm). Där kommer ju kreativiteten. 
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I: Mm. Så du tänker att det är en skillnad mellan slöjd och andra ämnen (Ip: mm), att andra ämnen har inte 

samma utrymme för egen kreativitet (Ip: ja, ja) 
 

Trots att jag varierar frågan på flera sätt verkar den här eleven inte alls anse att kreativitet och 

självständighet som utvecklas i slöjden kan användas utanför slöjdsalen. Det tycks också vara 

så att hon betraktar kreativitet som förmågan att skapa något konkret, när hon funderar över 

andra ämnen talar hon t.ex. om de planscher de gör där. Det tycks alltså som om elever kan se 

att vissa färdigheter utvecklas i slöjden, självständighet, kreativitet och problemlösning, men 

att de samtidigt inte anser att de färdigheterna är något de kan ha nytta av i framtiden. 

Uppfattningen att slöjden inte fyller någon funktion alls framkommer också i en av intervju-

erna. Den elev som står för den uppfattningen anser kort och gott att slöjd är ”onödigt”. Han 

anser att man inte lär sig så mycket på textilslöjd, att det man lär sig är lätt och att man kan 

lära sig det själv. För övrigt kan eleverna ha svårt att se nyttan av vissa inslag i undervisning-

en, t ex tycker en elev att hon inte lär sig någonting av att skriva redovisning, alltså av att i 

efterhand skriftligt värdera sin produkt och sin process. 

 

Skillnader och likheter 

Eleverna gör i intervjuerna jämförelser av olika slag. De berör slöjdarterna, andra ämnen och 

könen. 

 

Skillnader mellan trä- och textilslöjd 

Eleverna anser att slöjdarterna är mycket olika. De olikheter de framför är framför allt ämnes-

fakta (med ämnesfakta menar jag alltså tekniker, metoder, material, redskap, maskiner och 

dylikt).  

En annan skillnad som ett par elever framför är att de anser att de kommer att ha mer nytta av 

sina vardagskunskaper från textilslöjden än av det de lärt sig i träslöjden i sitt framtida liv. En 

skillnad vad gäller framtiden har jag redan tagit upp under Varför man lär sig ovan: textilslöjd 

har man mer nytta av hemma, träslöjden upplevs som mer inriktad mot yrkesliv. 

Eleverna anser också att en skillnad mellan slöjdarterna är att träslöjden är mer fysisk, att det 

är mer hårt arbete. Fatima säger t ex: 

 
”Ja, det är väl att man jobbar väl lite mer hårdare fysiskt med träslöjden, eh… men det är ju lite lugnare och 

lite, man får lite, t ex när man broderar, det tycker jag är jättekul, för att det känns som att man har, man kan 

ta det lugnt och man får, man kan bestämma själv vad man vill brodera och liksom lugna sinnet på nåt sätt. 

Det är jätteskönt. Men det är oftast lite mer hårda tag i träslöjden…” 

 

Fatima pekar alltså här på det mer fysiskt tunga arbetet, men också på det lugn som hon anser 

sig finna i textilslöjden. Möjligen kan det ha att göra med det som också andra elever tar upp, 

dels att man sitter mer i textilslöjden, dels att ljudnivån är högre i träslöjden. Eleverna upple-

ver också träslöjden som farligare, framför allt p.g.a. de maskiner man använder där. 

 

Likheter mellan trä- och textilslöjd 

Eleverna kan när de tänker efter se några likheter mellan trä- och metall- och textilslöjd. Till 

att börja med det kanske mest självklara, att man arbetar praktiskt och tillverkar saker. Öv-

ning av motorik är också något som dyker upp här. Förmåga att lösa problem är viktig. En 

elev säger så här: 

 
Ip: Men det som är lika är väl… att man ska tänka själv först innan man frågar om hjälp (I: mm). Det är nån-

ting som är lika i båda två, och, ja, det är väl det som är den största likheten 
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Jag tolkar henne så att hon med att tänka själv menar att det i båda slöjdarterna är viktigt att 

kunna lösa problem. Citatet berör också något annat som eleverna anser vara lika för båda 

slöjdarterna, kravet på självständighet. Ytterligare likheter som eleverna ser är att planering 

samt att arbeta med ritningar och skisser är viktiga. Emma ser den här likheten mellan slöjd-

arterna: 

 
Ip: Ja, det är väl att planera (I: mm) vad det är du ska göra (I: ja). Att… en bra arbetsbeskrivning (I: ja) skul-

le jag nog säga. 

I: Mm, att man själv gör en bra arbetsbeskrivning? 

Ip: ja 

I: mm 

Ip: Det är samma grej, alltså både sy och trä, att man måste göra en arbetsbeskrivning (I: ja), med noga mått 

(I: ja, ja just det). Det är nog samma. 
 

Mitt intryck är att Emma när hon talar om arbetsbeskrivning här inte menar en standardiserad 

arbetsbeskrivning, utan den planering hon själv gör av sitt arbete. Eftersom hon talar om att 

den ska innehålla noga mått tycks det som om hon i arbetsbeskrivningen inkluderar ritningar. 

 

Skillnader mellan slöjd och andra ämnen 

Eleverna jämför ofta slöjden med de andra skolämnena. De tycker för det första att slöjden är 

roligare än de andra skolämnena. Pelle säger: 

 
”Ja, det är roligt, roligt när man kommer bort från de riktiga ämnena” 

 

Pelles uttalande visar också på en annan skillnad, eleverna upplever inte slöjden som lika vik-

tig som de andra ämnena, framför allt kärnämnena. Detta var något som ofta framkom i inter-

vjuerna. 

 

Alice framför två skäl till att hon uppskattar slöjden: 

 
”Man får jobba med händerna, och eftersom jag inte är bra på att tänka med huvudet, så får jag då göra den 

andra biten som jag är bra på” 

 

Det ena skälet hon framför är alltså själva det praktiska arbetet, att få göra något med händer-

na, till skillnad från de andra ämnena där eleverna anser att betoningen ligger på att läsa och 

skriva. Det andra skälet är kompensatoriskt, hon känner att hon får kompensera för de brister 

hon upplever att hon har i andra ämnen. Alice fortsätter med att tala om matte, och när jag 

frågar henne vad som skiljer mattetänkande från slöjdtänkande svarar hon: 

 
Ip: Eh, slöjd är kanske lite mer… eh, det är inte så jättenoga som det är med matten, det är inte rätt svar, utan 

det är liksom…ja… 

I: Ja, just det… mm… visst, så är det ju (Ip: mm).. Blir det fel på en decimal i matten så är det kört (Ip: ja), 

men blir det lite fel på en söm i slöjden så blir det ändå en klänning (Ip: ja) 
 

Jag tolkar Alice så att det hon upplever som en skillnad mellan slöjd och matte är att hon kan 

prova sig fram i slöjden, och det behöver inte vara helt exakt. Det tycks också stämma över-

ens med hennes sätt att arbeta och hennes förståelse, som jag iakttog under observationen. 

Hon talar också under intervjun om att hon förstår först när hon får prova sig fram och göra 

själv. 

 

Andra elever talar om läxfrihet, en lugnare arbetstakt, mindre behov av stark koncentration 

och att det är lugnare i slöjdsalen som skillnader mellan slöjd och andra skolämnen. De tycker 

som tidigare nämnts att slöjden har ett större utrymme för kreativitet än de andra ämnena. En 
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elev uttrycker det som att slöjden ger utrymme för fantasin, och hon anser att det är så mycket 

murar i andra ämnen. Eleverna pekar också på friheten inom slöjdämnet, dels friheten att röra 

sig i slöjdsalen och den sociala samvaron, dels valfriheten, man väljer själv vad man vill till-

verka, som en skillnad mot andra ämnen i skolan. 

 

Skillnader mellan tjejer och killar 

Eleverna upplever att det är skillnad mellan tjejer och killar i slöjden. Pelle säger så här: 

 
Ip: Ja, tjejerna, om man frågar dom så brukar dom vara villiga att hjälpa. 

I: Mm, men killarna brukar vara lite snålare med hjälp? 

Ip: Ja, för de kan ju heller inte så mycket. 

I: Du tycker att tjejerna, du litar mer på tjejerna? 

Ip: Ja, för de vet mer hur man ska göra. 

I: Mm, OK. Gäller det både trä och textil? 

Ip: I trä är det nog faktiskt killarna, men tjejerna gör mer precist, eller vad man ska säga, noggrant. 

I: Så tjejerna är mer noggranna och det gör att man kan fråga dom även i träslöjden? 
 

Man kan i Pelles resonemang urskilja två könsskillnader. För det första kan tjejer mer om 

textilslöjd och killar mer om träslöjd. För det andra är tjejerna noggrannare, vilket gäller båda 

slöjdarterna. Emma tycker också att textilslöjd känns ”kvinnligare”, och spårar detta till vux-

envärlden, att det är mamma, inte pappa, som sitter vid symaskinen. Emma reflekterar över 

denna könsskillnad. Andra elever talar mer självklart om att pappa kanske behöver spika fast 

en bräda någon gång och om att mamma behöver hjälp med att sy upp gardiner. För dem 

tycks det vara ett naturligt sakernas tillstånd att mammor och pappor har olika uppgifter. 

 

Världen utanför 

Under intervjuerna med eleverna är det vanligt att de på något sätt för in världen utanför i 

resonemangen om slöjd. Eleverna talar om att de ska ge bort sina slöjdalster i present till för-

äldrar eller någon annan släkting, eller familjemedlem. Ida berättar: 

 
”Jag har sytt ett vintertäcke till min hund som blev jättebra, då hade jag med egna tyger och sånt typ, så det 

blev vattentätt och fodrat och så.” 
 

För Ida är hennes hund så viktig att hon går till tygaffären och handlar egna tyger för att få 

täcket så bra som möjligt. Man kan också anta att arbetet blev roligare och mer angeläget när 

det var till den egna hunden. 

 

Lukas beskriver sitt broderi så här: 

 
”Det var en sjö, en vildmark så, med berg och träd och sjö, för att min pappa är så, paddlar kanot och cyklar 

och åker skidor, han har gjort sån klassikern” 
 

I det här fallet är pappa både inspiration till arbetet, Lukas är påtagligt stolt över sin pappa, 

och mottagare av den färdiga tavlan. Det är lätt att föreställa sig att Lukas tänkt mycket på sin 

pappa under arbetets gång. Eleverna känner sig också stolta över sitt arbete när det finns en 

mottagare utanför skolans värld. 

 

Inspiration får eleverna också från annat håll än familjen. De talar t.ex. om hur idoler från TV 

och musikvärld inspirerat dem till arbeten. Ebba berättar att hon tittar mycket på Internet, på 

olika klädskapares kollektioner, den klänning hon nu syr är t ex ett försök att kopiera en klän-
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ning hon hittat så. Alice berättar att hon gärna går på stan, shoppar och får idéer till sitt eget 

arbete i slöjden. 

 

Eleverna talar också om äldre släktingar, att mormor eller farfar också handarbetar och gärna 

vill arbeta tillsammans med sina barnbarn. Ibland nämner eleverna också att släktingar hjälper 

dem att skaffa material. Man kan anta att slöjden utgör en förbindelselänk mellan eleverna 

och deras släktingar, ett samtalsämne och något att göra tillsammans. 
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Lärarintervjuerna 

Här kommer resultatet av de fyra lärarintervjuerna att redovisas. Ur dem har jag utvunnit sex 

teman. Fem av dem korresponderar med de teman jag funnit i elevintervjuerna. Det är Vad 

man lär sig, Hur läraren undervisar, Varför slöjd?, Jämförelser med andra ämnen samt Värl-

den utanför. Ytterligare ett tema är Personliga egenskaper. I redovisningen av elevintervjuer-

na ingick detta i Vad man lär sig eftersom eleverna upplevde att detta var något som ingick i 

lärarnas bedömning. Lärarna kommenterar personliga egenskaper, men då det inte tycks vara 

så att de är något lärarna försöker påverka genom undervisning låter jag dem utgöra ett eget 

tema, placerat direkt efter Vad lärarna vill att eleverna lär sig. Eftersom antalet intervjuade är 

så litet har jag avstått från att ge dem namn, och skriver i stället enbart ”lärare”. 

 

Vad man lär sig 

Under denna rubrik redovisar jag vad jag menar att lärarna framhåller som centrala kunskaper 

i slöjd. Jag delar upp dessa kunskaper under två rubriker, Faktainnehåll och Färdigheter. 

 

Praktiska kunskaper, faktainnehåll och färdigheter 

Lärarna upplever att en del av kunskapsinnehållet i slöjden är ämnesfakta. De talar t ex om 

tekniker. En av lärarna säger: 

 
Men idag kan ju faktiskt en elev som ja, kanske bara väljer att jobba med garntekniker (I: mm), den eleven 

ska ju kunna få ett MVG (I: mm), om man jobbar med sin teknik (I: ja). Men, då måste ju man tränga på dju-

pet väldigt mycket (I: ja) i den tekniken 

 

Man kan ana att hon betraktar tekniken som en mycket viktig del av kunskapsinnehållet, ef-

tersom hon anser att det är själva det faktum att eleven tränger på djupet i en teknik som gör 

att eleven kvalificerar sig för det högre betyget. 

 

En grundförutsättning för att arbeta praktiskt är den motoriska färdigheten, och den talar ock-

så lärarna om som en del av slöjdämnet. 

 

Historiska fakta är också en del av slöjden, en lärare beskriver hur hon undervisar om brode-

riets historia och relaterar det till vår egen tid. 

Lärarna talar om att eleverna ska känna till vilka metoder och verktyg som ska användas i 

olika sammanhang. Materiallära framhävs som viktigt av både trä- och textillärarna. En av 

dem säger t ex 

 
Men vi har, nu i niorna har dom gjort ett arbete om materialkunskap (I: ja), och det gjorde dom i sjuan också, 

fast lite enklare. Men dom har gjort samma arbete, men nu har dom gjor… Och en del är ju helt otroligt bra 

(I: mm, mm). Dom har skrivit om bomulls-, eh… framställningen, miljöförstöring och merinofåren och, helt 

otroligt (I: ja). Och historik och allt möjligt (I: mm, mm). Så att det är jätteroligt 

 

Mitt intryck här är att läraren betraktar materiallära som en del av kunskapsinnehållet. Hon 

ger också uttryck för en progression i lärandet i och med att eleverna arbetar med arbeten i 

materialkunskap i olika åldrar, med stigande svårighetsgrad.  Läraren ger också uttryck för att 

medvetenheten om miljöpåverkan är en del av lärinnehållet. Miljöaspekterna kommenteras 

dock enbart av textillärarna. 

 

Arbetsbeskrivningar är fyllda av begrepp som är viktiga att känna till för att kunna följa dem 

och för att kunna tala om slöjd. Dessutom innehåller de ofta bilder av olika moments genom-

förande. Eleverna ser som tidigare redovisats arbetsbeskrivningar dels som ett mål för läran-
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det, dels som ett medel. Även hos lärarna finner jag uttryck för denna uppfattning. De anser 

att förmågan att tolka arbetsbeskrivningar är en viktig del av lärinnehållet i slöjden. En av 

träslöjdslärarna använder inte arbetsbeskrivningar, av vilket givetvis följer att han inte ser 

dem som en del av ämnesinnehållet. En av de andra lärarna berättar däremot att hon som 

startområde i en fjärdeklass låter alla elever tillverka påsar och pennfodral. Målet med arbets-

området beskriver hon som att de ska lära sig följa arbetsbeskrivningar. 

Syftet med att lära eleverna följa en arbetsbeskrivning är flerdubbelt. Det är en kunskap som 

man har nytta av i sitt vuxenliv. Lärarna pekar på att det i framtiden kommer att dyka upp 

situationer där eleverna förväntas kunna följa en arbetsbeskrivning. Andra skäl är att lärarna 

anser att eleverna lär sig bättre och får förstärkning på det de lär sig, samt att de får tillfälle att 

träna läsförståelse. Slutligen pekar lärarna ut ytterligare två faktaområden inom slöjdens lär-

innehåll, begreppsbildning och ekonomisk medvetenhet. 

 

Förmågor 

Den andra gruppen inom temat Vad lärarna vill att eleverna lär sig handlar om de olika för-

mågor som lärarna vill att eleverna utvecklar under slöjdundervisningen. 

I inledningsfasen av ett arbete är det kreativitet och förmågan att få och utveckla idéer som 

lärarna fokuserar. De vill att eleverna själva ska få en bild av vad de vill göra och hur slutre-

sultatet ska se ut. 

Eleven får inte välja för lätt, en lärare säger att en duktig elev är en som inte alltid tar det lät-

taste alternativet, men heller inte för svårt. En lärare säger: 

 
men säger man om dom ska börja på ett nytt arbete (I: mm) då, då har dom liksom ingen begränsning där (I: 

nej). Dom tror att dom ska kunna klara vad som helst  

 

Mitt intryck är att det är en för lärarna viktig förmåga att välja rätt svårighetsgrad. När sedan 

eleven fått en idé vill lärarna att han lär sig planera och förstå sitt arbete framåt. 

 

Lärarna pekar också ut förmågor som eleven ska utveckla i själva genomförandet av arbetet.  

Två av lärarna säger så här: 

 
det blev inte som jag tänkte liksom, hur ska vi lösa det här nu? (I: mm) Att man har den här… reflekterande 

attityden… 

 

Ip: Det blir mer en diskussion hur man kan göra (I: ja). Och så oftast dyker det ju upp egna förslag (I: ja) 

”kan man inte göra så här?” ”Ja det är klart man kan göra så” 

 

Mitt intryck här är att lärarna avser elevens förmåga till problemlösning och förmåga att re-

flektera över arbetet. I det senare citatet pekar också läraren på förmågan att finna olika hand-

lingsalternativ och att kunna välja klokt bland dem och anser att de är viktiga delar av lärin-

nehållet i slöjden. Sammanhörande med problemlösning är elevens förståelse av hur de olika 

delarna i ett arbete hänger samman, vilket lärarna också tar upp.  

Lärarna vill också att eleven ska också utveckla förmågan att arbeta självständigt, att ligga ett 

steg före och snarare tala om för läraren hur de tänkt göra än att fråga läraren om hjälp. 

Det färdiga resultatet tycks lärarna ha lite delade meningar om. En av dem säger att hon inte 

uppfattar den elev som gör den helt perfekta produkten som en automatiskt duktig slöjdelev. 

En annan säger att det är viktigt att eleven lägger tid på finishen, alltså det avslutande arbetet 

med putsning och ytbehandling. Trots det anser han inte att det måste sluta i en färdig pro-

dukt, utan att det kan räcka att prova på. 
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Detta skulle kunna innebära att lärarna lägger olika vikt vid slutresultatet. Jag får dock snarare 

en känsla av att den första menar att det färdiga resultatet inte är huvudsaken, medan den 

andra ser det som också en tredje lärare ser: 

 
Ip: Oftast är dom ju noggranna också (I: mm). Det blir ju liksom snyggt (I: mm). Det finns ju exempel på där 

dom är duktiga utan att det blir så jättesnyggt (I: ja), men det är inte så ofta utan, det hänger ju oftast ihop 

(om duktiga elever) 

 

Jag tolkar lärarna så att det inte är den perfekta produkten som är målet med undervisningen, 

men att man visar på att en välgjord finish är avgörande för utseendet. Detta inser ofta de ele-

ver som är duktiga och lägger möda på den. 

Lärarna ser slutligen också förmågan att reflektera över sitt arbete och den färdiga produkten 

som väsentlig.  

 
det är när du jobbar med de kreativa ämnena som du som människa och som elev, liksom börjar ställa dig 

frågor (I: mm). Jag tänkte jag skulle göra så här, och det gick ju inte, så här blev det (I: mm). Och jag menar, 

då sätter du ju i gång en process i hjärnan 

 

Jag tolkar den här läraren så att hon menar att det är just konkretionen i de kreativa ämnena 

som gör att de lämpar sig väl för träning av reflektion. En av lärarna beskriver varför han 

tycker att det är viktigt: 

 
Ip: Jag tror det är viktigt för, eh, då får man sig en liten tankeställare kring vad det egentligen är man har 

gjort för nånting (I: mm). Annars så går man bara vidare och så vad det var som hände under arbetets gång 

(I: mm), och, eh, gör en liten utvärdering över sig själv då får man lite bättre koll på vad det är man lärt sig 

(I: mm). Och då tror jag att man kan ta till sig det bättre i framtiden (I: mm) när det är dags för nånting nytt, 

man kan ha nytta av för just den grejen (I: mm) 

 

Det verkar som om det dels är för att eleven för sig själv ska repetera vad det är han lärt sig 

under arbetets gång och dels för att han ska kunna använda dessa kunskaper på ett mer effek-

tivt sätt i framtida slöjdalster som läraren tycker att den avslutande utvärderingen är av stor 

vikt. 

 

Personliga egenskaper 

Eleverna tycks betrakta uppförande och personliga egenskaper som en del av slöjdens lärin-

nehåll. Även i lärarintervjuerna har jag funnit utsagor om personliga egenskaper, men inte 

som något läraren undervisar. Därför bildar de ett eget tema. 

De lärare som arbetat länge tycker sig se en förändring hos eleverna över tid. Det verkar som 

om den stora förändring de ser är att elever idag är mer okoncentrerade än de var tidigare. 

Detta menar lärarna påverkar deras sätt att undervisa på så sätt att de instruerar mindre i hel-

klass idag än de tidigare gjort. En av lärarna pekar också på att elevernas ambition och uthål-

lighet minskat. 

Nyfikenhet och intresse tar lärarna också upp, dels som något som utmärker den duktige 

slöjdeleven men också som något man åstundar att väcka. En lärare anser t.ex. att en duktig 

slöjdelev är en elev som från början visar ett visst motstånd mot ämnet, men som låter sig 

inspireras av läraren. Detta är också en elev som han uppskattar att undervisa. 

En annan lärare beskriver det hon hoppas nå så här: 

 
Men att dom också känner en glädje, att det är roligt att jobba (I: mm). Och att dom inte känner sig så osäkra, 

utan att dom vågar liksom starta med nånting, för jag tycker att jag ägnar rätt mycket tid åt att peppa elever 

(I: mm), försöka lyfta dem ”pröva det här, testa detta, jamen du kan (I: mm), det kan inte bli värre än att det 

blir fel, jag menar då blir det fel, då gör vi nåt annat” 
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Hon pekar ut arbetsglädje, självförtroende och oräddhet för att göra misstag som något hon 

önskar väcka hos eleverna. I det sistnämnda kan man också ana att läraren anser att det är 

nyttigt att göra fel, att man lär sig av det. 

 

Hur läraren undervisar 

I detta avsnitt redovisas lärarnas syn på sitt sätt att undervisa. Resultatet är indelat under fyra 

underrubriker, Lära av varandra, Göra och göra om, Arbetsbeskrivningar samt Reflektion. 

De tre förra återfinns också i redovisningen av elevintervjuerna, den sista finns endast här. 

 

Lära av varandra 

Lära av läraren. En av lärarna säger så här: 

 
När eleverna bäst förstår… Ja, det är ju när vi har en löpande dialog, den är ju livsviktig för vårt äm… ja inte 

bara för vårt ämne, utan för alla ämnen. För att känner man att man har förtroende (I: mm) från elevernas 

sida och man visar dom ett förtroende så att det blir den där ömsesidigheten… då är ju elever villiga liksom 

att göra hur mycket obekväma saker som helst egentligen (I: mm, mm)… det… och det är ju lite det, den ni-

vån man måste nå (I: mm), den där jämvikten. Att jag inte är stöddig på nåt sätt (I: nej), utan att dom känner 

att… jag säger det här för att jag är ärlig, för att jag vill att det ska bli bra det dom gör (I: mm). Att man inte 

bara slänger ur sig nånting (I: mm). Och att man… både kan säga till när man ser att det där var inte snyggt 

(I: nej). Men man kanske också när man ser att samme elev har gjort nån dundertabbe, om man ser att eleven 

är jätteledsen kan säga ”ja men du, det löser vi” och så kan man sätta sig och fixa eller hjälpa. Alltså inte göra 

nåt för nån (I: nej), det är inte det jag menar, men att man kan hjälpa nån (I: mm) lite på traven. 

 

Hon beskriver i citatet vikten av samspelet mellan lärare och elev, att eleven lär i dialog med 

läraren och att man har ett ömsesidigt förtroende, uppriktighet och engagemang. Om man 

lyckas uppnå detta är eleven beredd till stora ansträngningar, vilket man kan anta att läraren 

anser befrämja lärandet. Det tycks också som om läraren anser att ett jämbördigt förhållande 

mellan lärare och elev är av vikt, att läraren inte är ”stöddig”. Man kan ana att det är en ba-

lansgång hon inte finner helt enkel, eftersom hon också talar om att det kan vara problema-

tiskt att kritisera en elevs arbete.  

 

När lärarna ska beskriva sitt eget sätt att undervisa menar de att deras undervisning framför 

allt består av individuella instruktioner. De tycker att de mest instruerar liksom i förbifarten 

när de rör sig i klassrummet och elever undrar över något. 

Skälet de uppger är att de upplever att eleverna lyssnar och tar till sig bättre om instruktionen 

ges individuellt. Här ser, som ovan nämnts, de äldre lärarna en förändring över tid.  

När de ska lära eleverna ett nytt moment har lärarna olika preferenser. En föredrar att visa, 

medan en annan helst förklarar. Den senare motiverar sitt val med att han tycker att han bin-

der eleverna vid en lösning om han visar. Om han förklarar tvingas eleven tänka själv, skapa 

en egen bild av hur momentet ska genomföras. 

Lärarna menar dock att allt inte går att förklara, utan att vissa saker dels måste visas, dels en-

dast kan läras genom erfarenhet. En lärare säger: 

 
För du gör saker, du hinner inte upprepa det liksom (I: nej) flera gånger, vilket egentligen skulle krävas för 

att du fick den där (I: mm) förtrogenhetskunskapen (I: mm). Likadant när man jobbar med material, det… är 

ju väldigt svårt att definiera, vad är det som gör att jag till ett visst plagg känner liksom (I: ja, ja) åh, det är 

det ultimata materialet. 

 

Det hon pekar på är dels att vissa saker måste läras genom upprepning, dels att det för henne 

själv är svårt att förklara vissa saker, t.ex. hur man som textillärare enbart genom att känna på 

materialet vet vad det kan användas till och vilka egenskaper det har. 
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Lärarna har olika strategier när de ska visa. En av dem samverkar växelvis med eleverna vid 

maskinerna, vilket jag såg under observationerna. Han använder ofta ”teknikbitar”, alltså en 

bit material som inte ska användas av eleven, utan enbart fungerar som objekt att visa på. 

Samma strategi använder en annan av lärarna. Ytterligare en lärare använder papper för att 

visa hur man lägger ut mönster och klipper till tyg. 

 

Lärarna beskriver också att de använder olika strategier i sin undervisning. En lärare säger: 

 
Och sen har man en liten blick på dom då, (I: ja) hur mycket gick det hem där? Så ser man, nej det här, det (I: 

mm)… då får man kanske gå dit och visa (I: mm) i stället för (I: ja, just det) muntligt då så får man ta tag i 

det och visa då (I: mm, så att du…) praktiskt… 

I:  Ja, just det, så att du börjar ofta med att försöka föra en diskussion och när du ser att det här funkar inte så 

går du dit och visar. 

Ip: Joo, samtidigt som, som jag utgår ifrån att han får tänka till också då (I: mm), när han har hört vad jag har 

sagt (I: mm. Mm). Men så ser man ju det att nej, det här jag sa det går ju inte alls hem (I: nej). Eller också 

har jag förklarat dåligt 

 

Han beskriver hur han förklarar för eleven, diskuterar lösningar, låter eleven tänka själv och 

visar. Detta syntes också i observationerna, t ex i sekvensen som beskrivits i avsnittet Slöjd-

lektionen ovan, där en lärare hjälper två elever med deras fickpåsar. Vad läraren i citatet ovan 

också beskriver är att han gör olika med olika elever, att han känner lite på dem och försöker 

välja instruktion utifrån deras förmåga. När lärarna talar om hur de väljer sätt att instruera 

tycks det dock som om de inte enbart väljer utifrån elevens förmåga, utan också utifrån hur 

gott om tid de har. Eftersom eleverna i slöjden arbetar med olika projekt allesammans är kön 

med elever som väntar på hjälp ofta lång och tiden knapp. Lärarna beskriver att det gör att de 

inte alltid är så lyhörda som de skulle önska för elevens förmåga, utan väljer en typ av in-

struktion som inte utmanar elevens förmåga i så stor utsträckning som läraren skulle vilja. 

 

Lära av kamrater. Lärarna talar också om vikten av samspel elever emellan. Det handlar både 

om ett informellt samarbete där elever på ungefär samma nivå hjälper varandra och om att en 

mer försigkommen elev hjälper en mindre erfaren, där alltså en elev intar mästarens roll, den 

andre lärlingens. En lärare säger: 

 
Jag kan säkert svamla konstiga ord som dom inte riktigt hänger med på (I: ja) så där, det är jag väl kanske 

rätt duktig på ibland (I: ja) har jag förstått. Eh… så visst, rent språkligt kan dom nog och se… ja, lika nivå, 

dom kan ju ligga flera mil ifrån varandra egentligen… men jag tror att det kan vara rätt bra för dom, eller jag 

tror att dom förstår bra om kompisen (I: mm) förklarar, om kompisen kan förklara på ett bra sätt. Den kom-

binationen, när det är en elev (I: mm) som förklarar på ett bra sätt för en annan elev så tror jag att det är, det 

är kanske lättare (I: mm) 

 

Jag tolkar honom så att han menar att det ibland är att föredra när eleverna hjälper varandra, 

dels rent språkligt, dels på så sätt att eleverna har lättare än han att identifiera vari det egentli-

ga problemet ligger.  

En av lärarna använder en form av kamratbedömning som hon beskriver så här: 

 
Jag försöker ju träna mina elever till att det inte bara är jag som tittar och bedömer deras arbeten utan om 

dom tvekar och känner så här att det är, ska jag låta det vara så här (I: mm). Då brukar jag säga ”säg nu ing-

enting om ditt misstag (I: mm), utan gå till två stycken kompisar (I: mm) här i klassen som du tycker är olika, 

inte din bästa kompis (I: nej) och så, tala inte om ditt misstag, utan fråga då hur tycker du att detta är, och så 

lyssna noga på svaret” (I: ja, just det). För att då kanske ibland kan du få en liten ledtråd (I: mm). Men det 

måste ju vara nån man litar på 

 

Man kan ana att också den här läraren anser att eleverna ibland hyser större tilltro till kompi-

sen än till läraren. 
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Tyst kunskap. Under observationerna uppmärksammade jag två situationer där lärarna visade. 

För det första en situation där läraren visade en elev hur han skulle virka genom att lägga sina 

händer över hans. För det andra när en annan lärare lade ett färdigt föremål bredvid en arbets-

beskrivning. När vi diskuterade situationerna under intervjuerna svarade lärarna:: 

 
Men för vissa som jag känner (I: ja), dom fattar inte, eller dom fixar det inte (I: nej) då känner dom ju (I: ja), 

och då får dom in greppet genom att känna (I: ja). Jag har inte ens funderat på det (I: nej). 

 
Ja, vad gör jag då? Eh… jag visar… självklart ett resultat (I: mm) på hur det skulle kunna bli om man följer 

den (I: mm) arbetsbeskrivningen (I: ja)… det gör jag ju… (I: mm)… och sen göra dom medvetna om att det 

finns hjälp att tillgå, man ska ju liksom kunna klara sig på egen hand med en arbetsbeskrivning så att eleven 

ska kunna gå fram och känna på den där vispen…  men vad jag gör…det har jag inte ens tänkt på… 

 

Detta skulle kunna antyda att de har en kunskap om hur elever kan lära sig virka respektive 

överföra en tvådimensionell bild till ett tredimensionellt föremål i tanken, men att de inte har 

formulerat den, ens för sig själva.  

Annan kunskap tycks vara kroppslig, men inte tyst därför: 

 
Nja., alltså, det går, de är oftast lite mera ivriga, så det ska bli klart rätt fort. Så då går jag fram och så ”nja” 

och så känner jag på det (I: mm) ”nu börjar det kännas rätt bra” Så tar jag upp ett lite finare sandpapper, sen 

kan man ju gnida det lite snabbt, och sen får eleven känna på sin yta (I: mm) och sen på den ytan jag kört (I: 

ja, just det, jämföra). Då säger de ”OK det var ju rätt stor skillnad”. De vill ju åt den där finishen som går att 

få även fast de kanske inte kommer att jobba sig ända fram till den, men dom jobbar oftast lite till 

I: När du gör den jämförelsen så. 

Ip: Så där blir det mycket att känna (I: mm). Även när man målar, att man drar penseldragen åt samma håll 

(I: mm), får man ju också visa och sen hålla upp biten och titta på den (I: ja, hur ljuset faller). Så där blir det 

ju mycket känna och så där titta och liksom jämföra (I: mm) 

 

Läraren förklarar här att kunskapen är taktil respektive visuell, men det är samtidigt så att han 

och eleven resonerar om den. Det verkar alltså vara fråga om en växelverkan mellan exempel 

och verbal reflektion där både lärare och elev deltar. Lärarna tycks också anse att tyst kunskap 

uppstår genom lång erfarenhet. Citatet under Lära av läraren ovan, där läraren talar om att 

man måste upprepa många gånger för att förtrogenhetskunskap ska uppstå, och i samband 

därmed nämner förmågan att med fingrarna definiera ett material tolkar jag så. 

 

Göra och göra om 

Lärarna tycks, i likhet med eleverna, anse att man lär genom att göra. En lärare beskriver en 

elev som till att börja med väckte hennes irritation genom att vara för entusiastisk: 

 
Men hon gör det alltså, du vet, med resår och tunnlar och så där (I: ja, ja), fast när hon gör det hemma då ”Ja 

men jag ska sicksacka, jag lovar. Jag ska sy det lite finare här” (I skrattar) ”Det är bra det” säger jag, så bör-

jar vi lära oss det då. Nu har hon då liksom tagit mått på (I: ja), så gör jag bara så och så och så. ”Ja men…” 

och så tänkte jag ”nää, jag ska inte dämpa henne nu (I: nej) utan hon får faktiskt göra det här. Så får vi se vad 

det blir (I: ja). Sen ska jag berätta för henne om mönster (I: ja). Men hon vet det säkert, för hon är så väl-

digt… oh det ska hända så fort (I: ja). Och hon kan ju det, eller det blir ju ändå… hon har på sig det (I: mm), 

hon tycker det är jättefint (I: ja, ja). Och det är jätteroligt… så att… och jag var lite åt det hållet när (I: ja)… 

Så jag tänker ”hon får hållas”, så får vi se (I: ja) så tar vi det sen (I: ja, just det). För det är som att man får 

inte dämpa lusten (I: nej), det är det viktigaste… 

 

Den här eleven lär sig alltså delvis genom att göra. Hon tar hem sitt arbete och verkar gripa 

sig an uppgiften med stor frejdighet. Hon verkar förutse lärarens kritik, eftersom hon föregri-

per den genom att säga att hon ska ”sy det lite finare”. Det verkar då också som om hon av-
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siktligt struntar i sådant som hon vet att man bör göra, t.ex. att sicksacka sömsmån
2
. Läraren 

tycks också anse att eleven lär sig genom att i efterhand prata med henne om det hon gjort. 

Att läraren låter eleven testa ”så får vi se vad det blir” tyder på att hon anser att eleven lär sig 

också genom att misslyckas och göra om. Mitt intryck är att det här är något lärarna använder 

sig medvetet av. En av dem beskriver hur hon avsiktligt låter elever göra fel, hon ser att det är 

på väg att bli galet, men låter bli att ingripa om det är fel som är lätta att rätta till. Skälet till att 

hon gör så beskriver hon som att ”de måste vara med själva” för att de ska lära sig. Hon säger 

också att hon gärna vill att eleverna ska inse att det kan vara lärorikt att misslyckas, och att 

hon anser att den som alltid gör rätt arbetar på ”fel nivå”.  

 

Repetition menar lärarna är viktig. En av lärarna ser här datorbaserade läromedel som ett 

hjälpmedel, hon vet att virkning och stickning är tekniker som kräver många repetitioner vid 

inlärningen. Om eleverna då först ser tekniken på skärmen är det lättare för dem att förstå när 

hon repeterar. Hon avslutar också ofta lektioner med en repetition av något någon eller några 

elever arbetat med under lektionen. 

En annan lärare ser ett problem i sin undervisning i och med att tiden är för kort för att hinna 

upprepa saker, vilket hon menar behövs för att verkligen lära sig något. Hon säger till elever-

na att hon kan visa hur momenten ska utföras, men att eleven för att verkligen komma ihåg 

det lärda måste ha tålamod med att sitta och prova tills hon ”själv får in känslan för det”. 

 

Arbetsbeskrivningar 

Lärarna har som tidigare beskrivits olika inställning till arbetsbeskrivningar. Den lärare som 

inte använder dem anser att eleverna själva ska hitta på det de vill göra och själva göra rit-

ningen utifrån sin idé. Han tycker att det är en nackdel att det i beskrivningar står mått utsatta 

och att det finns en beskrivning på hur arbetet ska utföras, eftersom han tycker att det begrän-

sar eleven. Övriga tre lärare använder däremot arbetsbeskrivningar. Ett av skälen är som tidi-

gare nämnts att öka självständigheten. Detta upplevs som betydelsefullt av lärarna, inte bara 

för elevernas egen skull, utan det handlar också om deras egen arbetssituation. Om eleverna 

självständigt kan följa en arbetsbeskrivning i enklare moment känner lärarna att de får mer tid 

för elever som gör svårare saker, där arbetsbeskrivningar inte finns, eller är otillräckliga.  

Arbetsbeskrivningar tycks av lärarna ses som ett medel för lärandet och inte endast ett mål. 

De talar om att eleverna genom arbetsbeskrivningen får förstärkning av sitt lärande: eleven 

har sitt arbete, läraren har förklarat t.ex. begreppet sömsmån, eleven ser den på sitt arbete och 

han/hon ser den både i text och bild i beskrivningen. Läraren uppfattar alltså arbetsbeskriv-

ningen som ett stöd för den muntliga instruktionen, men den kan också vara ett medel för att 

hjälpa eleverna till den förståelse framåt som vi sett är en del av lärinnehållet. En lärare säger 

t ex så här: 

 
I början säger jag ”läs gärna några punkter framåt så vet ni mer” och sedan säger jag ofta när de börjar då i 

fyran t ex ”och ni ska inte sy ihop den här förrän” och så vänder jag på bladet ”punkt 16, då (I: ja) ska ni sy 

ihop den”. För ofta fattar de ingenting ”det ska bli en påse” (I: mm, mm). Så där på nåt sätt hjälper jag dem 

att här kan man se att man kanske… Så att dom ska få förståelse (I: ja) för det. 

 

Man kan här ana att läraren under skoltidens gång fostrar eleverna in i att via arbetsbeskriv-

ningar skapa sig en förståelse av arbetet. För de yngsta eleverna visar hon kanske bara på 

punkten längre fram i beskrivningen där man ser vad arbetet ska resultera i. De något äldre 

eleverna uppmuntrar hon att läsa några punkter framåt. Slutmålet kanske är att eleverna gör 

                                                 
2
 Sömsmån är den bit tyg som alltid ska finnas utanför en hopfogande söm för att den ska hålla. Sicksack är den 

extra söm som man syr längst ut i kanten av sömsmånen för att tyget inte ska fransa sig i tvätten. 
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som den elev som vår diskussion handlade om, som under min observation satt och läste ige-

nom hela sin beskrivning innan hon påbörjade sitt arbete. 

 

Reflektion 

Det sista området som lärarna berör inom temat Hur man lär är reflektion. Vid observationer-

na var det hos en av lärarna flera elever som skrev utvärdering efter avslutat arbete. Det fram-

gick att det var en viktig del av arbetet, både då och senare under intervjun. Hos de andra lä-

rarna såg jag inte att eleverna gjorde utvärderingar, men lärarna gav i intervjuerna uttryck för 

att de betraktade den skriftliga dokumentationen i slutet av ett arbete som mycket viktig. De 

ville att eleverna skulle ”tänka tillbaks och förklara i ord vad de lärt sig”. Skälet beskriver de 

som att dokumentationen är en viktig del av hur man lär sig, att reflektionen är ett medel för 

att verkligen lära för framtiden av det man gjort. 

 

Varför slöjd? 

För det första ser lärarna det praktiska arbetet som ett syfte i sig med slöjdämnet. De anser att 

en del av slöjdämnets kärna är att kunna forma en idé till ett konkret resultat, som man kan 

hålla och känna och se. Här handlar det om att lärarna anser att det praktiska arbetet har ett 

värde i sig. 

Lärarna ser också att det praktiska arbetet kan vara ett stöd för andra ämnen, en praktisk till-

lämpning av dem. Här tar man upp matematik, t ex att mäta, att dela en sträcka när man ska sy 

knapphål eller sätta i gångjärn eller geometri när man arbetar med lappteknik. Man nämner 

också läsförståelse i samband med arbetsbeskrivningar. 

I frågan om själva produkten är ett syfte med slöjden har lärarna olika mening. En av dem 

säger att slöjden inte är till för produktion av saker, medan en annan gärna vill att eleverna ska 

fråga hemma om det är något som behövs som de kan tillverka i slöjden. 

 

För det andra ser lärarna kunskaper för framtiden som ett syfte. Här pekar man ut handlings-

beredskap, att kunna klara sig i olika situationer i livet och man visar på att förmågan att läsa 

beskrivningar är något som man kommer att ha nytta av. En av lärarna anser att slöjden är en 

möjlighet att hitta en hobby för framtiden, och en pekar på den ekonomiska nyttan av att inte 

behöva köpa allt. 

En annan av lärarna jämför konstnärlig och vetenskaplig process: 

 
För att… ska du arbeta med nåt kreativt så gäller det ju liksom att du vågar tänka helt annorlunda (I: mm). 

Och det är ju det som särskiljer liksom den konstnärliga processen (I: ja) från den vetenskapliga processen (I: 

ja). Den vetenskapliga då ska du ju liksom bara gå framåt (I: mm). Men du kommer ju inte högt i den veten-

skapliga processen om du inte då har en kreativ ådra i dig heller (I: nej). För det är ju då, du börjar vända på 

allting. 

 

Man kan anta att hon vill visa på att den kreativitet som utvecklas i slöjden inte enbart handlar 

om att skapa vackra ting, utan också om förmågan att tänka i nya banor. Detta är också något 

som hon anser eleverna har nytta av i sitt framtida liv. 

 

För det tredje, och till sist, ser lärarna att syftet med slöjden är att göra eleverna till hela män-

niskor. En av dem uttrycker det så här: 

 
Ja, det är ju för att utveckla en människa med betydligt mer helhetstänkande (I: mm), och… du kan ju inte 

läsa dig till alla saker liksom (I: nej). Även en intellektuellt… en elev då med väldigt hög intellektuell kapa-

citet (I: mm) behöver ju handens arbete för att reflektera. 
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Det tycks som om läraren anser att man behöver både teori och praktiskt arbete för att vara en 

människa med helhetstänkande. Dessutom kan man ana att hon tycker att det praktiska arbetet 

är en förutsättning för reflektion. 

 

Jämförelser med andra ämnen 

Vid jämförelser mellan slöjd och andra ämnen menar lärarna att eleverna inte tar slöjd på 

samma allvar. En lärare säger: 

 
ibland säger dom ju ofta så här ”i skolan” (I: ja), och då menar dom inte här i slöjdsalen, utan då menar 

dom ”ja men jag gör det i skolan” 

 

De anser också att deras kollegor ser nedlåtande på slöjden, att kollegorna anser att slöjdun-

dervisning inte kräver planering och efterarbete utan att det bara handlar om att ”gå dit och 

göra nånting”. Själva anser slöjdlärarna att slöjden är mer arbetskrävande än andra ämnen 

eftersom man i slöjden inte bara kan låta eleverna ”jobba i läroboken”. 

 

När slöjdlärarna diskuterar om slöjden är teoretisk eller praktisk anser de att det i första hand 

är ett praktiskt ämne, men med teoretiska inslag, som materiallära, matematik, slöjdkultur, 

etc. När en lärare å andra sidan funderar över slöjdämnets kärna säger hon: 

 
Jag har aldrig sett nån motsats mellan då intellektuellt och manuellt (I: nej) arbete, utan det behövs ju för 

att… du ska se liksom helheten (I: mm), vidden av, ja, alla olika frågor 

 

Mitt intryck är att hon anser att teoretiskt och praktiskt kompletterar varandra och skapar en 

vidare förståelse. Andra lärare talar om att slöjdens kärna är ”att få ihop hjärnan med händer-

na”. Jag tolkar dessa skilda uttalanden så att lärarna på ett plan ser teoretiskt och praktiskt 

som två skilda saker, men att de på ett annat plan ser dem som samverkande.  

Man kan hos lärarna ana ett behov att legitimera slöjden som skolämne. När en av lärarna 

talar om vad hon skulle säga om hon skulle berätta om slöjden på ett föräldramöte säger hon 

 
Jaa, jag skulle säga det att eh… det är en liten, kan vara en andningspaus (I: mm), fast jag kanske inte hade 

börjat så, men (skratt) att det är ett helt annat ämne där man kan utveckla andra förmågor (I: ja). Man kan 

vara… kanske hitta nånting där man är bra på (I: mm) som man inte är bra på annat, för självförtroendet och 

allt det här. Nu hänger det ju ofta ihop. Är man en bra teoretiker (I: mm) så är man ofta en bra praktiker ock-

så(I: mm). Men det behöver ju inte… jag hade som sagt ett exempel här nu (I: ja). Men det är inte så ofta. 

Men det kan jag ju säga. Eh… ja… åh, det var så länge sen jag hade föräldramöte, men då höll jag brandtal 

faktiskt (I: ja). Eh… Nej det… att man… jobbar med färg i lite andra sammanhang än på bilden kanske, att 

man, tredimensionellt (I: ja, ja) vågorna. Man kan få en trevlig hobby. Eller jag hade nog inte sagt det så (I: 

nej). Jag hade nog lagt det lite mer skolmässigt tror jag. 

 

Jag tolkar detta så att hon känner att det hon berättar om slöjden inte riktigt duger i skolsam-

manhang, att hon med ”skolmässigt” menar att hon skulle framställa slöjden som mer lik de 

andra skolämnena. 

En annan lärare säger:  

 
Men bekymret är att det är för lite tid totalt (I: ja). Och jag tror ju att, kan man påverka, skulle man kunna på-

verka lärarutbildningen till att man arbetar mycket mer i tema och med liksom lite större områden och man 

gör det redan under lärarutbildningen, då tror jag att slöjd och andra ämnen som behöver mera tid (I: mm) 

skulle inte behöva kämpa för sitt berättigande utan det skulle komma in som ett verktyg (I: mm) liksom i ar-

betet. För man kan inte sitta och läsa om alla grejor 
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Mitt intryck är att hon känner att slöjden skulle vinna i legitimitet om kopplingen till andra 

”riktiga” skolämnen blev vanligare. Även det jag tidigare tog upp under Varför slöjd?, att 

slöjden kan vara en praktisk tillämpning av andra ämnen, skulle man kunna förmoda handlar 

om samma legitimitetssträvanden. 

 

Det som lärarna slutligen, liksom eleverna, tar upp vad gäller slöjdens förhållande till andra 

ämnen är lusten och glädjen. Dels tar de upp elevernas glädje, att slöjden ofta är det ämne 

eleverna längtar efter i skolan. Lärarna har ju också en strävan efter att i sin undervisning 

väcka den här glädjen. 

Dels tar de upp sin egen lust till ämnet. En av lärarna, som nu går i pension säger 

 
I: Och jag gissar att du trivts hela tiden, eftersom du fortfarande är kvar? 

Ip: Jaa, det har jag gjort, jag har gått upp med glädje varje dag. 

 

Världen utanför 

Det sista temat handlar om världen utanför skolan och slöjdsalen. 

För det första strävar lärarna efter att få in impulser utifrån i slöjdsalen. Det kan dels handla 

om att ge eleverna inspiration från det som är modernt idag, dels om att genom att göra stu-

diebesök få in aktuell debatt i undervisningen. En lärare beskriver t.ex. hur hon med eleverna 

besökt utställningen Fair Fashion på Världskulturmuseet i Göteborg, och hur denna utställ-

ning väckt elevernas nyfikenhet på hur klädproduktionen och modeindustrin påverkar vår 

miljö: 

 
Men däremot… mm… det finns ju vissa saker som jag tycker att man måste, och dit hör ju då alla materiallä-

ra (I: mm), materialkunskapen. Hur vi hanterar jordens resurser (I: mm). Jag har ju rest väldigt mycket, jag 

har ju tittat mycket på miljöförstöringar då… ja, när det gäller bomullsodling t ex (I: ja) då, och jag har ju sett 

mycket hur folk i andra länder lever, och hur lite resurser dom tar (I: mm), som, för att då tillfredsställa då 

sitt liv (I: ja). Och då är det inte rimligt att man tar då jättemycket (I: nej), att man bara har ett slösarbeteende 

här (I: mm). Och det kan nog göra att man som vuxen kan upplevas som ganska gnetig, att man är rädd om 

dom där små tygbitarna. Jag försöker ta tillfället i akt och liksom att prata om att det vi gör här, jamen så här, 

det går inte. Och jag märkte ju att nu att… jag har ju en nia som inte är särskilt reflekterande (I: mm, mm). 

Och, mm, den nian sa ju nu efter besöket på museet (utställningen Fair Fashion) att ”Oj, jag får ju dåligt 

samvete, jag kommer inte att kunna handla längre”. (I: ja)Nej, vad bra sa jag, då har du fattat allt jag stått här 

och pratat om 

 

Man anar att läraren har en upplevelse av att eleverna inte riktigt tar hennes undervisning på 

allvar och en tillfredsställelse över att kunna ge dem en konkret anknytning i världen utanför. 

Det kan också handla om elever som inspireras att sy hemma och ta med till skolan och visa: 

 
Och hon syr hemma nu, det blir lite hål här och där ”jamen nu ska jag göra en kjol” ”Jamen du får väl göra 

ett mönster först?” ”Nejmen jag bara lägger och mäter runt höften här och mäter här runt och så…” ”OK” sa 

jag ”gör det själv”. (I: mm) Jag tänker, jag kan ju inte dämpa hennes (I: nej) lust (I: det är väldigt svårt). Och 

hon tycker det är så roligt (I: mm). Och det blir ju jättebra (I: ja, ja). ”Och så ska det vara sånt band här un-

der, resår, så, jag vet precis hur man gör” (I: ja). Och då hade hon gjort det hemma (I: ja), och så är hon ju 

världens begåvning  

 

Jag upplever hos den här läraren en glädje över hur viktigt handarbetet blivit för eleven även 

utanför skolan och att den här glädjen också gör att hon överser med de brister arbetet uppvi-

sar. 
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Sammanfattning 

I resultatredovisningen har jag lyft fram elevers och lärares upplevelser av vad, hur och varför 

man lär i slöjden. Elevernas upplevelse av lärinnehållet kan indelas i två nivåer av tänkande, 

ett direkt och ett indirekt lärande. Den direkta nivån omfattar praktiska kunskaper, som tekni-

ker, moment och redskap. Den indirekta nivån handlar om övergripande förmågor, som själv-

ständighet, förståelse och problemlösningsförmåga. Lärarnas tänkande om kunskapsinnehållet 

i slöjden innefattar båda nivåerna på ett medvetet plan. Både elever och lärare talar om uppfö-

rande och personliga egenskaper, som närvaro, flit och koncentration. Eleverna uppfattar des-

sa egenskaper som betygsgrundande, och således som en del av lärinnehållet, medan lärarna 

talar om dem som viktiga för elevens förkovran, men inte i sig betygsgrundande. 

Undervisningen i slöjd präglas av att den i stor utsträckning är uppbyggd av individuella in-

struktioner och demonstrationer. Elever och lärare pekar på att man lär av varandra, eleverna 

lär inte bara av läraren utan också av andra elever, både av skickligare och av jämbördiga 

kamrater. Det tycks som om delar av kunskapen i slöjden är tyst eller kroppslig, både elever 

och lärare har ibland svårt att finna ord för att beskriva vad de gör. Ytterligare en aspekt av 

hur man lär i slöjden är att elever och lärare talar om att man lär sig genom att genomföra, att 

misslyckas, göra om och repetera. 

Arbetsbeskrivningar framstår i resultatet både som ett medel och ett mål för lärandet.  Elever-

na hjälps till större förståelse genom att använda beskrivningar, de får förstärkning av det lä-

raren förklarar. Både elever och lärare anser också att förmågan att läsa och följa en arbetsbe-

skrivning är viktig kunskap för framtiden. 

Lärarna talar om reflektionens betydelse för lärandet, eleverna tycks däremot mest anse att 

den avslutande utvärderingen är onödig. 

När det gäller den eventuella nyttan av slöjdundervisning skiljer sig elever och lärare åt i sina 

upplevelser. Eleverna anser att de har nytta av slöjden om de ska arbeta med ett hantverksyr-

ke. De pekar också ut vardagskunskaper, som att sy i en knapp, som användbara för framti-

den.  Lärarna anser att det praktiska arbetet har ett värde i sig. De tar också upp slöjden som 

ett stöd för andra ämnen. Den framtida nyttan ser de som handlingsberedskap, t.ex. förmåga 

att läsa beskrivningar. Slutligen anser de att förmågan till kreativt tänkande som utvecklas i 

slöjden har bärighet i elevernas framtida liv och att slöjden hjälper till att göra eleverna till 

hela människor. 

Eleverna gör i intervjuerna jämförelser av olika slag. De jämför slöjdarterna med varandra, de 

jämför tjejer och killar och de jämför slöjd med andra ämnen. Den sistnämnda jämförelsen 

gör också lärarna. Eleverna tycker att slöjd är roligare än de andra skolämnena, men inte lika 

viktig. Lärarna upplever denna skillnad och menar att eleverna trivs i slöjden, men inte tar den 

på samma allvar som de andra ämnena. De menar också att kollegor ser nedlåtande på slöj-

den. 

Eleverna visar i intervjuerna att världen utanför är närvarande i slöjdsalen. De talar om motta-

gare hemma och om att de får inspiration till sina arbeten utanför skolan. Även lärarna gör 

denna koppling, de strävar efter att få in impulser utifrån och de gläds åt elever som inspireras 

att sy hemma. 
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Diskussion 

Ämnet för intervjuerna i denna studie har varit elevers och lärares upplevelser av lärandet i 

slöjden. Utgångspunkten har varit NU–03:s resultat att elever upplever slöjden som rolig men 

föga användbar. Resultatdelen har visat vad elever och lärare upplever vara ämnesinnehållet, 

hur undervisningen i slöjd sker och hur elever och lärare ser på nyttan av slöjden samt hur 

slöjden förhåller sig till skolan i övrigt och världen utanför. I diskussionen avser jag att lyfta 

fram och diskutera några av resultaten utifrån frågeställningarna och litteraturen. Rubrikerna i 

diskussionen är hämtade från några av svensk skolslöjds förgrundsgestalter som de citeras i 

Trotzig (1988) och Hartman, Torbjörnsson & Trotzig (1995). Under den första rubriken, Det 

är barnet, icke träbiten, som genom slöjden ska formas, återfinns de båda första frågeställ-

ningarna, vad elever och lärare upplever att man lär sig i slöjden. Den andra rubriken, Theori-

en måste uppfinnas i och ur praktiken behandlar frågan om hur slöjdkunskaper förmedlas och 

under den tredje rubriken, Ett mångsidigt uppövande av hand och öga, diskuteras nyttan av 

slöjd. Avsnittet Att vara ett med skolans övriga ämnen fullt jämbördigt läroämne tar upp jäm-

förelser mellan slöjd och andra ämnen och förhållandet mellan teoretiskt och praktiskt. Av-

slutningsvis tar avsnittet Det är intresset, denna mäktiga driffjäder, som därvid ger utslaget 

upp förhållandet att omvärlden är ständigt närvarande i slöjdsalen. 

 

”Det är barnet, icke träbiten, som genom slöjden ska formas”
3
 

Elevernas upplevelser av vad de lär sig i slöjden och lärarnas beskrivning av vad de vill lära 

eleverna tycks vid en första anblick inte sammanfalla. 

Elevernas upplevelse. Jag har hos eleverna urskiljt två nivåer av utsagor. Den första nivån är 

den helt medvetna, när eleverna talar om vad de lär sig i slöjden. De ser här lärinnehållet som 

olika praktiska kunskaper: t.ex. att kunna behärska tekniker och maskiner, att kunna behandla 

materialen riktigt och utföra momenten rätt. Den andra nivån tycks vara mer omedveten hos 

eleverna. Den berör mer övergripande förmågor, som förmåga att välja mellan olika hand-

lingsalternativ, problemlösningsförmåga, förmåga att planera, vara självständig, kreativ och 

initiativrik. De här förmågorna talar eleverna inte om som något man lär sig eller utvecklar i 

slöjden, däremot uttrycker de medvetenhet om att de är viktiga i lärarens bedömning och att 

en duktig slöjdelev har dem. Malmberg-Tulonen (1995) finner i sin undersökning att elever-

nas upplevelse av slöjdundervisningen är att dess uppgift är att lära dem reproducera tekniker. 

Detta resultat korresponderar med elevernas medvetna nivå i min studie. Malmberg-Tulonen 

menar också att eleverna inte kan tala om när eller hur de lär vilket också överensstämmer 

med mitt resultat att eleverna inte talar om lärande när det gäller de övergripande förmågorna. 

Mitt resultat visar dock att eleverna inte är fullständigt omedvetna om dem, eftersom de tar 

upp dem i samband med lärarnas bedömning. Johansson & Hasselskog (2005) visar också på 

att de övergripande förmågorna enligt eleverna innefattas i slöjdämnet, men att de trots detta 

inte tycks vägas in när eleverna talar om slöjdkunskaper. 

Eleverna tar även upp uppförande och personliga egenskaper som något som ingår i bedöm-

ningen i slöjd och därmed har jag också betraktat dessa som något som eleverna upplever vara 

lärinnehållet i slöjden. 

Lärarnas upplevelse. Lärarna beskriver samma innehåll som i elevernas två nivåer, men för 

dem är båda nivåerna medvetna och aktuella. De talar om faktakunskaper och praktiska kun-

skaper, men med en något större betoning på ämnesfakta, som historiska kunskaper och teore-

tisk materialkännedom, än eleverna. De tar också upp förmågor de vill att eleverna tillägnar 

sig; kreativitet, självständighet, samt förmågan att kunna välja rätt svårighetsgrad, problem-

                                                 
3
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lösningsförmåga och förståelse. Uppförande och personliga egenskaper tar också lärarna upp, 

men de talar inte om dem som något de ser som lärinnehåll i slöjden. Johansson & Hasselskog 

(2005) finner i sin analys av resultaten från NU-03 både skillnader och likheter mellan elever-

nas och lärarnas åsikter om vad som påverkar betyget i slöjd. Dessa korresponderar delvis 

med mina resultat. Lärarna betonar både i utvärderingen och i mina intervjuer elevens initia-

tivförmåga och kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att hantera hela slöjdproces-

sen. Eleverna å sin sida betonar i NU-03 det färdiga slöjdresultatet, hur noggrann man är och 

hur engagerad man är i sitt arbete. De båda senare tas upp också i mina intervjuer, däremot 

talar eleverna inte om att den färdiga produkten bedöms. Detta skulle kunna tolkas så att ele-

verna och lärarna i mina intervjuer är mer överens om processens betydelse än eleverna och 

lärarna var i NU-03. Detta skulle å sin sida kunna innebära ett närmande av elevernas uppfatt-

ning av vad som bedöms i slöjden till kursplanens (Skolverket, 2000) skrivningar, som ju be-

tonar slöjdprocessen. Jag har hos lärarna i mina intervjuer inte kunnat se några skillnader i 

synen på ämnesinnehållet mellan trä- och metallslöjdslärarna och textillärarna, vilket inte hel-

ler Hasselskog (2006) gör i sin analys av lärarnas dagboksanteckningar. Däremot såg Borg 

(1995) skillnader mellan textil- och trä- och metallslöjdslärare. Textillärarna ansåg det vikti-

gaste vara vardagskunskaper, kreativitet, kulturarv samt färg och form. Trä- och metallslöjds-

lärarna satte kreativitet högst, därefter vardagskunskaper, färg och form och social fostran. 

Lärarna i mina intervjuer talar mycket lite om vardagskunskaper, det är mer eleverna som tar 

upp dem, däremot poängterar de problemlösningsförmåga, självständighet och förståelse. Det-

ta skulle kunna bero på förändringarna i de nya kursplanerna (Skolverket, 2000). 

Möjliga skäl till olikheterna. Hasselskog (2006) skriver utifrån resultatet i NU-03 att lärare 

och elever inte tycks uppfatta kunskapsinnehållet i slöjden på samma sätt. Han urskiljer flera 

möjliga förklaringar, att lärarna är angelägna om att svara ”rätt”, att eleverna inte uppfattar sin 

egen utveckling, att lärarna väljer olika vägar att nå kursplanens mål och att lärarna de facto 

har olika intentioner med sin undervisning. Mitt resultat visar att det stämmer att uppfattning-

arna om kunskapsinnehållet är olika hos lärare och elever om man enbart betraktar det elever-

na på det medvetna planet anser vara lärinnehållet i slöjden. Om man däremot också ser på det 

de vet på ett mer omedvetet plan närmar sig elevernas och lärarnas uppfattningar varandra. 

Jag menar att detta skulle kunna utgöra ett stöd för Hasselskogs andra förklaring, att eleverna 

inte uppfattar sin egen utveckling. Man skulle möjligen också kunna dra slutsatsen att det som 

hos både lärare och elever är lärande på ett mer medvetet plan är lättare att diskutera och nå 

samförstånd om än det som i alla fall hos den ena parten, eleven, är mer omedvetet. 

Direkt och indirekt objekt för lärandet. Resultaten från elevintervjuerna liknar Borgs (2001) 

indelning i ett direkt och ett indirekt objekt för lärandet. Det eleverna på den första nivån upp-

lever som innehållet i slöjden, de praktiska kunskaperna, blir det direkta lärandet. Utsagorna 

på den andra nivån, färdigheter, motsvarar då vad Borg betraktar som indirekt lärande. Min 

slutsats är att elevernas och lärarnas uppfattningar inte egentligen skiljer sig åt, utan snarare är 

olika medvetna. 

Borg (2001) beskriver en förskjutning i kursplanen där processen och förmågor hörande till 

den är det direkta objektet för lärandet. Denna förskjutning innebär att kursplanen i slöjd be-

skriver det som hos eleverna är ett indirekt lärande som direkt. Det man då frågar sig är om 

medvetenhet om mål är nödvändig för lärandet. Om så är fallet är det givetvis ett problem att 

kursplanernas mål hör till elevernas indirekta lärande. Om man anser att elever kan tillägna 

sig de färdigheter kursplanen beskriver utan att vara direkt medvetna om det blir problemet ett 

annat, nämligen slöjdämnets legitimitetsproblem. Några av Borgs (2001) intervjupersoner 

ansåg att slöjdämnet spelat ut sin roll i skolan eftersom man inte längre har nytta av de prak-

tiska kunskaperna. En sådan uppfattning bygger på att slöjdkunskaper endast är av praktisk 

art, och om då ämnesinnehållet ses så av elever och föräldrar innebär det möjligen att slöjden 

ses som onyttig och överflödig. 
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Borgs (2001) intervjupersoner ser kunskaperna de fått i slöjden i tre olika perspektiv: slöjd 

som teknik, slöjd som kultur och slöjd som bidragande till elevens formella bildning
4
. Hennes 

intervjupersoner är vuxna som minns sin slöjdundervisning. I mina elevintervjuer är alltså det 

Borg kallar slöjd som teknik ett direkt lärande, slöjd som bidragande till elevens formella 

bildning indirekt och slöjd som kultur nämner eleverna inte alls. Jag tolkar detta så att Borgs 

intervjupersoner med stigande ålder och mognad ser alla perspektiven som direkt lärande, 

snarare än att undervisningen idag fokuserar andra saker. 

 

Arbetsbeskrivningar. Eleverna anser att förmågan att tolka och följa en arbetsbeskrivning är 

ett viktigt mål för lärandet. I detta avseende skiljer sig lärarna åt. Tre av dem är ense med ele-

verna, men den fjärde läraren använder inte arbetsbeskrivningar. Det är heller inte så vanligt 

med arbetsbeskrivningar i träslöjd som i textilslöjd. Eleverna anser att de i sitt framtida liv har 

nytta av att kunna läsa arbetsbeskrivningar. Tre av lärarna tycker alltså detsamma och pekar 

dessutom på att förmågan ökar elevernas självständighet, att eleverna lär sig bättre genom att 

de får förstärkning genom arbetsbeskrivningen, samt att läsförståelsen tränas genom använ-

dandet. Den lärare som inte använder arbetsbeskrivningar gör det inte för att han anser dem 

vara hämmande för eleven. Häri har han stöd av Marner (2005) som menar att standardiserade 

arbetsbeskrivningar är en urholkning av ämneskunskaper och att elevens skiss ger en stabilare 

grund för att utveckla egen kunskap. Johansson (2002) ser från sitt sociokulturella perspektiv 

snarare beskrivningarna som en länk mellan användare och redskap. Hon pekar också på att 

slöjdlärare ser arbetsbeskrivningar som ett sätt att öka självständigheten och att man genom 

dem tränas i avancerad text- och bildtolkning. Mitt intryck är att de här skilda sätten att se på 

arbetsbeskrivningar avspeglar att man lär sig olika saker beroende på hur man arbetar. Anser 

man att målet för lärandet är självständighet är det klokt att använda arbetsbeskrivningar, lik-

som om man vill träna eleverna i text- och bildtolkning. Menar man att målet är egen kun-

skapsutveckling i betydelsen att själv kunna räkna ut hur man ska göra är det viktigt att inte 

använda dem. 

 

 

”Theorien måste uppfinnas i och ur praktiken”
5
 

Undervisning i slöjd är ytterst sällan katederstyrd. Lärarna i intervjuerna beskriver att de näs-

tan aldrig ger instruktion i grupp utan att det mesta sker individuellt. Under samtliga mina 

observationer, två provobservationer och sju observationer, såg jag inte en enda helgruppsin-

struktion. Detta är det kännetecken slöjdundervisningen har gemensam med mästarläran som 

den definieras av Nielsen & Kvale (2000), vilka ser frånvaro av formell undervisning som ett 

viktigt kännetecken på mästarlära. Också Cederblad (2004) pekar på slöjdundervisningens 

likheter med mästarlära. Lärandet i slöjden sker alltså i stället genom individuella instruktio-

ner. Dessa går till på lite olika sätt beroende av flera faktorer: lärarens preferenser, vilken elev 

man har att göra med och tillgången på tid. 

Förklara eller visa? En av lärarna i min studie föredrar att visa, en annan förklarar och disku-

terar helst. Skälet den senare anger är att han binder eleverna vid en lösning om han visar, om 

han i stället förklarar tycker han att han stödjer elevens eget tänkande. Jag tror att man här 

skulle kunna se en parallell till vad som nämnts i föregående avsnitt, Marners (2005) syn på 

standardiserade arbetsbeskrivningar som hämmande för eleven. Även i detta fall, när det gäll-

er instruktion, skulle man då kunna anta att eleverna lär sig olika saker: om läraren förklarar 

                                                 
4
 slöjd som teknik= praktiska kunskaper, slöjd som kultur= dels historiska kunskaper, dels en samtida dimension 

med t.ex. ungdomskultur och internationalisering, slöjd som bidragande till elevens formella bildning, =träning 

av deras karaktärsformande egenskaper 
5
 Schallenfeld, Rosalie. (1895) Method vid handarbetsundervisningen i flickskolor 
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lär de sig självständighet och problemlösning, om han eller hon visar lär de sig själva tekni-

ken. Den fråga man då kan ställa sig är om visandet skapar en osjälvständighet hos eleverna. 

Om man betraktar slöjdsalen som en praxisgemenskap där deltagarna går mot mer fullständigt 

deltagande, som hos Lave & Wenger (1991), skulle man kanske snarare se det som att visan-

det är ett steg på vägen dit. Förutsättningen för att eleven inte ska stanna i det osjälvständiga 

stadiet är då att läraren verkligen har den lyhördheten för elevens förmåga att han vet var i sitt 

lärlingsskap eleven befinner sig. De lärare som alltid visar utgör modeller för eleverna, läraren 

visar och eleven imiterar i ett växelspel, som i exemplet med Sven och Maja vid slipen (s. 34). 

Häri finns en överensstämmelse med Jespersen (2000) som gärna vill betona modellärandet i 

idrotts- och hantverkssammanhang, och menar att Lave & Wenger (1991) underskattar detta. 

Jespersen betonar också just vikten av att modellärandet kompletteras med att den lärande 

själv utför de olika momenten. Det skäl han anför är att lärarna har svårt att visa allt i detalj 

och att det är svårt att förklara helt med ord. Enligt Rolf (1991) menar Polanyi att språk och 

handling var för sig är obegripliga för den lärande av praktiska kunskaper och att de måste 

läras parallellt. 

Elevernas uppfattning om hur instruktionerna går till skiftar. Elever till en och samma lärare 

kan anse att hon alltid visar direkt, att hon alltid frågar ”vad tror du”? eller att det växlar. San-

nolikt är det så att den skicklige slöjdläraren anpassar sitt sätt att instruera efter den elev det 

handlar om, vilket också styrks av mina observationer. Man kan dock fundera över hur det 

påverkar eleverna vilken typ av instruktion de får. Om en elev som läraren uppfattar som duk-

tig får en resonerande instruktion, får hon då också en förstärkning som gör att hon utvecklas 

ytterligare? Begränsar läraren oavsiktligt de elever som får direkt instruktion? Även här skulle 

man kunna se med Lave & Wengers (1991) ögon: de elever som befinner sig närmare ”det 

fullständiga deltagandet” är också de som läraren instruerar mest resonerande och som har 

den tätaste relationen med läraren. Om det förhåller sig på det här sättet förefaller det vara 

mycket väsentligt att läraren verkligen överväger sitt sätt att instruera utifrån vilken elev det 

gäller och inte slentrianmässigt fastnar i en form. 

Hur väljer läraren instruktionsform? Lärarna beskriver i intervjuerna hur de försöker välja 

den form av instruktion som utmanar elevens kunnande lagom mycket, respektive att de öns-

kar att eleverna väljer arbeten som utmanar deras förmåga. Här kan man ana en föreställning 

som anknyter till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000). Även 

tillgången på tid avgör valet av instruktion. Lärarna talar om att de inte alltid har tid att välja 

den form av instruktion de skulle vilja. Här spelar självfallet lärarens arbetssituation in (jfr 

Wedin, 2007). Det vanliga arbetssättet i en slöjdsal är som tidigare beskrivits att varje elev 

jobbar med sitt individuella projekt (Borg, 2001). Det innebär att det under vissa delar av lek-

tionen blir många elever som väntar på hjälp, och för att då snabbt komma vidare är det lätt 

att ta till den enklaste lösningen och visa direkt. Att lärarna tycks medvetna om att de ger oli-

ka instruktioner beroende på tillgången på tid tycks stödja Johanssons (2002) andra förklar-

ing, arbetssituationen i slöjdsalen, till att det förekommer ganska lite dialog mellan lärare och 

elever. Den reflektion man kan göra är att resultatet rimligen blir annorlunda, dels i elevens 

kunnande, men också i deras sätt att uppfatta ämnet. 

Lärarna väljer alltså olika former av instruktioner. Ibland kombinerar de flera olika former i 

inlärningen av ett och samma moment, som t.ex. i situationen med fickpåsarna i resultatdelens 

lektionsbeskrivning. I det här fallet hänvisar läraren till arbetsbeskrivning, ber eleverna tänka 

tillsammans, visar på sina egna kläder och visar och förklarar verbalt. När hon arbetar på det 

här sättet använder hon en av de tekniker Nielsen & Kvale (2000) beskriver när de talar om 

kognitiv mästarlära, scaffolding eller ställningsbyggande. Samma lärare talar också om vikten 

av dialog mellan lärare och elev och att man inte ska göra något åt en elev utan snarare hjälpa 

honom/henne på traven. Också genom denna utsaga kan man anta att hon använder sig av 

scaffolding. 
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Kamraten som mästare. Det är i slöjden inte enbart läraren eleverna lär sig av. Även kamrater 

fungerar ibland som mästare. Också detta är ett kännetecken på mästarlära, de äldre lärlingar-

na lär de yngre (Nielsen & Kvale, 2000). Eleverna ber gärna en kamrat som redan utfört mo-

mentet om hjälp. Eleverna i min studie samspelar oavbrutet med varandra. Det framgår under 

observationerna när de diskuterar, frågar om råd och hjälper varandra. Också i intervjuerna 

talar eleverna om att de gärna ber varandra om hjälp. Detta överensstämmer med Vygotskijs 

tankar om den närmaste utvecklingszonen, att barn klarar mer i samarbete med en vuxen eller 

en kunnigare kamrat än vad de skulle kunna på egen hand (Säljö, 2000). Johansson (2002) ser 

i sina videoobservationer samma sak, elever hjälper varandra. Hon ser också i sin avhandling 

kommunikationen i klassrummet som det som i stor utsträckning är utmärkande för slöjden. 

Vygotskij betraktade också kommunikation och språk som en länk mellan barnet och omgiv-

ningen (Säljö, 2000). Marner (2005) såg i stället att elevaktiva arbetssätt skulle kunna få som 

resultat en omvänd enstämmighet, alltså att eleverna arbetar utan kontakt med varandra. Det 

är möjligt att den risken finns, men den tycks inte vara överhängande i slöjden. En av lärarna i 

mina intervjuer anser att det ibland är att föredra när eleverna hjälper varandra, dels rent 

språkligt, dels på så sätt att eleverna har lättare än han att identifiera vari det egentliga pro-

blemet ligger. Eleverna har lite olika mening om detta, men några av dem håller med den här 

läraren, det är lättare att förstå en kamrats instruktion än lärarens. Ibland är det också så att två 

elever som är på samma nivå samarbetar och utför arbetet tillsammans. Skälen de anger är 

dels arbetsbesparing, men också att de inte behöver tänka ut allt själva. Här finns en överens-

stämmelse med Piagets tankar om att barn lär sig bäst i samarbete med varandra, utan in-

blandning av någon vuxen (Säljö, 2000). Eleverna säger också att man lär sig själv av att hjäl-

pa andra. Johansson (2002) ställer sig också frågan om förståelsen hos den elev som agerar 

mästare blir större och om man kanske bör utnyttja den källan till lärande mer. Lärarna i mina 

intervjuer hänvisar också gärna elever till varandra när de behöver hjälp. De anför dock inte 

skälet att det gynnar förståelsen hos den visade eleven, utan snarare som ovan, att eleverna 

ibland hjälper varandra mer effektivt än läraren. 

I intervjuerna framgår att eleverna använder olika kamrater för olika sorters råd och att de 

anser att detta beror på att olika kamrater är bra på olika saker. Dreyfus & Dreyfus (2000) 

anser att synen att lärlingar söker sig till olika mästare för att de är bra på olika saker är en 

felsyn, eftersom det skulle innebära att man kan dela upp färdigheter i olika komponenter. 

Eleverna ser det tydligen inte så, utan gör just denna uppdelning.  

Lave & Wenger (1991) poängterar också att det inte är främst i relation till mästaren som lär-

lingen lär, utan i relation till andra i praxisgemenskapen. Överfört till slöjdsalen skulle då det-

ta innebära att eleverna i första hand lär av varandra. De betonar liksom Johansson (2002) 

vikten av den fysiska miljön och det sociala samspelet. Det sociokulturella perspektivet som 

Säljö (2000) beskriver det betonar också att allt lärande sker i ett socialt samspel och att om-

världen tolkas i gemensamma mänskliga aktiviteter. Enligt Rolf (1991) var även Polanyi ti-

digt inne på samma tankegångar. Han räknar med tre psykosociala mekanismer vid tradi-

tionsöverföring: imitation, identifikation och lärande genom att delta. Också Elmholdt & 

Winslöv (2000) konstaterar att de smedlärlingar de studerar lär både genom att utföra och 

imitera och att det inte är enbart i förhållande till en enda person de lär. 

 

Tyst kunskap. Det är dock tydligt att allt inte verbaliseras i slöjden. Ibland handlar det om att 

man har svårt att i ord klä det man vill, som i observationsexemplet där en flicka ska lära en 

annan virka ett fodral, försöker förklara men ger upp och ber henne komma tillbaka när hon 

virkat en bit så att hon i stället får visa. Vid andra tillfällen handlar det om att läraren föredrar 

att visa eftersom de tycker att det blir tydligare. I vissa situationer använder läraren känsel- 

och synintryck samtidigt som de talar med eleven. Detta kan röra när man ska avgöra om en 

yta slipats tillräckligt, eller när eleven ska lära sig hur penseldragen ska läggas för bästa resul-



 64 

tat. Här finns alltså en växelverkan mellan språk och exempel. Enligt Rolf (1991) anser Pola-

nyi att när språket inte omfattar all kunskap så överförs personlig kunskap via exempel. Han 

menar som tidigare nämnts att i början är både språk och handling obegripliga för den lärande 

och att de måste läras parallellt för att så småningom bli begripliga. Även Borg (2001) pekar 

på den här kombinationen av ord och visande. 

Intressant är också att lärarnas metodiska kunskap delvis tycks vara tyst. Det visar sig i inter-

vjuerna när jag frågar om situationer under observationerna. Den ena läraren höll upp ett fär-

digt föremål bredvid en arbetsbeskrivning, och mitt antagande var att hon tränade eleven i den 

avancerade text- och bildtolkning Johansson (2002) skriver om, att i tanken översätta ett två-

dimensionellt föremål till ett tredimensionellt. Den andra läraren höll sina händer över en 

elevs vid inlärning av virkning. Ingen av lärarna kunde dock vid intervjuerna sätta ord på vad 

det var de gjorde. 

Kunskapen tycks alltså vara kroppslig snarare än verbal. Två av flickorna visar detta genom 

att med händerna visa att det tyg de tänker på är elastiskt. I det ena fallet kommer ordet strax 

efteråt, men rörelsen är först. Eleverna anser också att den kunskap som lagrats i kroppen är 

mer varaktig, de talar om att om man har utfört något själv sitter det bättre. Borg (2001) me-

nar att slöjdlärandet har en kroppslig dimension, som består av motorik och sinnesförnimmel-

ser. Slöjdkunskaperna lagras i procedurminnet, som är ett kropps-, perceptions- och affekt-

minne. Kroppen kommer alltså ihåg rörelser eller rörelsescheman, även om det kan vara en 

kunskap som är svår att sätta ord på. Polanyi (Rolf, 1991) visade på att praktisk kunskap följer 

outtalade regler och att man när man utför något följer dessa. Man skulle visserligen kunna 

formulera reglerna, men de skulle inte kunna förstås av någon som inte redan har färdigheten. 

Regler för att nysta garn skulle t.ex. säkert kunna formuleras språkligt, men det är tveksamt 

om någon med hjälp av dem och en härva garn skulle kunna åstadkomma ett funktionsdugligt 

garnnystan. Detta innebär att reglerna för att fungera måste användas tillsammans med den 

praktiska kunskapen. 

En av lärarna påpekar att eleverna måste få tillfälle att repetera många gånger för att kunska-

pen ska bli förtrogenhetskunskap. Jag tolkar detta som att hon talar om den tysta kroppsliga 

kunskapen som den beskrivs ovan. 

Både lärare och elever anser att man lär sig av att misslyckas och att göra om. En lärare säger 

att en elev som alltid gör rätt arbetar på fel nivå. Även här skulle man kunna se en anknytning 

till Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000). 

Redskap. Eleverna talar om att en del av kunskapsinnehållet i slöjden är kunskapen om red-

skap. Lärarna talar om redskap i elevernas lärande, t.ex. om sandpapprets och handens sam-

verkan. I observationerna har jag flera gånger iakttagit hur lärare och elever samspelar i arbe-

tet med en maskin eller ett redskap. Johansson (2002) finner att de redskap som används i 

slöjden är ett hjälpmedel och ett stöd för tänkandet i arbetet, redskapen medierar tanke och 

handling. Hon menar att eleverna genom sitt arbete med redskapen får kunskap som är in-

byggd i dem. Johansson ser också redskapen som en del av kommunikationen i klassrummet. 

Detta är det sociokulturella perspektivets och Vygotskijs syn på redskapen som artefakter som 

medierar tanke och handling (Säljö, 2000). Man kan jämföra med Polanyis syn på redskap. 

Han anser att hantverkaren känner verkligheten genom redskapet. Förhållandet mellan handen 

och verktyget är enligt Polanyi den tysta kunskapen (Rolf, 1991). 

 

Ovan har jag redogjort för olika aspekter av hur undervisningen i slöjden går till. Eleverna lär 

genom att imitera, genom att utöva, genom att undervisa andra, genom kroppen som lärande 

subjekt, genom att utöva och repetera och man lär också om och med redskap. Dessa är alla 

aspekter som Nielsen & Kvale (2000) tar upp som karakteristika för lärande utan formell un-

dervisning. Skillnaderna som Nielsen & Kvale beskriver dem finns självfallet där: skolan 

uppmärksammar inte särskilt miljön, arbetet i slöjdsalen är inte en del av en produktionspro-
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cess, mästare och lärling har inte valt varandra, målet för lärandet i skolslöjden är inte att till-

ägna sig kunskaper som säkert kommer att användas i praktiken och utvärderingen av produk-

ten görs inte alltid i praktik. 

 

Arbetsbeskrivningar. En form av instruktion som är vanligt förekommande i slöjdsalen är 

arbetsbeskrivningar. Elever och lärare ser dem båda som ett sätt att träna på att arbeta själv-

ständigt och att utveckla förmågan att förstå och tänka själv. Eleverna känner dock ibland att 

arbetsbeskrivningen kan binda dem vid en specifik lösning. Både elever och lärare ser också 

arbetsbeskrivningar som ett stöd för den muntliga instruktionen. De pekar slutligen på 

tidsvinsten man gör om eleven klarar av att följa en arbetsbeskrivning. Johansson (2002) fin-

ner att lärare använder arbetsbeskrivningar just som ett medel att träna självständighet, medan 

Marner (2005) ser dem som hämmande. Båda uppfattningarna har alltså stöd i mina resultat. 

Sannolikt är det väl så att det skiljer sig något både mellan olika elever och olika situationer. 

En elev talade t.ex. om att han uppskattade arbetsbeskrivningar i början av ett arbete, men mer 

ville gå ifrån dem när han närmade sig slutförandet. Lärarnas arbetssituation som den beskrivs 

av Wedin (2007) och som speciellt utsatt i slöjdsalen (jfr Borg, 2001) gör det lätt att inse att 

arbetsbeskrivningarna är en viktig del av hur man lär i slöjden. 

 

Reflektion. Lärarna i intervjuerna talar slutligen också om reflektion som en viktig aspekt av 

hur man lär i slöjden. Det är framför allt i den avslutande utvärderingsfasen denna tycks ske. 

Borg (2001) skriver just om att handling och reflektion förutsätter varandra i slöjden och det 

skulle väl också kunna ses som en annan aspekt av Polanyis tanke att handling och språk be-

höver växelverka vid inlärning av praktisk kunskap (Rolf, 1991). 

 

”Ett mångsidigt uppövande av hand och öga”
6
 

Eleverna i intervjuerna tycker att slöjd är ett roligt ämne. Däremot har de svårt att se nyttan av 

slöjden. De pekar på vardagskunskaper och användbarhet vid ett eventuellt framtida yrkesval. 

Här kan man se en viss övervikt för att textilslöjden är mer användbar när det gäller vardags-

kunskaper och träslöjd för eventuellt framtida yrkesval. Eleverna anser också att förmågan att 

läsa instruktioner och att tänka självständigt är något man skulle kunna ha framtida nytta av. 

Att bibehålla barnets kreativitet är också ett skäl för att ha slöjd som dyker upp, däremot ses 

inte denna kreativitet som något man har nytta av i framtiden och utanför skolan. 

Borg (2001) skriver att några av hennes vuxna intervjupersoner anser att slöjden spelat ut sin 

roll i skolan, med utgångspunkt från att de anser att de praktiska kunskaperna inte längre be-

hövs. Borg menar att åsikten bygger på att man endast ser de tekniska kunskaperna som lärin-

nehållet i slöjden. Eftersom eleverna i mina intervjuer på det medvetna planet identifierar just 

sådana kunskaper som slöjdens innehåll följer sannolikt därav uppfattningen att slöjden är 

onyttig. 

Lärarna i sin tur pekar på samma saker, med ett par tillägg. Dels att slöjden är ett ämne som 

skapar hela människor, dels att syftet med slöjden är att man ska lära sig forma en idé till ett 

konkret resultat. För övrigt visar de på slöjdens möjligheter att vara ett stöd för andra ämnen, 

t.ex. matte och svenska eller i temaarbeten. Resultaten från NU-03 tycks alltså stå sig, i det att 

utvärderingen visade samma sak, ämnet är roligt, men inte särskilt nyttigt. Johansson & Has-

selskog (2005) kommenterar också att elever uppfattar att förmågor som självförtroende, ini-

tiativförmåga och ansvarstagande innefattas av slöjdämnet, men vägs inte in när eleverna pra-

tar om kunskaper de får i slöjden. Det är, liksom i både NU-92 och NU-03, den vardagliga 

nyttan eleverna ser. I NU-92 fanns en starkare koppling till nyttan av produkterna i sig än i 
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NU-03, möjligen beroende på hur frågorna ställts. Eleverna i mina intervjuer pekar mer på 

nyttan av att kunna laga och underhålla än på att nyttan av produkten, vilket alltså mer stäm-

mer med NU-03:s resultat. 

 

”Att vara ett med skolans övriga ämnen fullt jämbördigt läroämne”
7
 

Eleverna i intervjuerna jämför slöjd med andra ämnen. De upplever slöjd som roligare än 

andra ämnen, men också mindre viktigt, framför allt i relation till kärnämnena. Detta är helt i 

överensstämmelse med resultaten från NU-03. Lärarna i mina intervjuer talar om slöjd som ett 

ämne med lägre status än övriga ämnen, vilket också det stämmer överens med vad lärarna 

gav uttryck för i NU-03. Man kan fundera över varför. Borg (1995) och Marner (2005) tar 

upp dikotomin mellan teoretiskt och praktiskt som ett skäl och slöjdämnets historia som ett 

annat. Nygren & Landgärds (2006) påpekar också att den antika tanken att fria människor inte 

skulle utsättas för manuellt arbete har lett till att handens arbete inte beforskats, vilket också 

Johansson (2002) pekar på. Tanken är att ämnen utan forskningsbakgrund har lägre status än 

andra. En annan orsak till den låga statusen kan väl vara uppfattningen av ämnesinnehållet 

som det ovan beskrivits, enbart av praktisk-teknisk art. Ytterligare ett skäl menar jag skulle 

kunna vara att undervisningen i slöjd avviker från annan traditionell undervisning i skolan 

genom att det förekommer mycket lite formell undervisning. Kvale (2000) beskriver mästarlä-

ran som en marginaliserad undervisningsform p.g.a. de byråkratiska uppfattningarna om ut-

bildning, undervisning och kunskap. Eftersom slöjdens undervisningssätt i vissa avseenden 

liknar mästarläran skulle det kunna påverka ämnets status. Lave & Wenger (1991) å sin sida 

menar att det är de konventionella kunskapsteorierna som leder till dikotomin mellan cerebral 

och kroppslig kunskap. 

 

Lärarna i intervjuerna tycks till att börja med uppfatta slöjd mer som ett praktiskt än som ett 

teoretiskt ämne. När de funderar vidare över frågan talar de i stället om att hjärna och händer 

samverkar och att både manuellt och intellektuellt arbete behövs för att få en helhetssyn.  Min 

tolkning är att de i sin första tanke jämför slöjd med andra ämnen, men att de när de funderar 

vidare ser en annan aspekt av teoretiskt och praktiskt. Kursplanen i slöjd (Skolverket, 2000) 

betonar också att slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Johansson (2002) 

skriver att föräldrar uppfattar slöjd som ett i huvudsak praktiskt ämne och antar att detta är en 

spegling av lärarnas åsikt. Att lärarna i mina intervjuer först ser slöjden som praktisk skulle 

kunna ses som en bekräftelse på detta. Deras vidare funderingar motsäger dock det. Kronberg 

(2006) menar att man i slöjden lär sig ett ickehierarkiskt samspel mellan teoretiskt och prak-

tiskt. Lärarna i mina intervjuer tycks i sina vidare funderingar också bekräfta detta. 

Lärarna i intervjuerna ser också att slöjd är mindre viktigt för eleverna än andra ämnen. Detta 

tycks få som resultat att man vill framhäva slöjdens skolmässiga sidor inför föräldrar och att 

man som slöjdlärare försöker vinna i legitimitet genom att framhäva slöjdens stödjande funk-

tion i t.ex. kärnämnena. Johansson & Hasselskog (2005) anser snarare att elever, lärare och 

föräldrar måste tala om det man gör i slöjden för att synliggöra vad det är man egentligen lär 

sig. 

 

”Det är intresset, denna mäktiga driffjäder, som därvid ger utsla-

get”
8
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 Valentin, Elsa. (1946). Skolslöjd för flickor. 

8
 Salomon, Otto. Slöjdundervisningsblad 1895, årgång 11 
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Både lärare och elever ser kopplingar mellan slöjden och världen utanför skolan. Vad gäller 

lärarna rör det sig om att få in impulser utifrån och om att eleverna gör saker hemma och tar 

med till skolan och visar. Detta tror jag inte avviker från andra lärares intentioner och elevers 

försök i andra ämnen hemma, t.ex. att skriva. 

För eleverna är världen utanför mycket närvarande i deras arbete i slöjdsalen. De talar ofta om 

hur de gör saker till en mottagare utanför skolan, hur de får inspiration utanför skolan och om 

hur slöjden är en förbindelselänk till personer utanför skolan. Detta stämmer väl överens med 

det Johansson (2002) beskriver, att eleverna ofta får inspiration till arbeten i sin vardag utan-

för skolan och att eleverna ofta kopplar ihop slöjden med situationer utanför skolan. Detta tror 

jag däremot är unikt för slöjden. 

 

Sammanfattande reflektioner 

Kunskapsinnehållet i slöjden innefattar således både praktiska kunskaper och övergripande 

förmågor. Eleverna är direkt medvetna om de praktiska kunskaperna, men endast indirekt om 

de övergripande förmågorna, medan lärarna ser båda nivåerna som det direkta lärinnehållet i 

slöjden. Det verkar också som om eleverna med tiden kommer att se sitt lärande på ett annat 

sätt. En stor del av kunskapen i slöjden skulle kunna betecknas som tyst. Jag funderar på om 

just detta faktum gör att benägenheten att tala om målen blir mindre i slöjd än i andra ämnen, 

och att det då blir det omedelbart synliga görandet som eleverna uppfattar som det direkta 

målet för lärandet. Detta skulle i så fall skapa en omedvetenhet om det vidare lärinnehållet 

hos eleverna. Malmberg & Tulonen (1995) finner i sin undersökning att eleverna inte kan tala 

om när eller hur de lär, de knyter alltså inte ihop slöjdverksamheten med lärande. Detta är en 

av de saker hon hittar som har beröringspunkter med NU-92 (den utvärdering som föregick 

NU-03). För att återknyta till Salomon är det så att eleven i slöjden formar både materialet 

och sig själv. Detta tycks eleverna vara medvetna om på det indirekta planet, men inte på det 

direkta. Johansson & Hasselskog (2005) pekar på behovet av en diskussion om slöjdämnets 

kvaliteter. Det de då avser tycks vara de indirekta kunskaperna, de övergripande färdigheter-

na. 

 

Sättet att undervisa i slöjden skiljer sig markant från traditionell undervisning. Det har många 

drag gemensamt med mästarlära: frånvaro av formell undervisning, lära genom imitation, 

utövning, repetition, genom att undervisa andra, genom kroppen och genom redskap (Nielsen- 

Kvale, 2000). Samspelet och kommunikationen i slöjdsalen är påtagliga, man lär verkligen av 

varandra. Undervisningen är fullständigt individualiserad, varje elev arbetar med sitt projekt, i 

sin takt och efter sin förmåga. Skulle man kunna använda sig av det här sättet att undervisa i 

andra ämnen? Jag undervisar själv som nämnts i inledningen även i svenska, som ju också i 

stor utsträckning är ett färdighetsämne, och har försökt använda mig av sättet att undervisa 

där, med mindre lyckat resultat. Beror det på att slöjden är så unik, eller beror det på att ele-

verna är helt ovana vid arbetssättet i andra ämnen än i slöjden? Är det möjligen en effekt av 

det Lave & Wenger (1991) tar upp, att elever i första hand lär sig att vara elever och att ett 

helt annorlunda arbetssätt sätter det de lärt sig om att vara svenskelever ur spel? Lave & 

Wenger (1991) skriver också att konventionella lärteorier leder till en dikotomi mellan insida 

och utsida, mellan cerebralt och kroppsligt. Skulle mästarläran som den gestaltar sig i slöjden 

i stället kunna bidra till upphävandet av denna dikotomi om den synliggjordes? 

 

Att lärare undervisar på olika sätt behöver knappast påpekas. Däremot kanske man behöver 

diskutera vilka konsekvenser det kan få. Om det är så att läraren anpassar sitt sätt att undervi-

sa efter situationen och gör olika vid olika tillfällen är det väl snarast en fördel. Om däremot 

läraren har en viss preferens och alltid gör på det ena eller det andra sättet får det rimligen 
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konsekvenser för elevens lärande. Självständighet ingår t.ex. som en del av bedömningen i 

slöjd. Om resonemanget att diskussion mellan lärare och elev befrämjar självständighet och 

problemlösningsförmåga, medan förhållandet att läraren i första hand visar eleven snarast lär 

ut teknisk färdighet stämmer är det givetvis ett problem. 

 

Eleverna ser inte slöjden som ett ämne som ger dem självklart användbara kunskaper för 

framtiden. Lärarnas beskrivning av syftet med slöjden pekar inte heller ut ämnet som källa till 

de kunskaper som industri- och handelsdepartementet pekat ut som viktiga för företagsamhet i 

Sverige: självständighet, kreativitet, flexibilitet och initiativrikedom. Däremot tar både elever 

och lärare upp detta när de talar om vad en duktig slöjdelev kan. Jag tror att det är viktigt att 

de som undervisar i slöjd börjar göra den kopplingen, att kunskaperna man får i slöjd faktiskt 

både kan och ska användas i framtiden, utanför slöjdsalen. Att synliggöra slöjdens kvaliteter 

bör också få konsekvenser för den låga status som lärarna upplever att ämnet har. Jag tror att 

det är en bättre väg att gå än att försöka legitimera slöjden genom att peka på de teoretiska 

förtjänsterna eller att framhålla dess funktion som ett stöd för andra ämnen. Slöjden kan och 

bör bära sig själv! 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Ämnet för denna studie har varit hur elever och lärare upplever slöjdundervisning, med fokus 

på de didaktiska frågorna vad, hur och varför man lär sig i slöjden. När jag nu avslutar mitt 

arbete ser jag många möjligheter att härifrån gå vidare och söka ny kunskap. 

Eleverna är medvetna om vad som bedöms i slöjd, men de tycker samtidigt inte att det är det 

som ingår i bedömningen de lär sig. Hur går då bedömningen i slöjd till? I samband därmed 

kan man också fundera över hur man bedömer ett ständigt pågående arbete. I många andra 

ämnen övar man och har sedan ett bedömningstillfälle, men i slöjden är gränsen mellan öv-

ning och bedömning utsuddad. Hur påverkar det? 

Det är tydligt att lärarna i studien använder olika undervisningsstrategier. Dels har de olika 

personliga preferenser, dels anpassar de sig efter olika elever och efter den för tillfället rådan-

de situationen i klassrummet. Hur påverkar lärarens sätt att undervisa eleverna? Man skulle 

kunna fundera över om eleverna kanske blir självständigare med en lärare som utmanar dem 

genom diskussion när de behöver komma vidare i sitt arbete, eller om elever som i stället har 

en lärare som visar mycket blir tekniskt skickligare.  

Detta vore några tänkbara vidareutvecklingar av föreliggande studie. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrar 

 
Billdal 2008-01-28 

 

Till dig som har barn i år 9 på Tulpanskolan 

 

Jag heter Elin Persson och studerar på magisterprogrammet i pedagogiskt arbete 

vid Linköpings universitet. Under läsåret 2007-2008 skriver jag C/D-uppsats. 

Mitt ämne är elevers upplevelser av slöjdämnets innehåll. 

 

Jag kommer att utifrån observationer av slöjdlektioner på Tulpanskolan inter-

vjua några elever i år 9. Intervjuerna kommer att äga rum på skoltid och beräk-

nas ta ca 20 minuter. Eleverna kommer att vara anonyma i uppsatsen. 

 

Det är för eleverna givetvis frivilligt om de vill låta sig intervjuas och du kan 

också som förälder avböja ditt barns medverkan. Jag ber dig då skicka ett mejl 

till mig elin.persson.562@gbgsd.se, senast den 4 februari.  

 
Med vänliga hälsningar 

Elin Persson 

 

 

mailto:elin.persson.562@gbgsd.se
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Bilaga 2: Intervjuguide elever 
1) Sonderingsfrågor 

a) När du tänker på slöjd, vad tänker du då? 

b) Vad gör du i slöjden just nu? Berätta! 

2) Vad upplever eleverna att de lär sig i slöjden? 

a) Kan du berätta om något du gjort i slöjden som du var riktigt nöjd med?  

i) Varför var du nöjd? 

ii) Vad lärde du dig då? 

b) Anknytning till observation: när du…, vad var det du gjorde? Vad lärde du dig? 

c) När du ska lära dig något nytt i slöjden, är det alltid din lärare som visar och förklarar?  

i) Om kompisen visar, lär du dig på samma sätt då? Vad är det för skillnad? Lär du 

dig olika saker?  

ii) När din lärare visar, talar han/hon om hur du ska göra, eller ber han/hon dig visa 

vad du tror? Lär du dig samma saker i båda fallen? 

iii) När du läser en arbetsbeskrivning, hur är det då? Lär du dig samma saker då/på 

samma sätt? 

iv) När förstår du bäst? 

v) Slöjd är i kursplanen ett ämne. Lär du dig samma saker i trä- och textilslöjd? Vad 

är det som är olika? 

d) Om man är duktig i slöjd, vad är det man kan då? (definition ”kunskaper i slöjd”) 

e) Vad tror du läraren sätter betyg på? (definition ”kunskaper i slöjd”) 

3) Upplever eleverna att de har någon nytta av slöjdkunskaper? 

a) Varför tror du vi har slöjd i skolan? 

b) Liknar det du gör i slöjden något annat du gör? Kan du tänka dig något annat sam-

manhang (som inte har med slöjd att göra) där du har nytta av dina kunskaper från 

slöjden? 

4) Vilken roll spelar slöjden utanför skolan? 

a) Pratar ni om slöjd hemma någon gång? 

i) Vad pratar ni då om? 

ii) Brukar dina föräldrar fråga, eller är det du som berättar? 
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Bilaga 3: Intervjuguide lärare 
1) Sonderingsfrågor. 

a) Hur länge har du varit lärare? 

b) Hur kom det sig att det blev just slöjd? 

2) Vilken är din syn på slöjdämnet? 

a) Hur definierar du kunskaper i slöjd? 

i) Estetik, kommunikation, manuella färdigheter, självständighet… 

ii) Beskriv en duktig slöjdelev. 

b) Vad är syftet med slöjdämnet? Vad är slöjdämnets kärna, det viktigaste? 

c) Hur ser du på kursplanen, ger den en rättvisande bild av ämnet? 

d) Om du skulle beskriva slöjdämnet för någon som inte är insatt, vad skulle du säga då? 

e) Skulle du säga att ämnet är teoretiskt eller praktiskt? Hur tänker du då? 

3) Vad upplever eleverna att de lär sig i slöjden? 

a) Vad tycker du verkar vara det eleverna tycker att de lär sig i slöjden? 

b) Vad tror du det beror på? 

4) Instruktioner 

a) I vilka sammanhang ger du oftast instruktion?  

i) I grupp eller enskilt? 

ii) Visar eller förklarar, eller något annat sätt? 

iii) Arbetar du mycket med arbetsbeskrivningar? Varför? 

b) När tycker du eleverna bäst förstår det du vill lära dem? (ex arbetsbeskrivningar, hjäl-

pa varandra, individuell instruktion, diskussioner) 

5) OBS, anknyt till situationer under observation 

a) Kan man verbalt förklara allt i slöjden? Hur gör du med det som ej låter sig förklaras? 

Ex Axels virkning. 

 

 

 

 

 


