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Sammanfattning  

Uppsatsen undersöker hur olika kategoriseringar av lärarprofiler kan vara till hjälp att ge förståelse för vad det 

innebär att vara lärare i slöjd. En komparativ innehållsanalys används som metod då en jämförelse mellan 

kategoriseringar gjorda av tre slöjdforskare och tre forskare inom annan didaktisk forskning sker. 

 

Resultatet visar att slöjdlärarprofiler har olika undervisningsmål, dessa är att eleverna ska utveckla: förståelse; 

tekniska kunskaper; skapande förmåga och personlig utveckling. Analysen visar också att det i slöjdämnet finns 

lärarprofiler som har otydliga undervisningsmål. I jämförelse mellan slöjdlärarprofiler och lärarprofiler inom annan 

didaktisk forskning uppmärksammas temat undervisning med olika centrering och grad av kontroll. Resultatet visar att 

det finns lärarcentrerade och elevcentrerade lärarprofiler inom både slöjd och annan didaktisk forskning. Både den 

lärarcentrerade och den elevcentrerade undervisningen skiljer sedan i grad av styrning från läraren. Ett intressant 

fynd finns inom kategorin elevcentrerad, ostyrd undervisning, där lärarprofiler inom slöjd och musikämnet samsas 

med lärarprofilen kompisen som beskrivs som en oseriös lärare som alltför mycket baserar undervisningen utifrån 

elevers intressen och viljor utifrån målet att bli omtyckt (Bidwell, Frank & Quiroz, 1997). I resultatdiskussionen 

diskuteras innebörden av detta och det ifrågasätts om detta fynd kan tolkas som en anledning till slöjdämnets status i 

skolvärlden.  

 

Dessutom lyfts det i diskussionen fram, vikten av att reflektera över undervisningsmetod och mål i utvecklandet av 

lärarrollen och det poänteras att forskning som resulterat i lärarprofiler skulle kunna fungera som ett hjälpmedel i 

detta.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika kategoriseringar av lärarprofiler kan vara 

till hjälp att ge förståelse för vad det innebär att vara lärare i slöjd. En komparativ 

innehållsanalys används som metod då en jämförelse mellan kategoriseringar gjorda av tre 

slöjdforskare och tre forskare inom annan didaktisk forskning sker.  

Resultatet visar att de lärarprofiler som konstruerats i slöjdforskning är; Nygren-Landgärds 

(2000) akademikern, hantverkaren, kulturbäraren, pedagogen, instruktören, missionären, 

naturalisten, och samhällsförbättraren, Borgs (2001) konstnären, pedagogen och 

hantverkaren och Hasselskogs (2010) servicemannen, instruktören, handledaren och 

pedagogen. Analysen visar att lärare med olika profiler också har olika undervisningsmål, 

dessa är: att eleverna ska utveckla förståelse; tekniska kunskaper; skapande förmåga och 

personlig utveckling. Analysen visar också att det i slöjdämnet finns lärarprofiler som har 

otydliga undervisningsmål.  

I resultatet presenteras lärarprofiler inom annan didaktisk forskning för att sedan användas i 

analys med slöjdlärarprofilerna med syfte att undersöka om det går att urskilja något som är 

specifikt för slöjdlärarprofilerna. I jämförelse mellan slöjdlärarprofiler och lärarprofiler inom 

annan didaktisk forskning uppmärksammas temat undervisning med olika centrering och grad 

av kontroll. Resultatet visar att det finns lärarcentrerade och elevcentrerade lärarprofiler inom 

både slöjd och annan didaktisk forskning. Både den lärarcentrerade och den elevcentrerade 

undervisningen skiljer sedan i grad av styrning från läraren. Ett intressant fynd finns inom 

kategorin elevcentrerad, ostyrd undervisning, där lärarprofiler inom slöjd och musikämnet 

samsas med lärarprofilen kompisen som beskrivs som en oseriös lärare som alltför mycket 

baserar undervisningen utifrån elevers intressen och viljor utifrån målet att bli omtyckt 

(Bidwell, Frank & Quiroz, 1997). I resultatdiskussionen diskuteras innebörden av detta och 

det ifrågasätts om detta fynd kan tolkas som en anledning till slöjdämnets status i skolvärlden. 

Dessutom lyfts det i diskussionen fram, vikten av att reflektera över undervisningsmetod och 

mål i utvecklandet av lärarrollen och det poänteras att forskning som resulterat i lärarprofiler 

skulle kunna fungera som ett hjälpmedel i detta. 
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1 INLEDNING 

Under ett års studieuppehåll från Lärarprogrammet tog jag en textillärartjänst på en 

grundskola. Många erfarenheter rikare men också med många nya frågetecken är jag nu 

tillbaka på utbildningen. Under tiden i skolan ägnades mycket tid åt att försöka skapa den 

perfekta undervisningen, vilket inte är en helt enkel uppgift. Jag gjorde bedömningsmatriser, 

höll genomgångar och utformade prov. Samtidigt sökte jag skapa lugna, kreativa 

lektionstillfällen som skulle inspirera och utveckla mina elever. Hela tiden fanns i mitt huvud 

de didaktiska frågorna Vad? Hur? och inte minst Varför? 

Det väcktes en nyfikenhet hos mig om att veta mer om hur andra arbetar i slöjdsalen. Något 

jag saknade under denna tid var kontakt med andra slöjdlärare som man kunde utbyta idéer 

och utvecklas med. Inte bara gällande undervisningsmaterial eller planering av lektioner utan 

även en önskan om att utbyta tankar om vad man som slöjdlärare antar för roll. Själv skulle 

jag nog se mig som slöjdläraren som ser kreativiteten som det viktiga, att vara den som följer 

och stöttar eleverna i deras egna kreativa process, men jag märkte att mötet med verkligheten 

i klassrummet ledde till att jag sökte trygghet i didaktiken istället för kreativiteten. Är jag 

ensam om att upptas så mycket av att reflektera kring min lärarroll?  

Teoretisk bakgrund  

Här ges en inledande bakgrund som behandlar lärarrollen i stort, lärare och lärarstudenters 

rollskapande och slutligen slöjdämnets varierande utformning. 

Olika lärare, olika undervisning 

Gunn Imsen (1999) menar att lärare historiskt sett alltid haft en frihet att utforma sin 

undervisning. I den målstyrda skolan som vi har i Sverige idag kan det tyckas självklart att 

undervisningens utformning skiljer mellan lärare då de kan välja olika vägar att nå målen. 

Christer Stensmo (2000) poängterar att på samma vis som att elever är olika och har olika 

lärstilar som kräver att undervisningen varieras, är även lärare olika med olika ”…(livs-) 

erfarenheter, mål, personlighet, temperament och inställning till arbete” (Stensmo, 2000:12). 

Dessa olikheter hos lärare kräver att de söker sina egna sätt att leda och organisera arbetet i 

klassrummet. Stensmo skiljer på två ledarstilar, uppgiftsorienterad ledarstil och elevorienterad 

ledarstil, vilka skiljer sig i arbetssätt utifrån arbetsuppgifter, planering, kontroll, motivation, 

gruppering och individualisering. Den uppgiftsorienterade ledarstilen utgår från läro- och 

kursplaner vid planeringen av dagordningen med hela klassen i fokus. Läraren är ansvarig för 

ordningen i klassrummet och kontrollerar att eleverna beter sig korrekt i klassrummet. 

Eleverna behöver motiveras med hjälp av morötter och piskor och läraren bedömer 
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prestationerna. Gruppsamarbeten sker på lärarens initiativ då eleverna ska arbeta med mer 

krävande uppgifter. Man arbetar efter en kollektiv läroplan där alla elever löser samma typ av 

uppgifter och de kvicka eleverna arbetar med extrauppgifter. Den elevorienterade ledarstilens 

elever arbetar efter egen dagordning utifrån egna behov och arbetet med att tolka läro- och 

kursplaner sker i samarbete med läraren. Eleverna förväntas ta eget ansvar över deras 

klassrumsbeteende och läraren är inte ansvarig över ordningen. Eleverna antas ha en inre 

motivation som drivs av deras nyfikenhet. De bedömer själva hur de står i förhållande till de 

mål som de också själva satt upp. Gruppsamarbete bildas mellan elever när de har ett 

gemensamt intresse av något. Man arbetar efter en individualiserad läroplan där elever arbetar 

utifrån sin egen förmåga och eget tempo. Dessa två ledarstilar består i två helt skilda synsätt 

på undervisning och Stensmo menar att, genom att visa denna vidd av sätt att leda och 

organisera arbetet i klassrummet och synen på ledarskap, för yrkesverksamma lärare, ges 

dessa möjlighet till korrekta reflektioner över det den egna ledarstilen (Stensmo, 2000). 

Enligt Imsen (1999) fokuserade den pedagogiska forskningen och den pedagogiska 

litteraturen under 60- och 70-talet på att finna de rätta sätten att bedriva undervisning men 

man fann sedan att sådant som fungerar i ett sammanhang med en grupp av elever och en 

lärare i ett klassrum inte nödvändigtvis fungerar med en annan sammansättning elever, en 

annan lärare i ett annat klassrum. Vidare ifrågasätter Imsen om man gjorde rätt som lämnade 

denna typ av forskning, det vill säga forskningen som sökte ett enhetligt sätt att arbeta på, då 

hon ser ett stort behov hos blivande lärare av direkta råd om hur man lägger upp sin 

undervisning (Imsen, 1999). 

Ingrid Carlgren & Ference Marton menar att: 

… läraryrket skiftar från en hur- till en vad- kultur, varvid betoningen växlar från undervisning till 

lärande, från metod till mål och resultat, från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med 

läroboken till att utveckla elevens förmågor och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt 

som vackra ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika insikter i den 

professionella gärningen.” (Carlgren & Marton 2000:23) 

Så som den förändrade lärarrollen beskrivs ovan kan tydligt förstås att lärare har olika 

perspektiv på sin roll, uppgift och undervisning. Silwa Claesson (2002) skriver om att det går 

att koppla de olika lärare som hon observerat till olika teorier om inlärning, däribland 

konstruktivism, det sociokulturella perspektivet och fenomenografin. Hon menar att vi 

behöver bli medvetna om teorierna bakom vår undervisning och att utan dem står vi 

oförberedda i klassrummet (Claesson, 2002). Enligt Lars-Åke Kernell (2010) är det 
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komplicerat att finna den egna läraridentiteten och han menar att det är ett evigt pågående 

arbete att reflektera över sig själv och de insatser man gör i lärararbetet. Vidare menar Kernell 

att det är i möten med andra lärare, genom jämförelser och dialog som utvecklingen sker 

(ibid). Kategoriseringar som beskriver olika lärarkaraktärer och som visar på olika sätt att dela 

in sig kan fungera som referenspunkter i sökandet efter det egna sättet att vara, den egna 

lärarrollen (ibid). Förutom att vi blir medvetna om våra egna skäl och orsaker till arbetssätt, 

kan de också skänka ljus över kollegors bevekelsegrunder och därmed öppna upp för en 

dialog över ”den mångfasetterande lärarrollen” (Kernell, 2010:153). 

Lärarutbildning och rollskapande 

Det mångskiftande läraryrket blir enligt Evelyn Säll (2000) även synligt genom 

lärarutbildningens bredd och stora mängd av innehåll, med både praktiska och teoretiska 

inslag. Vidare menar Säll att den första yrkesverksamma tiden efter studierna kan upplevas 

som mödosam och komplex, detta kanske speciellt i de fall då den ideologi som studenten har 

tillägnat sig under utbildningen krockar med de synsätt på undervisning och lärarroll som 

finns på skolan (ibid). I en australiensk studie om lärarstudenters olika motivation, 

uppfattningar och ambitioner inför läraryrket menar Helen Watt & Paul Richardson (2008) att 

det är under praktiken som lärarstudenterna först kommer i kontakt med vad läraryrket 

innebär: 

These experiences are often the first time that a teacher education candidate assumes some of the roles of 

the teacher. It is also their first real contact with the actual job demands, constraints and tensions of 

meeting student needs, employer requirements and parent and community expectations. (Watt & 

Richardsson 2008:424) 

Vidare kallar Watt & Richardson (2008) de lärarstudenter som inte känner att den första 

kontakten med läraryrket bekräftade deras förväntningar, uppfattningar och värderingar för 

lower engaged desisters. Detta är lärarstudenter som inte är nöjda med valet av utbildning och 

de tänker sig ofta en annan karriär efter utbildningen än läraryrket. Många av de 

lärarstudenterna hade valt läraryrket med ändamålet att garantera en försörjning medan de kan 

jobba vidare med en karriär inom till exempel konstnärliga yrken som fotograf, konstnär eller 

designer. Watt och Richardson konstaterar att de blivande lärarnas olika målsättningar, 

engagemang och framtidsplaner kommer leda till olika vägar i utvecklingen av den 

professionella identiteten och att lärarutbildning inte kan förutsätta att studenter på 

utbildningen har ett genuint intresse av att arbeta som lärare och bli långvariga i yrket (Watt 

& Richardson, 2008). 
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Slöjdämnets varierande utformning 

I den senaste nationella utvärderingen av grundskolan från 2003, (NU-03) framgick att 

slöjdundervisningens utformning ser olika ut på olika skolor och hos olika lärare samt att 

lärare och elever har olika uppfattningar av vad slöjdämnet bör förmedla för kunskaper 

(Skolverket, 2005). Målstyrningen i dagens skolsystem öppnar upp för lärare att kunna välja 

olika vägar att nå ämnesmålen. För slöjdämnet innebär målstyrningen bland annat en variation 

i organiseringen av materialområden, arbetsuppgifter samt i vilken ålder eleverna börjar med 

ämnet. Marléne Johansson (2002) önskar i sin avhandling synliggöra vad som sker och hur 

arbetet ser ut i slöjdsalen. Hon menar att mycket av den kommunikation som sker mellan 

elever och lärare är sådan där läraren instruerar eleven. Även om det sker så är det ovanligt, 

att samtalen är sådana som utmanar elevens tänkande och som ämnar fördjupa elevens 

förståelse. Tidsbrist och stora elevgrupper är anledningar som kan ligga bakom detta enligt 

Johansson. Kommunikationen liknar sådan som sker i mästar-lärlingsituationer där mästaren 

inte alltid är läraren utan eleverna hjälper varandra och växlar mellan dessa roller (Johansson, 

2002).  

Slöjdämnets kursplaner har genomgått en förändring genom åren, från ett fokus på produkt till 

ett fokus på processen i slöjdarbetet, vilket kan bidra till att lärare har olika undervisning och 

syn på slöjdämnet i skolan (Borg, 1995). Med syfte att förena slöjdlärare och tillgodose dem 

med en ”…orienteringsgrund för sitt slöjddidaktiska tänkande och handlande” (Lindfors 

1991:10) har Linnea Lindfors utarbetat olika modeller för slöjdundervisning. Lindfors menar 

att lärarens roll är central i all undervisning och att lärares syn på sitt ämne skiljer. Att 

slöjdämnet dessutom inte har en lång tradition av forskning bidrar till att slöjdlärare och 

slöjdlärarstudenter är i behov av utvecklandet av ett ”…paradigm –en inre bild av såväl 

elevens slöjdverksamhet som av sin egen verksamhet som lärare i slöjd” (Lindfors, 1991:18).  

Den huvudsakliga anledningen till valet att utbilda sig till slöjdlärare är ett stort slöjdintresse 

som oftast grundlagts tidigare i livet (Berge, 1992; Borg, 1995; Helgadóttir, 1997). 

Slöjdlärarstudenters syn på slöjdämnet med olika förhållningssätt till lärarrollen åskådliggörs i 

Britt-Marie Berges (1992) och Christina Nygren-Landgärds (2000) avhandlingar. Berges 

(1992) avhandling har ett genusperspektiv och hon beskriver en slöjdlärarutbildning som vid 

tiden för hennes undersökning var uppdelad på olika orter med olika längd, olika 

förkunskapskrav och olika innehåll beroende på om man studerade textil- eller trä och metall 

slöjd. Mycket har förändrats sedan dess vad gäller slöjdlärarutbildningens utformning. Idag är 

textil- och trä och metallslöjds inriktningarna lika långa och på både Linköpings och Umeås 
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universitet erbjuds utbildning i båda slöjdarterna, Göteborgs universitet har dessutom 

sammanfört slöjdarterna till en inriktning (Bergqvist m fl, 2009). Utifrån genusperspektivet 

konstaterar Berge skillnader mellan lärarstudenterna i textilslöjd, som i huvudsak är kvinnor, 

och studenterna i trä och metall slöjd, i huvudsak män, och fann att de två grupperna har olika 

uppväxtmiljöer med olika klassbakgrund, olika erfarenheter av och inställning till 

grundskolan, olika studie och yrkeshistorier innan lärarutbildningen och olika skäl till valet av 

slöjdläraryrket (Berge, 1992). I slutet av utbildningen ger lärarstudenterna i undersökningen 

sken av att vara överens om målet med slöjdundervisning, vilket skulle vara att ge eleverna 

”beredskap för vardagslivet” (Berge, 1992:214) samt att undervisningen ska skapa plats för 

”kreativitet och skapande”(Berge, 1992:214) men vid en djupare analys fann Berge sprickor i 

fasaden och hävdar att de använder samma språkbruk men lägger olika innebörd bakom orden 

(ibid). Nygren-Landgärds (2000) forskning hade istället som syfte att undersöka om 

slöjdlärarstudenter i slutet av utbildningen utvecklat ett eget förhållningssätt till 

slöjdlärarutbildning och slöjdundervisning och om så, i vilken utsträckning lärarutbildningens 

ideologi var synlig i studenternas uppfattningar. För att kunna ge en tydlig bild av resultatet 

konstruerade hon en typologi, det vill säga en indelning av forskningsmaterialet i olika 

typer/profiler och hon framhåller att lärarutbildningen ansvarar för att lärarstudenterna ska bli 

medvetna om deras egna slöjdpedagogiska ideologi (ibid). 

Som nämnts ovan låg slöjdlärarutbildningen tidigare utanför universiteten och Kajsa Borg 

(2007) ifrågasätter om några av de många förändringar som lärarutbildningen har genomgått 

under de senaste 30 åren har kommit slöjdämnet till godo. Borg menar att den förkortade 

tiden av ämnesstudier innebär att de framtida slöjdlärarna blir mer pedagogiskt kompetenta 

men att deras ämneskunskaper minskar. Resultatet av detta menar Borg blir att 

undervisningen riskerar att bli styrd till att fokuseras på sådant som läraren behärskar och har 

kunskap och kompetens om. En annan konsekvens som Borg ser med minskad tid i 

ämnesstudier är slöjdlärarnas minskade möjlighet till att utveckla ett gemensamt språk (ibid). 

Borg (2001) har i en tidigare avhandling bland annat funnit att slöjdlärarnas olika inställning 

till ämnet, deras utbildning och personlighet i hög grad styrde undervisningens utseende varpå 

hon i ett försök att beskriva de olika variationerna konstruerade tre lärarprofiler. Ännu en 

slöjdforskare, Peter Hasselskog (2010) har analyserat slöjdlärares olika roller i klassrummet 

och konstruerat en typologi. 

Sammanfattningsvis visar den teoretiska bakgrunden att slöjdämnets utformning skiljer sig 

mellan lärare och att detta inte är något som endast gäller för slöjdämnet, lärare i överlag 



Spelar det någon roll?  Anna Svensson 

10 

  

skiljer sig i sin syn på lärarrollen och undervisning. Redan under utbildningen börjar arbetet 

med utvecklandet av lärarrollen och det behövs konfrontationer med andras visioner, 

förhållningssätt och tillvägagångssätt för att kunna utveckla egna. Vad är det då som skiljer 

mellan lärare i slöjden? Detta är en fråga som både Nygren-Landgärds, Borg och Hasselskog 

har frågat sig när de har konstruerat sina slöjdlärarprofiler. Denna uppsats ämnar ta steget 

längre och problematisera och analysera de framtagna slöjdlärarprofilerna med utgångspunkt i 

hur de skiljer och liknar varandra samt hur de skiljer och liknar andra i forskning framtagna 

lärarprofiler.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kategoriseringar av lärarprofiler för att öka 

förståelsen av vad det innebär att vara lärare inom slöjdämnet. 

 Hur beskrivs lärarprofiler i slöjdforskningen?  

 Hur beskrivs lärarprofiler i annan didaktisk forskning? 

 Vad förenar och vad skiljer de olika lärarprofilerna åt? 

 

Avgränsningar och begrepp 

Detta arbete kommer endast att beröra olika kategoriseringar av lärarprofiler där en jämförelse 

mellan kategoriseringar gjorda av tre slöjdforskare och tre forskare inom annan didaktisk 

forskning sker. Uppsatsen kommer inte beröra den så kallade slöjdprocessen eller slöjdämnets 

historia.  

Borgs (2001) begrepp lärarprofil har valts att användas när de olika uppdelningarna beskrivs 

och jämförs i arbetet. Med det menas lärarroll, lärartyp. Två av avhandlingarna som behandlas 

i denna uppsats bygger på lärarstudenters föreställningar och visioner av lärarrollen, de 

profiler som konstruerats i dessa avhandlingar benämns även de i denna uppsats med 

begreppet lärarprofil. 

De olika forskarnas kategoriseringar av lärarprofiler benämns med ordet typologi och med det 

menas en indelning av forskningsmaterialet i olika typer/profiler. 
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Disposition 

Efter uppsatsens inledande del med den teoretiska bakgrunden, syfte och frågeställningar, 

avgränsningar och begreppsförklaringar följer ett metodkapitel där valet av metod, 

tillvägagångsätt vid litteratursökning och analysförfarande samt överväganden över 

uppsatsens tillförlitlighet presenteras. Därpå följer resultatsredovisningen vari det redogörs för 

slöjdlärarprofilerna, vilka först analyseras separat, sedan redogörs för lärarprofiler inom annan 

didaktisk forskning och därpå sker den egentliga analysen mellan samtliga 30 lärarprofiler. 

Efter en sammanfattning av resultatet följer diskussionskapitlet. Diskussionskapitlet inleds 

med en metodiskussion som följs av resultatdiskussion och slutligen ges förslag till fortsatt 

forskning.  

2 METOD 

Här redogörs inledningsvis valet av metod för denna studie. Därefter följer en redogörelse 

över tillvägagångssätt vid litteratursökning, presentation av urval och tillvägagångssätt vid 

analys. Slutligen ges en redogörelse för studiens tillförlitlighet.  

Metodval  

Enligt Staffan Stukát (2005) menas med kvalitativ forskning att man upptäcker och beskriver 

vilka fenomen som finns inom ett visst område. Vidare beskriver Alan Bryman (2002) att en 

kvalitativ undersökning innebär att forskaren har ett tolkande synsätt. Då det i denna uppsats 

kommer att göras en forskningsgenomgång som fokuserar på olika kategoriseringar av 

lärarprofiler, kommer en kvalitativ forskningsmetod att användas i kombination med en 

komparativ analys. Detta görs med avsikten att det ska leda till ökad förståelse för innebörden 

av slöjdlärares undervisning. Vid en komparativ analys sker en jämförelse mellan två eller 

flera texter utifrån syftet att upptäcka likheter, skillnader eller hur de eventuellt påverkat 

varandra. För att analysen ska vara möjlig och rättvis bör texterna ha någon sorts likhet 

(Hellspong, 2001). De texter som jämförs här liknar varandra genom att de är 

forskningsresultat, avhandlingar och en artikel, som beskriver och kategoriserar lärarprofiler. 

Det vill säga, de är typologier. Vid den komparativa analysen används innehållsanalys, vilket 

innebär att i materialet söka efter teman (Bryman, 2002). 

Tillvägagångssätt vid litteratursökning  

Detta arbete påbörjades med att i bibliotekets lokala katalog samt i databaser såsom Academic 

search premier, Education Resources Information Center (ERIC) och Scopus, söka efter 

forskning och litteratur om slöjd utifrån sökorden slöjd, sloyd, craft. Genom manuell sökning, 
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det vill säga, genom att studera referenser i den sökta litteraturen breddades underlaget. Det 

som var mest intressant var de avhandlingar som fokuserade på slöjdundervisning, det som 

händer i klassrummet mellan lärare och elever. Utifrån detta noterades främst det som 

Hasselskog (2010) och Borg (2001) uppmärksammade i sina avhandlingar, nämligen de roller 

som slöjdlärare använder sig av och vilka förutsättningar dessa roller ger för elevernas 

lärande. Även Nygren-Landgärds (2000) studie av slöjdlärarstudenters olika visioner av det 

framtida yrket är av intresse vid analysen, då den speglar hur blivande lärare ser på 

undervisningen i slöjdämnet. 

Vid detta skede beslutades att söka reda på annan didaktisk forskning som mynnat ut i 

kategoriseringar av lärarprofiler och då det är tre forskare som konstruerat typologier inom 

slöjdämnet ämnas att jämföra dessa med tre typologier inom annan didaktisk forskning. I 

sökandet efter andra typologier användes sökord såsom lärarroll och undervisning gällande 

allmändidaktik. Litteraturen granskades i sina innehållsförteckningar efter kapitel som 

behandlade lärarroller, lärarkategorier och under sådana kapitel söktes efter forskning som 

resulterat i typologier. På detta vis hittades Evelyn Sälls avhandling om blivande lärares 

föreställningar om lärarrollen i Kernell (2010). Säll (2000) har genomfört en longitudinell 

studie där hon intervjuat och analyserat dagböcker från 14 lärarstudenter under deras tid på 

utbildningen och under en del av deras första yrkesverksamma tid. Hon fann att 

lärarstudenternas föreställningar om lärarrollen förändras under tiden på utbildningen, hennes 

tre karaktäriseringar estradören, regissören och illuminatören är intressanta för detta arbete 

och kommer att användas som jämförelse i analysförfarandet (Säll, 2000).  

En sökning på teacher types i databasen Scopus, ordnad efter flest citeringar resulterade i 

upptäckten av Charles Bidwell, Kenneth Frank & Pamela Quiroz artikel (1997). De utgick 

från fyra olika konstruerade profiler, regelmänniskan, moralisten, kompisen och 

progressivisten, när de undersökte sin teori om lärares rollskapande i relation till skolors 

utformning vad gäller storlek och klientengagemang (elev- och föräldraengagemang). 

Bidwell, Frank & Quiroz skiljer sig från de andra författarna som är med i denna analys 

genom att deras fyra profiler var konstruerade på förhand. Huvudsyftet var inte att undersöka 

och upptäcka alla olika variationer på lärarroller utan att testa teorin om att arbetsplatsens 

utformning och klimat påverkar rollskapandet. Deras lärarprofiler är likväl intressanta vid 

denna analys då författarna genom observationer och intervjuer har kunnat placera in lärare 

från 13 olika High Schools i de olika kategorierna (Bidwell m fl, 1997). 
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Sökordet lärartyper i Libris resulterade i en bok av Kimber & Sanderson (1995) där de 

beskriver fyra olika lärarprofiler. Då dessa profiler ej var framtagna i någon form av 

forskningssammanhang valdes att inte behandla dessa i detta arbete. Olle Tivenius (2008) 

avhandling om musiklärartyper som hittades i samma sökning kommer däremot att användas. 

Tivenius hade som syfte att konstruera en typologi av musiklärare vid kommunala 

musikskolan utifrån hur dessa typer skiljer sig i attityd och demokrativärderingar. Som metod 

användes enkäter som besvarades av 834 musiklärare. Den kvantitativa 

datainsamlingsmetoden kombinerades med en kvalitativ forskningsansats då resultaten sedan 

tolkades hermeneutiskt. Studien generade i åtta olika lärarprofiler, missionären, portvakten, 

musikanten, mästarläraren, kapellmästaren, förnyaren, antiformalisten och pedagogen 

(Tivenius, 2008). 

Sammanfattningsvis bygger denna uppsats således på en komparativ innehållsanalys utifrån 

sex forskares beskrivningar av lärarprofiler. Forskarna är Nygren-Landgärds, Borg, 

Hasselskog, Bidwell, Frank & Quiroz, Säll och Tivenius. Tabell 1 avser att tydliggöra urvalet. 

Tabell 1. Urval av litteratur för analys 

Författare Årtal Metod Stud. eller 

Lärare 

Resultat Litteraturtyp Färg vid analys* 

Slöjdlärarprofiler: 

Nygren- 

Landgärds 

2000 Intervju Studenter 8 profiler Avhandling Grön (N) 

Borg 2001 Intervju Lärare 3 profiler Avhandling Gul (B) 

Hasselskog 2010 Dagböcker, 

Mp3 inspeln. 

Lärare  4 profiler Avhandling Röd (H) 

Lärarprofiler inom annan didaktisk forskning: 

Bidwell, 

Frank & 

Quiroz 

1997 Observation, 

Intervju 

Lärare 4 profiler Artikel Orange (BFQ) 

Säll 2000 Intervju Studenter 3 profiler Avhandling Blå (S)  

Tivenius 2008 Enkät Lärare 8 profiler Avhandling Vit (T) 

*Inom parantes står författarens första bokstav i efternamnet, i analysdelens tabeller används 

dessa förkortningar för att läsaren enklare ska kunna härleda de olika profilerna till rätt 

författare.  
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Analysförfarande  

Vid analysen av de olika lärarprofilerna valdes att titta närmare på hur de skiljer sig från och 

liknar varandra. Samtliga lärarprofiler, totalt 30 stycken, sammanfattades på små lappar och 

färgkodades efter författare, då profilerna ibland är beskrivna under samma namn blir detta 

extra viktigt. Lapparna med lärarprofilerna lades ut på bordet och arbetet med att gruppera de 

lärarprofiler som liknade varandra påbörjades. Samband, såsom att lärarprofiler var beskrivna 

på ett liknande sätt utifrån synen på tekniska kunskaper, mellan vissa av de olika 

lärarprofilerna uppenbarades men det visade sig vara mer komplicerat än vad som först hade 

antagits att urskilja ett tema. Detta ledde till valet att börja med en separat analys av endast 

slöjdlärarprofiler, och när jag ställde mig själv frågan om vad som var det viktigaste med 

undervisningen för de olika slöjdlärarprofilerna gick att dela upp i följande kategorier, elevens 

utvecklande av: förståelse, tekniska kunskaper, skapandeförmåga/personlighetsutveckling, 

dessutom bildades en kategori med lärarprofiler som har otydligt undervisningsmål. Detta 

tema går under namnet undervisningsmål och i resultatdelen tydliggörs placeringen av 

profilerna i de olika kategorierna. 

Vid analysen av samtliga lärarprofiler (slöjd och de inom annan didaktiskt forskning) insåg 

jag att det var komplicerat att fortsätta analysen utifrån samma tema då det saknades 

information i de olika forskningsresultaten angående målet med undervisningen. Detta då de 

forskningsresultat som uppsatsen behandlar som är av allmändidaktisk natur inte går in lika 

specifikt på undervisningsmål mer än att de har några lärarprofiler som prioriterar elevernas 

förståelse. Ett försök gjordes då att placera in profilerna i Stensmos (2000) ledarstilar, 

(beskrivna på s. 5) men detta visades sig omöjligt då dessa var så detaljerat beskrivna. Valet 

föll därmed på att testa att genomföra en uppdelning i lärarcentrerad och elevcentrerad 

undervisning, vilket var inspirerat av Stensmos uppdelning. Att Tivenius (2008) typologi 

undersöker demokrati och elevinflytande kan ha haft stor påverkan på temat som 

utkristalliserades. Till en början misstänktes att den lärarcentrerade undervisningskategorin 

även skulle ha en hög grad av kontroll i lektionssalen, det vill säga en styrd undervisning. När 

lärarprofilerna därefter skulle placeras in i lärarcentrerad (styrd) och elevcentrerad (ostyrd) 

undervisning visade sig denna uppdelning vara problematisk och jag insåg att den 

lärarcentrerade liksom den elevcentrerade undervisningen kunde variera i grad av styrning. 

Detta tema går under namnet undervisning med olika centrering & grad av kontroll.   
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Tillförlitlighet  

Risken vid kvalitativ forskning är att författaren är för nära anknuten till 

forskningsinstrumentet. En annan forskare hade kunnat se andra teman och komma fram till 

andra slutsatser (Denscombe, 2009). För att undvika att egen förförståelse påverkar resultatet 

och för att ge uppsatsen tillförlitlighet ges därför en tydlig redogörelse över metod och 

analysförfarande under kapitel 2. Validiteten och tillförlitligheten stärks således genom att 

tydligt visa tillvägagångssätt och beslutsprocess. Kvalitativ forskning syftar inte i samma grad 

som kvantitativ forskning på att resultera i möjligheten att kunna göra en generalisering, utan 

istället fokuseras på att bidra med nyanseringar. Således finns inga ambitioner i denna uppsats 

att uppnå generaliserbarhet (Denscombe, 2009). 

 

3 RESULTATREDOVISNING 

Kapitlet inleds med en genomgång av tre slöjdforskares kategoriseringar av lärarprofiler. De 

olika slöjdlärartypologierna analyseras först var för sig varpå en genomgång av 

kategoriseringarna av lärarprofiler gjorda av tre forskare inom annan didaktisk forskning 

följer och slutligen analyseras de beskrivna slöjdlärarprofilerna genom jämförelse med de 

övriga lärarprofilerna.   

Slöjdlärarprofiler 

Här ges därmed först en genomgång av slöjdforskarnas studier. Under rubrikerna Nygren-

Landgärds, Borg och Hasselskog ges en sammanfattning av deras enskilda studier där det 

redogörs för deras syften, metod, resultat och för deras konstruerade slöjdlärarprofiler. Därpå 

följer en analys av samtliga slöjdlärarprofiler. 

Nygren-Landgärds lärarprofiler 

Nygren-Landgärds (2000) avhandling har som syfte att undersöka om slöjdlärarstudenter i 

slutet av utbildningen utvecklat ett eget förhållningssätt till slöjdlärarutbildning och 

slöjdundervisning och om så, i vilken utsträckning lärarutbildningens ideologi är synlig i 

studenternas uppfattningar. Som metod användes tematiska intervjuer med 18 studenter vid 

slöjdlärarutbildningen på Åbo Akademi. Vid analysen av studenternas visioner definierades 

åtta karaktärer gällande förhållningssätt till slöjdutbildning och slöjdundervisning. Nygren-

Landgärds menar att de åtta profilerna är fiktiva och att det inte går att härleda informanterna 

till en specifik profil. Dock menar hon att karaktärerna ger en generell bild av de olika 
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attityder och förhållningssätt slöjdlärarstudenter har till slöjdutbildning och undervisning 

varpå hon påstår att studenterna, vid en utfrågning, skulle bekänna sig mer till en än till en 

annan av profilerna. Nygren-Landgärds fann att en av de åtta lärarprofilerna, hantverkaren, 

inte passade in i lärarutbildningens ideologi då den profilen saknar pedagogiska och 

didaktiska ambitioner. Hon menar därför att slöjdlärarutbildningen i framtiden bör försäkra 

sig om att studenter utvecklar didaktiska och pedagogiska teorier, exempelvis genom att 

universitetslärare interagerar mer med studenterna och delger dem sin pedagogiska 

undervisningsideologi för att undvika profiler såsom hantverkaren i framtida skolor (ibid). De 

åtta profilerna beskrivs nedan: 

 Akademikern är lärarstudenten som tycker att slöjdutbildning och slöjdundervisning 

hör hemma på universitet och detta för att höja både slöjdlärarnas och slöjdämnets 

status. Viktigt vad gäller undervisning är inte VAD man gör utan att undervisningen är 

anpassad till eleverna, att man ser till elevernas ålder och utvecklingsnivå. 

Akademikern önskar mer slöjdpedagogisk forskning och upplever att 

slöjdutbildningen har givit honom/henne redskap inför yrket. Undervisning i slöjd bör 

bestå av medvetna slöjdaktiviteter där elever gör praktiskt arbete och samtidigt 

utvecklar förståelse.  

 Hantverkarens inställning till slöjdutbildning och slöjdundervisning bygger på ett driv 

att ägna sig åt sin hobby och få utveckla egna kunskaper i slöjd. Utbildningen upplevs 

av denna lärarprofil som alldeles för teoretisk och hantverkaren efterfrågar mer 

praktiska och slöjdtekniska moment. I den framtida professionen saknas ett 

pedagogiskt intresse och eleverna får arbeta självständigt medan läraren får en 

möjlighet att ägna sig åt eget hantverkande. Lärarprofilens syn på skolslöjden är att 

den erbjuder eleven verktyg, maskiner och tillfälle att få pyssla med hobbyverksamhet.  

 Kulturbäraren ser det som sitt uppdrag att förmedla slöjdtekniska kunskaper och 

kunskaper om kulturarv, detta utifrån en rädsla att dessa kunskaper annars kommer 

försvinna. Det är elevernas rätt att få slöjdundervisning, att de ska få lära sig att skapa 

med sina egna händer, slöjdkunskaperna är till nytta i elevens framtida yrkes- och 

privatliv. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att lära ut alla tekniker. 

Inställningen är att det finns ett rätt sätt att utföra arbetet därmed anser kulturbäraren 

att slöjdlärare behöver ha mycket goda ämnestekniska kunskaper i slöjd och att 

slöjdkunskaper behövs i samhället.  
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 Pedagogen ser slöjdverksamhet som en del i något större, en viktig del i skolsystemet. 

Det är mycket viktigt för denna lärarprofil att slöjdundervisningen utgår från 

pedagogiska syften, eleverna bör inte hålla på med vad som helst utan de ska utmanas 

till att på egen hand lösa problem, de ska veta vad de gör och varför. På så sätt sker 

personlighetsutveckling. Det är elevens tänkande som ska utvecklas i första hand. 

Pedagogen ser ofta slöjdämnet som ett komplement till annan skolverksamhet och 

förespråkar ofta ämnesintegration. Läraren är mer pedagog än ämnesexpert och har ett 

elevcentrerat fokus.  

 Instruktörens fokusering ligger på den egna lärarrollen och undervisningen, han/hon 

ser sig själv som en undervisningsexpert. Den viktigaste egenskapen hos slöjdlärare är 

att de kan undervisa, bara läraren sköter sitt uppdrag och ger eleverna god 

undervisning kommer eleverna att bli intresserade och lära sig. Lärarcentrerade 

lektioner är därmed ett kriterium för god undervisning. Instruktören visar också en 

öppenhet för evaluering för att kunna kontrollera att man genomför en sådan 

undervisning.  

 Missionären ser slöjdundervisning som värdefull för människan då eleverna utvecklar 

ett självförtroende i skapandeprocessen. Dessutom ska undervisningen ge kunskaper 

som gör att människan kan klara sig själv. Detta menar missionären är något som gör 

att man mår bra. Missionären ser det som att hon/han har gjort en upptäckt och att det 

nu gäller att involvera och påverka människor t ex genom slöjdforskning.  

 Naturalisten ömmar för människans rätt till att utvecklas på ett naturligt och obundet 

vis. I slöjdundervisningen bör eleverna få denna möjlighet, därmed är utgångspunkten 

den individuella eleven som arbetar utefter sin egen förmåga. Läraren bör fungera som 

en handledare och undervisningen bör utgå från teman för att inte begränsa elevens 

utveckling. Eftersom det är eleverna själva som ansvarar för sin utveckling är det upp 

till läraren att förmedla en känsla av att slöjdämnet är roligt.  

 Samhällsförbättraren ser på slöjdundervisning som ett steg i att utveckla samhället. 

Samhället är i behov av medborgare som kan lösa problem på egen hand vilket i 

förlängningen kan leda till självförsörjning. Människors slöjdtekniska kunskaper kan 

också leda till företagsamhet. Slöjdundervisning bibringar även viktiga kunskaper om 

återvinning och miljötänk vilket är kunskaper som gagnar samhället. (Nygren-

Landgärds, 2000) 
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Borgs lärarprofiler 

Borgs (2001) avhandling undersöker elevens uppfattning av slöjdämnet. Genom intervjuer 

med 17 vuxna, före detta slöjdelever, sökte Borg svar på frågor såsom vilket intryck 

slöjdundervisningen har på elever, vilka möjligheter till att uttrycka sig de har genom 

slöjdämnet och vilket avtryck som slöjden har haft på eleverna. Borg analyserade även 

intervjuer med 12 erfarna slöjdlärare och letade efter likheter från dessa två intervjugrupper i 

jakten på det som är specifikt med slöjdämnet, det som finns kvar bortom pedagogiska 

trender, politiska beslut och personliga upplevelser. Hon fann bland annat att slöjdlärarnas 

olika inställning till ämnet, deras utbildning och personlighet i hög grad styrde 

undervisningens utseende varpå hon i ett försök att beskriva de olika variationerna 

konstruerade tre lärarprofiler, konstnären, pedagogen och hantverkaren (Borg, 2001). 

Borg poängterar att de konstruerade slöjdlärarprofilerna är sammanfattade beskrivningar och 

att realitetens slöjdlärare skiftar mellan de olika profilerna, kanske en eller två sidor 

framträder mer i vissa tillfällen och att slöjdlärare växlar mellan dessa utifrån situationen 

(ibid). 

 Konstnären, ser konsten som det viktigaste i sitt yrke. Detta är ofta en person som 

även i det privata livet sysslar med konst i någon form. Intresset kanske inte grundar 

sig i en talang utan mer i en övertygelse om att människan utvecklas genom att prova 

och experimentera. Det är denna lärares intention att eleverna skapar produkter i 

slöjden som är personliga och konstnärliga, funktionen är inte lika viktig. Han/hon har 

ett individinriktat förhållningssätt och han/hon vill genom undervisningen utveckla 

elevens personlighet, medvetenhet om skapandeprocessen och estetisk talang. Elever 

som redan har ett behov av att uttrycka sig passar bäst med denna typ av lärare och ett 

sådant möte kan göra starka intryck på eleven, minnen som kanske sitter kvar resten 

av livet. Konstnärens egenintresse i slöjdämnet har som konsekvens en mottaglighet 

för elevers egna idéer och påverkan i slöjdandet, lärarprofilen är flexibel i sin 

undervisningsmetodik.  

 Pedagogen, ser pedagogiken som det viktigaste i sitt yrke, där processen är viktigare 

än produkten. Denna lärarprofil ämnar bedriva undervisning som ger eleverna 

uppnåbara utmaningar. Det är viktigt att de ska kunna lyckas och att eleverna 

därigenom utvecklar självförtroendet. Produkternas funktionalitet är något som 

eftertraktas men då utifrån elevens möjlighet att klara av det. Han/hon riktar sig mer 

till gruppen än till individen och genom undervisningen vill lärarprofilen utveckla 
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elevens självförtroende, medvetenhet om slöjdprocessen samt tillägnandet av 

vardagskunskaper. 

 Hantverkaren, ser hantverkskunskaperna som det viktigaste i sitt yrkesuppdrag. Fokus 

ligger på elevernas utvecklande av tekniska färdigheter för att möjliggöra att deras 

produkter blir hållbara och funktionella, helst med en enkel formgivning. Denna 

lärarprofil har ett stort kulturhistoriskt intresse. Han/hon har ett teknikinriktat 

uttrycksätt där eleverna ämnas utveckla en känsla för att höra till en 

hantverkstradition, medvetenhet om produktionsprocess och hantverkskunskaper. 

(Borg, 2001) 

Hasselskogs lärarprofiler 

Hasselskogs (2010) avhandling har som syfte att synliggöra slöjdlärares olika förhållningssätt 

och analysera effekterna på undervisningen. Som empiri användes ett tidigare material från 

Nu03 och ur 62 dagboksskrivande lärares journaler konstruerades fyra olika lärarprofiler, 

servicemannen, instruktören, handledaren och pedagogen. Hasselskog menar att hans 

lärarprofiler går att tillskriva verkliga lärare och att de är statiska, det vill säga lärare pendlar 

inte emellan de olika rollerna. Däremot menar han att vissa av profilerna har en bredare 

repertoar som inrymmer några av de andra. Eftersom Hasselskog därmed kunde sätta etikett 

på 8 lärare ur materialet som han hade, samt att materialet från Nu03 möjliggjorde det, kunde 

Hasselskog välja att även studera de olika lärarprofilernas elever. Dagböcker från 8 

elevgrupper om 3 elever utgjorde därmed ytterligare empiriskt material. Dessutom samlades 

Mp3inspelningar in från 11 slöjdlärare, i försök att fånga dialogen mellan lärare och elev och 

för att få en tydligare bild av hur arbetet i slöjdsalen kan te sig (Hasselskog, 2010). De fyra 

lärarprofilerna beskrivs nedan: 

 Servicemannen är slöjdläraren som på elevens efterfrågan plockar fram materialet och 

till och med ofta utför arbetet istället för att ge eleven förslag på hur han/hon kan 

komma vidare. Eleven själv är den som har initiativet i det pågående arbetet och lär 

sig genom vad hon/han upplever i görandet. Denna lärare har mest kontakt med de 

elever som själva är drivande i sina arbeten och det är elevernas möjligheter och 

önskan som står i centrum för denna lärarprofil. Servicemannen beskriver sig som 

någon som hjälper eleverna med lösningar men också förslag, arbetet beskrivs med 

ord som fixa och serva. I relation till Hasselskogs andra lärarprofiler är det 

servicemannen som har minst styrda uppgifter, eleverna arbetar till största delen fritt. 
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Servicemannens elever väljer antingen att genomföra lättare arbeten, ber läraren lösa 

svåra problem eller så innebär svårigheterna att de ger upp. 

 Instruktören ger eleverna instruktioner om vad som ska göras i deras arbeten, ofta av 

sådant slag att det endast finns ett rätt sätt, till skillnad från servicemannen är det här 

läraren som är drivande, har initiativet, i elevernas arbeten och det är de elever som 

behöver mest hjälp som ägnas mest tid. Eleverna lär sig genom vad hon/han upplever i 

görandet utifrån instruktioner från läraren alternativt utifrån givna arbetsbeskrivningar 

som läraren ofta förklarar innebörden av. Läraren styr eleverna och fokuserar mer på 

vad som produceras, produkten, än på vad som elever lär. Instruktören beskriver det 

egna arbetet med ord som instruera, visa. Helst ska arbetet inte stanna upp utan 

eleverna ska arbeta på efter lärarens anvisningar, i och med detta ser lärarprofilen på 

elevers problemlösning som något negativt. Instruktörens elever är vana att göra som 

de blir tillsagda och problem i arbetet innebär oftast mycket väntetid då arbetet stannar 

upp.  

 Handledaren har ett bredare register än servicemannen och instruktören och han/hon 

”…leder elevernas arbete framåt genom att växelvis diskutera, hjälpa, föreslå, visa, 

instruera och ge respons till sina elever.” (Hasselskog, 2010:154). Denna lärarprofil 

vänder sig i huvudsak till de elever som kräver mest hjälp men intresserar sig också 

för de som är mer självgående. När det kommer till initiativtagande till arbeten delas 

detta av läraren och eleverna, eleverna har inflytande och får ta eget ansvar. Till 

skillnad från instruktören ställer handledaren frågor där instruktören gav svar. 

Elevernas lärande sker genom upplevelsen (görandet) och i dialogen med läraren. 

Produkten är viktigast för handledaren men så även elevernas arbetsprocess, läraren 

eftersträvar att eleven ska förstå, men inte på något djupare plan än till det pågående 

arbetet. Det större register som denna lärarprofil innehar för med sig att den kan ta sig 

an både servicemannens roll, genom att handgripligen göra arbetet åt eleven, och 

instruktörens. Dock råder handledaren i större utsträckning än instruerar.  

 Pedagogen har förståelse som främsta mål i undervisningen och dialogen är redskapet. 

Alla elever står i fokus för denna lärare och enskilda elevers frågor tas ofta upp till en 

mer allmän nivå där alla kan bli delaktiga. Eleven är den som tar initiativet till arbetet 

men läraren känner ett ansvar att se till att idéerna går att förverkliga. Det är lärarens 

ambition att eleverna inte bara ska få bestämma vad de ska göra utan även att de ska 

kunna veta hur, därmed ges eleverna möjlighet att få öva på att bli självständiga. 

Lärandet i undervisningen sker genom det som eleverna gör samt genom reflektioner 
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över arbetet och dialogen. Till skillnad från Handledaren eftersträvar Pedagogen ett 

lärande på ett bredare plan och undervisningen anpassas till enskilda elevers behov 

och kunskapsnivå. Pedagogen använder ord som förståelse och diskussion när han/hon 

beskriver sitt arbete (Hasselskog, 2010). 

Analys av slöjdprofilerna 

Då det är lärarprofiler framtagna inom slöjdforskning som är mest intressant i denna uppsats 

inleds analysen med att jämföra de olika studierna där slöjdlärarprofiler konstruerats. Sedan 

analyseras samtliga 15 slöjdlärarprofiler utifrån temat undervisningsmål.  

Skillnader mellan studierna 

 

Nygren-Landgärds (2000) slöjdlärarprofiler är sprungna ur intervjuer med blivande lärare och 

därmed skiljer sig hennes forskning markant från Borg (2001) och Hasselskog (2010) som 

forskat på yrkesverksamma lärare. Nygren-Landgärds (2000) avhandling är ändock relevant i 

detta arbete då den hjälper till med att bringa ytterligare ljus på hur slöjdlärarstudenters 

visioner eventuellt senare kan utvecklas i förhållande till de slöjdlärarprofiler som Borg 

(2001) och Hasselskog (2010) beskriver. 

Borgs (2001) lärarprofiler är mycket kopplade till lärarnas personlighet. Hasselskog och Borg 

använder båda sina kategoriseringar för att säga något om det specifika i att vara slöjdlärare. 

Det finns en skillnad i deras kategoriseringar där Hasselskog utgår ifrån lärarprofilernas 

arbetssätt (Hasselskog 2010:149) medan Borg, deras sätt att vara, där den personliga känslan 

för slöjdämnet är en del i undervisningsrollen. Nygren-Landgärds (2000) typologi liknar mer 

Borgs i det avseendet. 

Den största skillnaden mellan slöjdforskarnas ambitioner med typologierna är ändock att 

Hasselskog (2010) ämnade konstruera fasta profiler som han sedan skulle placera in 

informanterna under. Genom detta förfarande kunde Hasselskog undersöka lärarprofilernas 

elever och därmed uttala sig om vad eleverna ges möjlighet att lära sig beroende på lärarens 

profil. Borg (2001) och Nygren-Landgärds (2000) kategoriseringar är mer svävande och de 

menar att verklighetens slöjdlärare växlar mellan profilerna som de har konstruerat. 

Dessa skillnader mellan slöjdforskarnas studier är viktigt att ha i beaktande när 

slöjdlärarprofilerna analyseras. 
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Undervisningsmål 
 

Vid en djupare analys av samtliga slöjdlärarprofiler upptäcktes fyra kategorier vad gäller 

målet med undervisningen: utvecklandet av elevernas förståelse, utvecklandet av tekniska 

kunskaper, att slöjdundervisning ska utveckla elevernas skapandeförmåga samt 

personlighetsutveckling och slutligen en undervisning som har saknar undervisningsmål, där 

mycket av ansvaret överlämnas på eleverna. Tabell 2 visar fördelningen av 

slöjdlärarprofilerna i förhållande till det viktigaste undervisningsmålet. Texten som följer 

beskriver varför fördelningen ser ut som den gör. 

 

Tabell 2. Slöjdlärarprofiler indelade efter det viktigaste undervisningsmålet 

Förståelse Tekniska kunskaper Skapande/Personlighetsutv. Otydligt undervisningsmål  

N Pedagogen N Kulturbäraren N Missionären N Hantverkaren 

B Pedagogen B Hantverkaren N Naturalisten H Servicemannen 

H Pedagogen H Instruktören N Samhällsförbättraren.  

H Handledaren* H Handledaren* B Konstnären N Instruktören 

N Akademikern    

    

I tabellen finns de olika profilerna indelade i respektive tema. Författarnamn är förkortat 

Nygren-Landgärds=N Borg=B Hasselskog=H 

*Hasselskogs (2010) handledaren passar in i två teman. 

 

 

Förståelse 

Hos både Nygren-Landgärds (2000), Borg (2001) och Hasselskog (2010) finns en profil under 

namnet pedagogen. Namnet antyder att profilerna har något gemensamt men bara för att 

namnet är lika innebär inte detta att profilerna är identiska. Gemensamt för dem alla är att det 

viktigaste målet i undervisningen är att utveckla elevernas förståelse. Nygren-Landgärds 

(2000) pedagog skiljer sig från de andra pedagogerna genom att hon betonar att denna 

lärarprofil ser slöjden som ett komplement och att pedagogen vill arbeta ämnesintegrerat. 

Detta är något som inte framkommer hos Borgs och Hasselskogs pedagoger. Borgs pedagog 

trycker på vikten av att eleverna ska möta utmaningar som de kan klara av och att de 

därigenom utvecklar sitt självförtroende. Dessutom är det enligt Borg viktigt för hennes 

pedagog att eleverna tillägnar sig vardagskunskaper, detta är inget som utvecklas närmare av 

Borg men det antyder att lärarprofilen ser på slöjden som ett ämne som ska bringa kunskaper 
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om hur man hanterar vardagliga kunskapsproblem (Borg, 2001). Pedagogen som beskrivs av 

Hasselskog (2010) lyfter fram dialogen som väsentlig i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla förståelse. Borgs (2001) och Hasselskogs (2010) pedagoger anpassar undervisningen 

till enskilda elevers förmåga samt att deras pedagoger har ett gruppinriktat fokus. Hasselskog 

(2010) och Nygren-Landgärds (2000) pedagoger önskar att elever ska kunna arbeta 

självständigt. Förutom pedagogerna ryms även Hasselskogs (2010) handledaren i 

förståelsekategorin, enligt Hasselskog arbetar handledaren med att eleverna ska utveckla 

förståelse men inte i samma utsträckning som hans pedagog. Nygren-Landgärds (2000) 

akademikerns inställning till att undervisningen ska anpassas efter elevernas ålder och att 

elever genom slöjdämnet arbetar praktiskt samtidigt som de utvecklar förståelse innebär att 

lärarprofilen hör till denna kategori. 

Tekniska kunskaper 

Nygren-Landgärds (2000) kulturbäraren och Borgs (2001) hantverkaren lägger tyngdpunkten 

i undervisningen på hantverkstekniker. Fokuset på görandet i kombination med att 

Hasselskogs (2010) instruktören visar och instruerar, innebär att lärarprofilen fokuserar på 

tekniska kunskaper i undervisningen. Elevernas problemlösning är enligt Hasselskogs (2010) 

instruktören något tidskrävande och negativt, detta tyder på att elevernas förståelseutveckling 

inte prioriteras i undervisningen. Det som skiljer dessa tre lärarprofiler åt är att Nygren-

Landgärds (2000) kulturbärare brinner för detta undervisningsmål utifrån en rädsla att de 

slöjdtekniska kunskaperna är på väg att försvinna i samhället. Detta framkommer inte hos 

Borgs hantverkare eller hos Hasselskogs instruktör.  

Hasselskogs (2010) handledaren har en bred repertoar och enligt Hasselskog innebär detta att 

lärarprofilen instruktören innefattas i handledarens repertoar. 

Skapande förmåga och personlig utveckling 

Nygren-Landgärds (2000) missionären ser slöjden som värdefull för människan och att 

skapandet som sker i slöjden leder till ett välmående, naturalisten ser det som en mänsklig 

rättighet att få utvecklas obundet och naturligt i slöjdandet. Nygren-Landgärds (2000) 

Samhällsförbättraren ser slöjden som ett skolämne som rustar människor med 

problemlösningsförmåga och att elever genom slöjdundervisning blir goda medborgare. Borgs 

(2001) konstnären ser elevernas experimenterande som det viktigaste i slöjdundervisningen, 

vilket skulle leda till personlig utveckling. Hos naturalisten och konstnären beskrivs 

undervisningen av Nygren-Landgärds (2000) respektive Borg (2001) som ostyrd, detta 
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kommer inte fram hos missionären. Borgs (2001) konstnären ser det som viktigt att eleverna 

ska göra originella produkter där funktionen inte prioriteras. 

Otydligt undervisningsmål 

Nygren-Landgärds (2000) hantverkaren är framskriven som en lärarprofil som har ett 

pedagogiskt ointresse, och synen på elevernas slöjdande är att det är hobbyverksamhet. 

Anledningen till yrkesvalet är hos hantverkaren att få tillfälle att arbete med eget slöjdarbete 

(Nygren-Landgärds, 2000). Servicemannen hos Hasselskog (2010) liknar Nygren-Landgärds 

hantverkare utifrån att denna lärarprofil inte alls styr eleverna och mer ser det som sin uppgift 

att hjälpa till när de har kört fast. Att servicemannen i huvudsak hjälper de elever som vill ha 

och ber om hjälp visar på att servicemannen inte ser sig som ansvarig för de övriga elevernas 

framskridande i arbetet (Hasselskog, 2010). 

Instruktören som beskrivs hos Nygren-Landgärds (2000) är också indelad under denna 

kategori, då målet med undervisningen inte tydliggörs av Nygren-Landgärds. Instruktören har 

ett stort fokus på den egna rollen och är övertygad om att bara läraren kan undervisa så 

kommer undervisningen att bli bra (Nygren-Landgärds, 2000). .  

 

Lärarprofiler i annan didaktisk forskning 

Här presenteras de olika lärarprofilerna som finns beskrivna i Bidwell, Frank & Quiroz 

(1997), Sälls (2000) och Tivenius (2008) studier. De lärarprofilerna kommer sedan att 

användas som ett redskap i den huvudsakliga analysen tillsammans med slöjdlärarprofilerna. 

Bidwell, Frank & Quiroz lärarprofiler 

I Bidwell, Frank & Quiroz (1997) rapport presenteras en teori om att olika klimat på skolor, 

utgående ifrån att storlek och elev- och föräldraengagemang/påverkan, skapar olika slags 

lärarprofiler. I undersökningen testas denna teori. Kortfattat kan denna förklaras enligt 

följande. På stora skolor med låg grad av elev- och föräldraengagemang bildas ett byråkratiskt 

klimat på skolan vilket i sin tur skapar byråkratiska lärare, regelmänniskan. Stora skolor med 

hög grad av elev och föräldraengagemang genererar däremot ett marknadsklimat, eleverna 

väljer
1
 lärare och kurser och därmed skapas lärare som bygger sin undervisning utifrån elevers 

önskemål och de strävar efter att ha goda relationer med eleverna, kompisen. Små skolor med 

                                                      
1
 Undersökningen skedde i U.S.A på High Schools där eleverna ofta väljer kurser. 
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låg grad av elev och föräldraengagemang medför att det kan bildas ett odemokratiskt klimat 

med några få beslutsfattare. Där skapas lärare som låter den pedagogiska ambitionen 

överskuggas av att lära ut de rätta sättet att vara, de rätta värderingarna. Där skapas 

moralisten. Små skolor med högt elev- och föräldraengagemang bidrar till ett klimat med 

goda kollegiala samarbeten och lärare med höga krav på sig från föräldrar och elever. Dessa 

skolor skapar progressivisten (Bidwell m fl, 1997). Dessa fyra lärarprofiler är beskrivna enligt 

följande: 

 Regelmänniskan [min översättning] är läraren som ställer höga krav på vad eleverna 

förväntas uppnå för färdigheter. Han/hon ser marginellt till den enskilde elevens 

förmåga, motivation och intresse. Undervisningen är lärarcentrerad med 

katederundervisning eller strukturerad undervisning med frågor och svar som rutin. 

Regelmänniskan gör inga kompromisser och ingen elev ska särbehandlas i 

undervisningen. 

 Moralisten [min översättning] är läraren som ser det som sin uppgift att vara en god 

förebild och att ge eleverna de rätta värderingarna. Undervisningen är lärarcentrerad 

och väl planerad i förväg. Under lektioner ska det vara ordning och reda och gärna 

tyst. Det är viktigt för moralisten att veta exakt vad eleverna gör på lektionstid. 

 Kompisen [min översättning] är läraren som sätter undervisningens mål och metoder 

efter elevernas referensramar och intressen. Det är viktigt för kompisen att tillgodose 

elevernas förväntningar och önskemål gällande både innehåll och kursmål. Relationen 

mellan lärare och elev är intim och läraren har ofta god kunskap om elevernas 

privatliv och vice versa.  

 Progressivisten [min översättning] använder sig av en progressiv undervisning, det vill 

säga en typ av pedagogik som sätter eleven och läroplanen i fokus, som ämnar 

utveckla högre mentala processer hos eleverna. Disciplin får ge vika för ett friare 

klassrumsklimat hos progressivisten. Lärarprofilen önskar att eleverna ifrågasätter 

andras och sina egna värderingar, dvs. utvecklar ett kritiskt tänkande. Ambitionen är 

att eleverna ska få med sig verktygen till hur de kan tillägna sig kunskap.  

(Bidwell m fl, 1997) 

Sälls lärarprofiler 

Sälls (2000) longitudinella studie, där hon intervjuat lärarstudenter och analyserat deras 

dagböcker, visade att lärarstudenternas föreställningar om lärarrollen förändras under tiden på 
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utbildningen. Föreställningen om estradören finns enligt Säll ofta djupt rotad hos 

lärarstudenterna vid början av utbildningen. Illuminatören tar form tidigt i utbildningen när 

deras horisont breddas i takt med tiden på utbildningen och de ser fler aspekter på vad 

lärarrollen innebär. Regissören utvecklas i slutet av utbildningen eller vid yrkesdebuten. Säll 

menar att hennes informanters olika rollföreställningar kan smälta samman och gå in i 

varandra men för att underlätta analysen har hon gjort en tydlig åtskillnad och konstruerat 

dessa tre profiler. Verklighetens lärarstudenter skiftar således mellan de lärarprofiler som Säll 

beskriver (Säll, 2000). 

 Estradören, är i centrum och spelar huvudrollen i klassrummet. Fokuserar mer på den 

egna rollen än på eleverna. Han/hon är väl förberedd och har gått igenom framförandet 

noga. Syftet är att entusiasmera, levandegöra och fånga elevernas intresse. Säll (2000) 

beskriver också estradören som en traditionell lärarprofil som förmedlar/föreläser 

istället för att erbjuda eleverna en undervisning som innebär ett undersökande 

arbetssätt.  

 Regissören, fungerar istället som en ledare, en regissör som iscensätter spelet i 

klassrummet. Elevernas arbeten och bedrifter står i centrum. Han/hon övervakar, 

hjälper/handleder, skapar stämning i klassen och utvärderar även undervisningen. 

 Illuminatören, fokuserar på varje enskild elevs behov, där undervisningen bör utgå 

från den nivå eleven befinner sig inlärningsmässigt, socialt och emotionellt. 

Illuminatören för en dialog med eleverna och eftersträvar att de lär hur de lär sig bäst. 

Det är också viktigt för denna lärarprofil att eleverna känner att de kan vända sig till 

läraren med sina problem (Säll, 2000). 

Tivenius lärarprofiler 

Tivenius (2008) hade som syfte att konstruera en typologi över musiklärare vid kommunala 

musikskolan utifrån hur dessa typer skiljer sig i attityd och demokrativärderingar. Som metod 

användes enkäter och resultaten tolkades sedan hermeneutiskt (Tivenius, 2008). De slutsatser 

som görs är bland annat att musikskolan är väldigt influerad av en så kallat 

konservatoriediskurs
2

 som behöver utmanas genom kritiskt tänkande inte minst på 

musiklärarutbildningen med utgångspunkt ur demokrati- och filosofifrågor, detta för att kunna 

möjliggöra musikskolans framtid.  De åtta lärarprofilerna som konstruerats av Tivenius är: 

                                                      
2
 En undervisningstradition som lever kvar från läroverkens tid där instrumentundervisning fokuserade på 

notanvändning och kunskaper förmedlades muntligt från mästare till lärling med syfte att nå höga höjder 

kunskapsmässigt (Tivenius, 2008). 
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 Missionären är en lärare som anser sig veta det bästa för eleverna och som håller kvar 

vid en musikpedagogisk tradition. Han/hon är oroad inför framtiden och det med rätta 

då de gamla idealen som läraren står för är hotade. Missionären vill ta hand om eleven 

och ser som sin uppgift att uppfostra, dessutom är han/hon noggrann och kräver även 

att annan personal ska vara det. 

 Portvakten prioriterar musiken framför eleverna. Han/hon blundar inför framtiden och 

politiska strömningar och även för ungdomskulturens musik. Drivs av ett 

konservatorieideal där läraren ska vara en förebild. 

 Musikanten är läraren som drivs av insikten om att man mår bra av att spela och har 

däröver ingen pedagogisk ambition. Han/hon är ingen nytänkare och har ingen 

medveten metodik. Denna lärare fungerar bäst med de elever som redan har ett 

musikaliskt intresse och fallenhet för musicerande. 

 Mästarläraren är djupt förankrad i en konservatorietradition där eleverna ska tillägna 

sig goda baskunskaper och med höga undervisningsmål. Kunskap överförs via mästar-

lärlingmetod, där mästaren visar och eleverna härmar. Läraren låter sig inte påverkas 

av yttre omständigheter såsom den så kallade musikskolekrisen med färre och färre 

elever eller eventuell kritik mot den undervisning som bedrivs. 

 Kapellmästaren uppvisar en vilja att eleverna ska utveckla hantverket i första hand för 

att det sedan ska kunna användas utefter elevernas egna intressen. Dock finns inte 

utrymme för elevernas intressen och ungdomskulturens musik i undervisningen, de 

förvärvade kunskaperna bör istället användas i orkesterspelandet. Detta medför en rätt 

så styrd pedagogik med traditionella läromedel och metoder, såsom krav på 

notanvändning. 

 Förnyaren visar en stark vilja till förändring men då denna lärare är rotad i traditionell 

lärarcentrerad musikverksamhet är det svårt att bryta sig loss och släppa fram 

elevernas viljor. Förändringen blir därmed knappt märkbar. Läraren prioriterar att 

eleverna går på känslan när de lär sig spela framför att lära ut noter och andra 

baskunskaper. 

 Antiformalisten drivs av en vilja att radikalt förändra musikskolan. Antiformalisten 

hyser stora förhoppningar för framtiden och en stark vilja att förändra som enligt 

läraren själv ligger i fas med de politiska strömningarna. Denna lärare tar avstånd till 

det traditionella arbetssättet men ter sig ändå som normativ och utestängande. 
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Eleverna bör ha en fallenhet för musicerande och tillägna sig musiken genom att spela. 

Notanvändning förkastas och känslan är istället central vid inlärningen. 

 Pedagogen särskiljer sig genom att denne värdesätter processen vid inlärningen. 

Han/hon fokuserar mer på den egna rollen som lärare än på musiken. Eleverna är 

viktigare än musiken och undervisningen bygger på en medvetenhet om demokrati, 

musiksyn och lärarroll. (Tivenius, 2008) 

Sammanfattningsvis bör tydliggöras att Bidwell, Frank & Quiroz (1997), Sälls (2000), och 

Tivenius (2008) lärarprofiler inte kommer att analyseras något närmare utan syftet med att 

presentera deras lärarprofiler är att de ska används i jämförelse med slöjdlärarprofilerna med 

förhoppning om att de kan ge förståelse för det specifika med att vara lärare inom slöjdämnet.  

Värt att nämnas är ändock några klargöranden vad gäller likheter och skillnader mellan 

studierna. Sälls (2000) typologi kan liknas vid Borgs (2001) och Nygren-Landgärds (2000) 

utifrån att de beskriver lärarprofiler som lärare/lärarstudenter växlar mellan och hos Säll 

handlar det även om olika stadier som lärarstudenterna går igenom i relation till tiden på 

utbildningen.  

Hasselskogs (2010) typologi som beskriver hur olika lärare ÄR och som istället beskriver 

statiska lärarprofiler,  liknar på så sätt istället Bidwell, Frank och Quiroz (1997) och Tivenius 

(2008) typologier.  

Analys 

Vid en jämförelse mellan samtliga lärarprofiler, slöjdlärarprofiler och lärarprofiler inom 

annan didaktisk forskning, uppmärksammades skillnader i centrering och i graden av kontroll 

i undervisningen. 

Undervisning med olika centrering och grad av kontroll 

I detta stadium placerades samtliga lappar med lärarprofiler ut på bordet och arbetet med att 

para ihop och gruppera profilerna efter vilka som liknade varandra påbörjades. Det som var 

tydligast var hur de gick att gruppera efter lärarcentrerad eller elevcentrerad undervisning 

och vidare om den beskrevs som styrd eller ostyrd hos lärarprofilen. Vid en första anblick kan 

tyckas att lärarcentrerad undervisning per automatik är styrd och att elevcentrerad 

undervisning per automatik är fri, men analysen visar att så inte är fallet. Det tydliggjordes att 

vissa lärarprofiler fokuserar på den egna rollen och ser sig som en förmedlare av kunskap, 

undervisningen anpassas då inte till individuella skillnader mellan eleverna och det är läraren 

som är mest aktiv. Med detta menas i uppsatsen lärarcentrerad undervisningen. Om 
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undervisningen sedan också är styrd så fokuseras den till ett bestämt arbetsområde utifrån att 

läraren vet bäst vad som lämpar sig som undervisningsinnehåll. En elevcentrerad 

undervisning däremot, placerar eleverna i centrum och istället för att läraren förmedlar 

kunskapen så är det här eleverna som själva kunskapar. Undervisningen anpassas i någon 

form till den enskilde eleven, antingen gällande kunskapsnivå, intressen och/eller vilja. Denna 

typ av undervisning kan sedan också vara mer eller mindre styrd. Ostyrd undervisning bygger 

på en övertygelse om att eleven behöver utvecklas fritt och experimenterande men det kan 

också ha att göra med att det saknas pedagogiskt intresse. Figur 1 visar fördelningen av 

lärarprofilerna i förhållande till lärarcentrerad undervisning –styrd eller ostyrd, elevcentrerad 

undervisning –styrd eller ostyrd. Det bildades även en kategori med lärarprofiler med otydlig 

undervisningmetod då det var en lärarprofil som inte beskrevs utifrån lärarcentrering eller 

elevcentrering samt utifrån grad av kontroll. Texten som följer beskriver varför fördelningen 

ser ut som den gör och varför profilerna har placerats in i de olika kategorierna.  

 

Figur 1 . Indelning av lärarprofiler utifrån centrering & kontroll i undervisningen 

 

Författarnamn är förkortat Nygren-Landgärds=N, Borg=B, Hasselskog=H, Bidwell, Frank & 

Quiroz=BFQ, Säll=S och Tivenius=T. 

*De profiler som är inom parantes har inte en självklar plats i kategorin. 
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Lärarcentrerad, styrd undervisning 

 

Enligt Nygren-Landgärds (2000) har slöjdlärarprofilen kulturbäraren synen på sig själv som 

en förmedlare av hantverkskunskaper och det är därför viktigt att läraren har mycket goda 

kunskaper i slöjdämnet. Tyngdpunkten på tekniker innebär dessutom en styrd undervisning. 

Instruktören framställs av Nygren-Landgärds (2000) som en slöjdlärare som menar att lärares 

viktigaste egenskap är att kunna undervisa och att en bra lärarcentrerad undervisning är 

receptet på framgång. Borgs (2001) hantverkarens fokus på att lära ut slöjdtekniska 

kunskaper visar på en lärarcentrerad undervisning som är styrd till att koncentrera sig på att 

eleverna ska tillägna sig så många slöjdtekniker som möjligt. Hasselskogs (2010) instruktören 

styr och det är läraren, inte eleverna som är drivande i slöjdarbetet, därmed är undervisningen 

lärarcentrerad. Estradören är av Säll (2000) beskriven som en lärarprofil som vill vara i 

centrum och att detta är det viktigaste för lärarprofilen då den vill kunna fängsla eleverna med 

berättelser och föreläsningar, Säll beskriver också lärarprofilen som traditionell och med 

förmedlarideal. En undervisningen som koncentreras till det läraren står och berättar är styrd 

till det läraren väljer att tala om. Moralisten och regelmänniskan är enligt Bidwell, Frank och 

Quiroz (1997) två exempel på lärarcentrerad, styrd undervisning. Fyra av Tivenius (2008) åtta 

lärarprofiler, portvakten, mästerläraren, kapellmästaren och missionären framställs som 

lärare som utövar traditionell, lärarcentrerad undervisning med hög grad av styrning.  

Lärarcentrerad, ostyrd undervisning 

 

Tivenius (2008) förnyaren beskrivs som en lärare som är traditionell, det vill säga som har en 

lärarcentrerad undervisning men som försöker lämna detta och istället utgå från eleverna i 

undervisningen, i jämförelse med Tivenius andra lärarprofiler i den lärararcentrerade 

undervisningen för därmed förnyaren en mer ostyrd undervisning. 

Elevcentrerad, styrd undervisning 

 

Akademikerns, hos Nygren-Landgärds (2000), inställning till att slöjdundervisningen ska vara 

anpassad till elevernas ålder och utvecklingsnivå samt att de ska utveckla förståelse genom 

det praktiska arbetet placerar akademikern i en elevcentrerad, styrd undervisning. Nygren-

Landgärds (2000) pedagogen, framställs som läraren som menar att elevernas tankeutveckling 

är viktigast, detta visar att eleverna ställs i centrum för undervisningen. Att innehållet är 

viktigt och att eleverna inte ska koppla samman slöjdundervisning med hobbyverksamhet 

visar på en styrning från läraren. Nygren-Landgärds (2000) missionärens fokusering på att 
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eleverna ska tillägna sig kunskaper som de har nytta av i framtiden medför en styrning från 

läraren till att undervisningen koncentreras till just sådana kunskaper. Borgs (2001) 

pedagogen, riktar sig mer till gruppen än till individen och har alltså ett elevcentrerat fokus. 

Läraren styr undervisningen och ser det som sin uppgift att eleverna möter utmaningar som de 

kan klara av, för att på så vis bygga upp ett självförtroende. Pedagogen hos Hasselskog 

(2010) är framskriven som en lärare som sätter eleverna i centrum där undervisningen 

anpassas till enskilda elevers behov och kunskapsnivå. Hasselskogs (2010) pedagog ser det 

som sin uppgift att styra elevens slöjdarbeten så att eleven inte tar sig an för svåra uppgifter. 

Hasselskogs (2010) handledaren delar enligt Hasselskog på initiativtagandet till arbetet med 

eleverna och lärarprofilen ger eleverna inflytande och ansvar. Bidwell, Frank & Quiroz 

(1997) progressivisten har som ambition att eleverna ska få med sig verktyg till hur de själva 

kan tillägna sig kunskap, detta innebär en elevcentrerad undervisning. Sälls (2000) 

illuminatören liknar progressivisten i avseendet att eleverna önskas bli medvetna om hur de 

tillägnar sig kunskap bäst och den elevcentrerade undervisningen anpassas efter elevens 

enskilda behov. Regissören som också är en av Sälls (2000) lärarprofiler styr och leder 

undervisningen men har eleverna i centrum. Pedagogen som beskrivs hos Tivenius (2008) 

sätter eleverna i fokus framför musiken, detta tyder på en elevcentrerad undervisning.  

Elevcentrerad, ostyrd undervisning 

 

Nygren-Landgräds (2000) naturalisten framställs som en slöjdlärare som så lite som möjligt 

vill påverka elevernas kunskapsprocess. Eleverna ska tillägna sig kunskaper obundet och 

lärarens roll är att förmedla glädje och därmed påverka eleverna till att inte ge upp. 

Hantverkaren hos Nygren-landgärds (2000) beskrivs som en slöjdlärare som inte har något 

pedagogiskt mål med undervisningen och eleverna får arbeta självständigt, detta innebär en 

elevcentrerad undervisning som är fri. Borgs (2001) konstnären visar enligt Borg en öppenhet 

för elevernas intressen och idéer och det är elevernas experimenterande som står i centrum i 

slöjdundervisningen. Servicemannen hos Hasselskog (2010) är framskriven som elevcentrerad 

slöjdlärare och med elevernas önskningar och möjligheter i fokus i undervisningen. Bidwell, 

Frank & Quiroz (1997) lärarprofil kompisen, framställs som en lärare vars undervisningsmål 

och metod utgår från elevernas intressen, förväntningar och önskemål. Antiformalisten 

beskrivs hos Tivenius (2008) som en lärare som radikalt vill förändra den traditionella 

undervisningen. Lärarens inställning är att eleverna tillägnar sig kunskaper genom handling, 

det vill säga i musikspelandet därmed är undervisningen hos antiformalisten ostyrd. Tivenius 
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(2008) musikanten har en filosofisk inställning till ämnet, att man mår bra av att spela och 

ingen medveten metodik i undervisningen. 

Otydlig undervisningsmetod 

 

Nygren-Landgärds (2000) Samhällsförbättraren lyfts fram av Nygren-Landgärds som en 

lärare som menar att slöjden i skolan bidrar till att skapa goda medborgare i samhället, 

självständiga och miljömedvetna människor. Undervisningens metod framgår inte av Nygren-

Landgärds beskrivning. 

 

Sammanfattning av resultatet  

Resultatet visar att de lärarprofiler som konstruerats i slöjdforskning är; Nygren-Landgärds 

(2000) akademikern, hantverkaren, kulturbäraren, pedagogen, instruktören, missionären, 

naturalisten, och samhällsförbättraren, Borgs (2001) konstnären, pedagogen och 

hantverkaren och Hasselskogs (2010) servicemannen, instruktören, handledaren och 

pedagogen. Forskarna har haft olika forskningsfrågor, urvalsgrupper och syften och därmed 

går i jämförelse att hitta både likheter och skillnader. Det tema som uppmärksammas i 

analysen mellan samtliga ovan namngivna slöjdlärarprofiler är undervisningsmål. 

Lärarprofiler i slöjd har olika undervisningsmål, dessa är att eleverna ska utveckla: förståelse; 

tekniska kunskaper; skapande förmåga och personlig utveckling. Analysen visar också att det 

i slöjdämnet finns lärarprofiler som har otydligt undervisningsmål.  

I resultatet presenteras lärarprofiler inom annan didaktisk forskning för att sedan användas i 

analys med slöjdlärarprofilerna med syfte att undersöka om det går att urskilja något som är 

specifikt för slöjdlärarprofilerna. Lärarprofilerna inom annan didaktiskt forskning är Bidwell, 

Frank och Quiroz (1997) regelmänniskan, moralisten, kompisen och progressivisten, Sälls 

(2000) estradören, regissören och illuminatören och Tivenius (2008) missionären, 

portvakten, musikanten, mästarläraren, kapellmästaren, förnyaren, antiformalisten, och 

pedagogen. Det tema som uppmärksammas i analysen av samtliga 30 lärarprofiler (slöjd och 

inom annan didaktisk forskning) är undervisning med olika centrering & grad av kontroll. 

Lärarprofilerna har olika grad av kontroll i undervisningen och resultatet visar att det finns 

lärarcentrerade och elevcentrerade lärarprofiler inom både slöjd och annan didaktisk 

forskning. Både den lärarcentrerade och den elevcentrerade undervisningen skiljer sedan i 

grad av styrning från läraren. En kategori med otydlig undervisningsmetod bildades också då 
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Nygren-Landgärds (2000) slöjdlärarprofil samhällsförbättraren inte beskrivs utifrån 

undervisningsmetod. 

De lärarprofiler som återfinns i lärarcentrerad undervisning står för en traditionell 

undervisning där läraren fungerar som en förmedlare av kunskap. Lärarprofiler som har 

eleven i centrum och som använder mer eller mindre styrning i undervisningen kännetecknas 

av att de har elevernas förståelse som första prioritet och här återfinns samtliga typologiers 

pedagogen. De typologier som inte har en profil under namnet pedagogen har en profil som 

motsvarar denna, Bidwell, Frank och Quiroz (1997) progressivisten och Sälls (2000) 

illuminatören. 

Analysen visar att det finns lärarcentrerade och elevcentrerade lärarprofiler både inom slöjd 

och inom annan didaktisk forskning. Inom kategorin elevcentrerad, ostyrd undervisning 

samsas Nygren-Landgärds (2000) hantverkaren och naturalisten, Borgs (2001) konstnären, 

Hasselskogs (2010) servicemannen med Tivenius (2008) musikanten och antiformalisten. 

Bidwell, Frank & Quiroz (1997) kompisen återfinns i samma kategori. Även om det inte 

bildades en grupp som endast bestod av slöjdlärarprofiler, vilket skulle kunna innebära att det 

finns något specifikt för lärare i slöjd, säger den elevcentrerade, ostyrda kategorin, mycket om 

slöjdlärare och slöjdundervisning. Detta diskuteras i resultatdiskussionen. 

4 DISKUSSION 

Detta kapitel inleds med en diskussion om den metod som används i uppsatsen, sedan följer 

resultatdiskussionen och slutligen ges förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Den metod som används i uppsatsen, komparativ innehållsanalys, har fungerat väl utifrån 

syftet att jämföra och finna skillnader och likheter mellan tidigare framforskade 

slöjdlärarprofiler och lärarprofiler inom annan didaktisk forskning. Tillvägagångssättet vid 

litteratursökning med sökord såsom lärarroll, undervisning, teacher types, lärartyper gav en 

stor mängd forskningslitteratur och utifrån denna valdes sådan som resulterat i 

lärartypologier. 

De lärarprofiler som analyseras i detta arbete var vid analysförfarandet sammanfattade och 

komprimerat beskriva på små lappar. Lapparna kodades med färg efter författare för att lättare 

kunna hålla isär profilerna och minska risken för att blanda ihop dem, detta var speciellt 

viktigt då lärarprofilerna ibland hade samma namn. Denna komprimering för med sig en risk 
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för att något viktigt tappas på vägen och att resultatet leder för långt bort ifrån 

ursprungskällorna. I ett försök att kontrollera validiteten återgicks efter analysarbetet till att 

ännu en gång läsa igenom ursprungslitteraturen och på så vis försäkra att analysen är korrekt. 

Komprimeringen bidrog dock med att jämförelsearbetet underlättades och det blev enklare att 

klart och tydligt se hur profilerna liknar och skiljer sig åt.  

Man kan inte göra några generaliseringar utifrån denna studie men den kan ändå ge en viss 

förståelse för hur lärare i slöjd kan tänkas undervisa och tänka kring slöjdundervisning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var  att undersöka kategoriseringar av lärarprofiler för att öka 

förståelsen av vad det innebär att vara lärare inom slöjdämnet. Nedan finns analysens 

viktigaste slutsatser sammanfattade och kopplade till uppsatsens syfte och inledning. 

Resultatet visar att det finns många olika sätt att kategorisera lärare. Lärare har olika sätt att se 

på den egna lärarrollen, att se på elever, kunskap och undervisning. Analysen visar att även 

fast att de olika forskarna, Nygren-Landgärds, Borg, Hasselskog, Bidwell, Frank & Quiroz, 

Säll och Tivenius har valt att titta på olika saker när de konstruerat sina typologier så går det 

ändå att hitta gemensamma teman i dem. Detta på grund av att sådant som formar lärares sätt 

att vara hänger ihop med olika pedagogiska ideologier som lärare medvetet eller omedvetet 

går omkring och bär på (Claesson, 2002; Stensmo, 2000). Claesson (2002) och även Nygren-

Landgärds (2000) menar att lärarutbildningen har ett stort ansvar för att medvetandegöra 

lärarstudenter om deras föreställningar om den kommande lärarrollen.  

Vad kan då detta arbete bidra med? Uppsatsen ger genom sin genomgång av de olika 

lärarprofilerna en samlad översikt över de slöjdlärarprofiler som finns inom slöjdforskningen 

och därmed en ökad inblick i hur slöjdlärare och blivande slöjdlärare undervisar eller önskar 

undervisa. Kernell (2010) och Stensmo (2000) menar att typologier kan hjälpa till och bidra 

till reflektioner över arbetssätt och på så sätt medvetandegöra förhållningssätt och val av 

undervisningsmetoder. Analysen där slöjdlärarprofilerna utforskats i relation till varandra 

leder till att temat undervisningsmål, uppenbarades. Förutom att det finns lärarprofiler vars 

mål är att eleverna ska utveckla: förståelse; tekniska kunskaper; skapande förmåga och 

personlig utveckling, visar analysen också att det i slöjdämnet finns lärarprofiler som har 

otydligt undervisningsmål. Dessa är Nygren-Landgärds (2000) hantverkaren och instruktören 

och dessutom Hasselskogs (2010) servicemannen. Att Nygren-Landgärds studie bygger på 

intervjuer med lärarstudenter skulle kunna förklara varför två av hennes lärarprofiler inte har 
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hunnit utveckla pedagogiska tankar. Kanske är det så att de pedagogiska tankarna kommer att 

utvecklas, om inte under utbildningen så i kontakten med eleverna? Något som skulle kunna 

tala för detta är att Säll (2000), vars studie även den bygger på intervjuer med lärarstudenter, 

också har en lärarprofil, estradören, som mest fokuserar på den egna rollen. Säll menar att det 

är vanligt att lärarstudenter gör det inte minst i början av utbildningen (Säll, 2000).  

Hasselskogs (2010) servicemannens avsaknad av tydligt undervisningsmål kan inte förklaras 

med att pedagogiska tankar inte har hunnit utvecklats. Det är också möjligt att anta att det 

otydliga undervisningsmålet bland slöjdlärarstudenter som konkretiseras av Nygren-

Landgärds (2000) via hantverkaren motsvaras av Hasselskogs (2010) servicemannen bland 

yrkesverksamma lärare. Vad innebär det att denna typ av undervisning återfinns i slöjdämnet? 

Enligt Hasselskog blir effekten av servicemannens undervisning att eleverna arbetar med lätta 

uppgifter, låter läraren lösa svårigheter som uppstår eller att de helt enkelt ger upp 

(Hasselskog, 2010). 

Nygren-Landgärds (2000) hantverkaren, som saknar pedagogiska ambitioner och som drivits 

till utbildningen främst för att man vill odla sina egna slöjdkunskaper går att koppla till det 

som Watt & Richardson (2008) kommer fram till i sin artikel. Det vill säga, att det på 

lärarutbildningen finns studenter som bildat sig en uppfattning om att de inte vill arbeta som 

lärare. De känner sig inte motiverade till att lägga ner all den kraft som de har fått insikt i att 

man som lärare måste lägga på planering och så vidare och de saknar en tilltro till förmågan 

att klara av en sådan undervisning. Istället är det många av dessa som ser att de kanske kan 

utnyttja lärarutbildningen till en karriär inom ett annat yrkesområde såsom inom konst (Watt 

& Richardsson, 2008).  

I den övergripande analysen uppmärksammas temat undervisning med olika centrering & 

grad av kontroll. Temat uppenbarades då det gick att dela upp lärarprofilerna i lärarcentrerad 

och elevcentrerad undervisning. Att denna uppdelning är möjlig kan enligt mig kopplas till 

det som Carlgren och Marton (2000) beskriver när de redogör för den förändrade lärarrollen, 

där fokus övergår från lärarens undervisning till elevens lärande.  

I jämförelsen mellan slöjdlärarprofilerna och lärarprofilerna inom annan didaktisk forskning 

särskiljde sig inte slöjdlärarprofilerna, det vill säga det bildades ingen unik grupp med endast 

slöjdlärarprofiler. Att det inte gjorde det talar för att det inte finns något specifikt med 

lärarprofiler i slöjd. Dock anser jag att det finns några intressanta fynd värda att diskutera 

utifrån de grupper som bildades. Dessa kommer nu att belysas. 
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Kategorin elevcentrerad, styrd undervisning kännetecknas av lärarprofiler som fokuserar 

elevernas förståelse i undervisningen och här återfinns samtliga, typologiers pedagogen, samt 

Bidwell, Frank & Quiroz (1997) progressivisten och Sälls (2000) illuminatören, vilka kan 

tolkas som motsvarigheterna till de andra typologiernas pedagoger. Kanske är det så att för att 

en lärare ska kunna ha ett mål med undervisningen, läroplansmål eller personligt mål, krävs 

en mer styrd undervisning från lärarens håll. Frågan som jag ställer mig då är: Vilken 

påverkan har styrningen på estetiska ämnen? Kan styrning i estetiska ämnen ha som reslutat 

att det hämmar kreativitet? Kan detta vara anledningen till att de andra lärarprofilerna från 

slöjd och musikämnet inte styr i samma utsträckning? 

Att majoriteten av slöjdlärare grundar yrkesvalet på ett stort slöjdintresse är känt genom 

tidigare forskning (Berge, 1992; Borg, 1995; Helgadóttir, 1997). Inom kategorin 

elevcentrerad, ostyrd undervisning återfinns lärarprofiler som beskrivs med ett stort 

konstnärligt/ämnesintresse och som ser en fri undervisning som en nödvändighet för kreativt 

skapande, dessa är: Nygren-Landgärds (2000) och naturalisten, Borgs (2001) konstnären och 

Tivenius (2008) musiklärarprofiler musikanten och antiformalisten. Men här finns också 

slöjdlärarprofiler som Nygren-Landgärds (2000) hantverkaren, som beskrivs som en lärare 

utan pedagogiska ambitioner, samt Hasselskogs (2010) servicemannen, vilken framställs som 

en lärare som ofta löser de problem som uppstår i slöjdarbetet åt eleverna och vars fria 

undervisning beror på att elevernas intressen och önskningar sätts i första rummet. Bidwell, 

Frank & Quiroz (1997) kompisen återfinns i samma kategori. Kompisen beskrivs som en 

oseriös lärare som helt bygger undervisning utifrån elevernas intressen i hopp om att bli 

omtyckt. Vad innebär det att en lärarprofil som kompisen går att koppla samman med 

slöjdlärarprofiler? En möjlig tolkning är att lärare inom slöjd (och musik) lätt kan uppfattas av 

andra lärare, elever samt föräldrar som en oseriös kompis istället för en lärare med klara 

undervisningsmål och metoder. Vad innebär detta för slöjden i ett större perspektiv? Enligt 

mig kan detta påverka slöjdämnets status i skolvärlden på ett negativt sätt. 

 

Enligt Borg (2007) skapar dagens lärarutbildning, med minskad tid i ämnesstudier, slöjdlärare 

som undervisar på ett styrt sätt och som har mer pedagogiskt fokus än ämnesintresse och 

kunskap. Dessa lärare väljer undervisningsinnehåll som de själva behärskar. Vilka blir 

effekterna av det? Innebär detta att de roller som återfinns under kategorin elevcentrerad, fri 

undervisning kommer försvinna? Både Tivenius (2008), Borg (2001) och Nygren-Landgärds 

(2000) presenterar lärarprofiler som har ett stort ämnesintresse och som till stor del drivs av 
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detta intresse i valet av utbildning och i undervisningen av eleverna. Gemensamt för dem är 

att både musik och slöjd är estetiska ämnen. Vad är innebörden av att vara en lärare med ett 

sådant personligt driv?  Är det möjligt att finna en balans mellan att vara pedagogisk, aktuell 

med slöjdämnesforskning och samtidigt inneha specifika slöjdexpertkunskaper? Det ideala 

vore om vi slöjdlärare kan lära oss att växla mellan de olika lärarprofilerna på ett medvetet 

sätt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett behov av fortsättning på denna studie där det skulle vara intressant att vidare 

undersöka hur de olika lärarprofilernas förhållningssätt i undervisningen kan kopplas till olika 

perspektiv på lärande och pedagogiskt ledarskap. 

Med utgångspunkt i denna uppsats, som ger en samlad bild av tre slöjdforskares konstruerade 

slöjdlärarprofiler, skulle det vara intressant att använda slöjdlärarprofilerna vid intervjuer med 

yrkesverksamma slöjdlärare för att se hur de resonerar över den egna rollen. Känner 

slöjdlärare igen sig i någon av de beskrivna profilerna? Eller känner de kanske igen sina 

kollegor? Skulle typologierna ha som verkan en ökad reflektion och i förlängningen 

förändring eller cementerar de snarare existerande uppfattningar om den egna rollen? Hur 

olika slöjdlärare ser på effekten av olika grader av styrning i slöjdämnet skulle också kunna 

vara en utgångspunkt till fortsatt forskning. 

Det skulle också vara intressant att be yrkesverksamma lärare reflektera över vilken syn de 

hade på lärarrollen under slöjdlärarutbildningen och vilken syn de har på sin roll när de nu är 

yrkesverksamma. Går det att se något samband mellan de profiler som Nygren-Landgärds 

(2000) konstruerat bland lärarstudenter och hur de sedan utvecklas i relation till de 

lärarprofiler som Borg (2001) och Hasselskog (2010) beskriver? Kanske skulle 

lärarkategoriseringarna fungera som en väg in att diskutera slöjdlärarens roll med 

yrkesverksamma lärare för att öka metodmedvetenheten, känslan för det delikata i slöjdämnet 

och på så sätt fortsätta arbetet med att förtydliga för slöjdlärare och andra det specifika med 

att vara lärare i slöjd. 

  



Spelar det någon roll?  Anna Svensson 

38 

  

REFERENSER 
 

Bidwell, C. E., Frank, K. A. & Quiroz, P. A. (1997). Teacher types, workplace controls, and 

the organization of schools. Sociology of Education, 70(4), 285-307.  

 

Berge, B. (1992). Gå i lära till lärare: en grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i 

slöjdläraryrket = [Craft teachers as spearheads for an equal society?] : [a study of female 

and male future craft teachers and of the school subject craft in Swedish compulsory school]. 

Avhandling. Umeå: Universitet. 

 

Borg, K. (1995). Slöjdämnet i förändring: 1963-1994. Avhandling. Linköping: Institutionen 

för pedagogik och psykologi, Linköpings Universitet. 

 

Borg, K. (2001). Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck. Avhandling. Linköping: Department 

of Behavioral Science, Linköpings Universitet. 

 

Borg, K. (2007). Akademisering –en väg till ökad professionalism i läraryrket? Pedagogisk 

Forskning i Sverige, (12), 211–225. 
 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi.  

 

Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Claesson, S. (2002). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. Lund: Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2. Uppl.) Lund: studentlitteratur. 

 

Bergqvist, I., Borg, K., Hasselskog, P., Hinnerson, B., von Gegerfelt Kronberg, S. & 

Samuelsson, M. (2009). Sverige Slöjd. I Gulliksen, M.S & Johansson, M. (red.) (2009). 

Nuläge och framåtblickar: om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. 

Vasa: Nordfo  

 

Hasselskog, P. (2010). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen [Elektronisk resurs]. 

Avhandling. Göteborg: Institutionen för mat, hälsa och miljö, Acta Universitatis 

Gothhoburgensis 

 

Helgadóttir, G. (1997). Icelandic craft teachers' curriculum identity as reflected in life 

histories. Avhandling. Vancouver: University of British Columbia 

 

Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 



Spelar det någon roll?  Anna Svensson 

39 

  

 

Imsen, G. (1999). Lärarens värld: introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra 

medierande redskap. Avhandling. Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap, Acta 

Universitatis Gothhoburgensis 

 

Kernell, L. (2010). Att finna balanser: en bok om undervisningsyrket. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kimber, B. & Sandersson, M. (1995). Känn dig som lärare. Solna: Ekelund. 

 

Lindfors, L (1991). Slöjddidaktik: inriktning på grundskolans textilslöjd. Helsiniki: Finn 

Lectura. 

 

Nygren-Landgärds, C. (2000). Educational and teaching ideologies in sloyd teacher 

education. Avhandling. Åbo: Åbo Akademi. 

 

Skolverket, 2005. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport Slöjd 

(Ämnesrapport till rapport 253). (Hasselskog, P. & Johansson, M., författare). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Stensmo, C. (2000). Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Säll, E. (2000). Lärarrollens olika skepnader: estradör, regissör och illuminatör : en 

longitudinell studie av blivande lärares föreställningar. Avhandling. Uppsala: Universitet.  

 

Tivenius, O. (2008).  Musiklärartyper: en typologisk studie av musiklärare vid kommunal 

musikskola. Avhandling. Örebro: Örebro universitet. 

 

Watt, H.M.G. & Richardson, P.W. (2008). Motivations, perceptions, and aspirations 

concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and 

Instruction, (18), 408–-428. 

 

Otryckta källor 

Nationalencyklopedin (2011). www.nationalencyklopedin.se datum: 2011-11-23 

http://www.nationalencyklopedin.se/

