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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med den här undersökningen är att synliggöra lärarens perspektiv av hur de upplever att skapa 

en kreativ undervisning med elevernas idéer och intressen som utgångspunkt. Studien beskriver hur 

olika faktorer utmanar lärarens kompetens och kan vara till nytta för blivande lärare att bilda sig en 

uppfattning om vilka utmaningar och möjligheter som slöjdämnet kommer att bemöta i framtiden. 

Genom att belysa innebörden av hur olika faktorer påverkar lärarnas undervisning syftar studien till att 

skapa förståelse för hur dessa villkor kan hanteras i den kommande lärarrollen. Studien utfördes med 

sex kvalitativa intervjuer av verksamma trä- & metallslöjdslärare våren 2011. Resultatet visar på att 

lärarna ser att undervisningen gynnas av att eleverna arbetar utifrån egna idéer men att de upplever att 

eleverna oftast behöver lärarstyrda uppgifter för att dels komma igång med slöjdarbeten och dels 

skaffa viktiga slöjdspecifika kunskaper. Det framkommer flera dimensioner av utmaningar som 

läraren ställs inför, bland annat det faktum att elevernas förmåga att skapa utifrån egna idéer sviktar, 

ofta beroende av klassrumsmiljön, men även av yttre samhälliga faktorer. Litteraturen som presenteras 

i studien beskriver det att ha elevernas idéer som utgångspunkt i slöjdprocessen ställer krav på lärarens 

förmåga, att möta varje individs förutsättningar och behov – att individualisera undervisningen. 
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1. Inledning 

Slöjdprocessen kännetecknas av de olika faserna – idé, planering, genomförande och värdering. I 

kursplanen beskrivs att eleverna är delaktiga i en skapande process från idé till produkt (Skolverket, 

2000a). Studien fokuserar endast på en slöjdart, trä- & metallslöjd eftersom det är inom den 

inriktningen jag studerar inom lärarprogrammet och jag antog att detta skulle berika min förståelse i en 

blivande yrkesroll mest. Min grundläggande undran är hur slöjdämnet kan främja elevens egna idéer 

till slöjdarbeten genom att anknyta till individens egna intressen och erfarenheter. Min uppfattning är 

att denna form av undervisning ökar både engagemang och kunskapsinhämtning hos eleverna. Min 

generella syn på slöjdämnet i skolan är att denna arbetsform är marginaliserad och sällan gäller som 

obligatorisk. Oftast är undervisningen styrd och ”inom vissa ramar” finns möjlighet för elever att utgå 

från egna idéer i slöjdarbetet. Enligt min uppfattning tillgodoser läraren oftast ”fria uppgifter” i slutet 

av terminerna då de ”obligatoriska” uppgifterna slutförts. Förvisso finns det i de obligatoriska 

uppgifterna en viss frihet för de egna idéerna, men utgår de från elevernas erfarenheter och intressen? 

Min uppfattning är att obligatoriska uppgifter inte behöver vara detsamma som ”lärarstyrda”, så vad 

innebär obligatoriska uppgifter? Huruvida det är rätt eller fel metod har den här studien inte i syfte att 

besvara, däremot har ambitionen varit att försöka förstå olika fenomen som påverkar hur 

undervisningen ser ut.  

Min avsikt är inte att granska eller ta parti för en viss typ av arbetsform eller en viss typ av 

förhållningssätt hos läraren men att skapa förståelse för hur olika förutsättningar påverkar valet av 

undervisningsmetod och förhållningssätt.  

 

Den här undersökningen har sin utgångspunkt ur den gällande läroplanen (Lpo. 94) och kursplanen för 

slöjdämnet. Genom att besöka olika skolor och träffa verksamma trä- & metallslöjdslärare vill jag med 

denna undersökning fånga slöjdlärares tankar kring hur idéarbetet i slöjdprocessen tar sin form och 

varför. Hur de tolkar kursplanen för ämnet där bl.a. strävansmålet beskrivs som att eleven skall 

”utifrån egna erfarenheter och intressen utveckla kunskaper och lust till ett kreativt 

skapande?”(Skolverket, 2000) Vad innebär detta i praktiken och hur förhåller sig lärarna till detta 

strävansmål? Min förhoppning är att skaffa mig en bred och innehållsrik bild av olika aspekter för att 

förstå hur olika förutsättningar kan ställas i relation mot min egen lärarvision.  

 

Intresset för dessa frågor har sin grund i en undran över vad essensen med yrket är. För mig är det att 

vara del av en skapande miljö där jag kan bidra med att hjälpa elever att utveckla deras kreativitet, att 

tillåta okonventionella lösningar och få elever att våga skapa ett fantasifullt, lekfullt och personligt 

uttryck. Jag vill veta hur man, under de premisser som erbjuds, kan arrangera undervisningen så att det 

motsvarar de ambitionerna. I ett samhälle och en skola, som jag upplever, ställer allt större krav på 

barnens förmågor och kunskaper tror jag det är ännu viktigare att det finns utrymme för elevens fria 

tolkning av världen genom deras egen fantasi. Dessa visioner är möjligen naiva och oprövade mot de 

villkor som gäller för lärare att bemöta i skolans vardag. Av den anledningen ville jag höra verksamma 

lärares uppfattningar om hur de ser på elevernas delaktighet i idéarbetet, får de möjlighet och har de 

förmågan att skapa utifrån egna idéer? Min generella bild av barnen är att de är ohämmat lustfyllda 
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och idérika vid det första mötet med slöjdsalen. Av mina erfarenheter under VFU- perioderna har jag 

upplevt att det är en konst att samordna, strukturera och organisera denna kreativa iver. Det är en rejäl 

utmaning att hantera alla uppslag av idéer som barnen kommer med. Min bild av barnen under deras 

senare år i slöjden är emellertid att det snarast är svårt att få dem att komma med egna idéer. Varför är 

det så?  

I Peter Hasselskogs avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010) reflekterar han 

över betydelsen av att närma sig elevernas eget idéskapande: 

Jag ser elevernas engagemang och inflytande som både utmärkande för slöjdundervisningen och 

som en förutsättning för det lärande undervisningen syftar till (Hasselskog, 2010, s. 21). 

2. Bakgrund 

Sir Ken Robinson är en brittisk professor som blivit världsberömd som författare, föreläsare och 

rådgivare inom utbildningssystem. I boken Out of Our Minds – Learning to be creaive (2011) angriper 

han skolan som oavsiktligt ”tar död på” barnens kreativitet.  Robinson anklagar inte enskilda parter 

som politiker, rektorer eller andra personer som arbetar med skolfrågor. Däremot beskriver han hur 

skolsystemet som företeelse formats som en avbild av industrialismen. Han menar att industrialismen 

gett avtryck på samhället och överförts till skolsystemet vilket resulterat i att vi hanterar våra barn 

enligt samma produktionstanke. Han beskriver hur skolan blivit en "produktfabrik" med linjärt system 

indelade i ålder, ämnen och benämningar på produkten. I denna miljö dödas kreativiteten genom bl.a. 

standardprov som skall mäta barnens kunskaper. 

Young children enter pre–school alive with creative confidence; by the time they leave high 

school many have lost that confidence entirely (s. 49). 

Robinson framträdde i svensk TV i underhållningsprogrammet ”Skavlan” våren 2011. Där framförde 

han sin syn på betydelsen av att skolan vårdar barnens kreativitet.  Han menar att alla barn föds med 

fantastiska kreativa förmågor men att deras tilltro till fantasi försvinner p.g.a. hur vi utbildar dem. 

Robinsons tankar har gett inspiration till den här studien för att söka svar på hur skolämnet slöjd kan 

stödja barnen att vårda och utveckla kreativiteten. 

Historiskt perspektiv på skolslöjden 

 

Syftet med skolslöjden har sitt ursprung i behovet av att tillfredsställa den mänskliga naturen och 

efterleva den mänskliga kulturen. I den kommande kursplanen för Lgr 11 beskrivs slöjdämnets syfte: 

 

Människans förmåga att bearbeta material och tillverka föremål är väsentlig för både individens 

och samhällets utveckling. Att slöjda är ett grundläggande sätt att lösa problem, uppfylla behov 

och att uttrycka sig. Slöjdande utvecklar människans praktiska klokhet och stärker tilltron till 

förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet (Skolverket, 2011). 

 

En av de viktigaste personerna för att slöjden fick fotfäste i den svenska folkskolan var skolpolitikern 

Fridtjuv Berg som försvarade ämnet som pedagogisk verksamhet och inte som ”yrkesutbildning”. Att 

ämnet skulle fostra eleven ”både kroppsligt och andligt”. I 1882 års skoldebatt lade Berg fram förslag 

för införandet av skolslöjd. Bergs tankar fann sin näring i folkskolans mål att ”bibringa allmän 
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grundläggande bildning för livet, och livet av varje människa fordrar både kropps- och själsarbete” 

(Lindström, 2008, s. 35).  I sina ståndpunkter talar Berg om ”allas rätt till en allsidig och harmonisk 

utveckling” och ”att förbereda barnen på såväl kroppsligt som andligt arbete och att bådadera tillhör 

den mänskliga kulturen”. Berg utvecklar begreppet ”personlighetsprincipen”, som en allsidig, 

kroppslig och andlig utveckling. 

 

Först 1955 kom slöjden att bli ett obligatoriskt ämne i den svenska folkskolan men redan på 1880- 

talet pågick införandet av ämnet, dock inte utan motstånd (Thorbjörnsson, 1990, s. 14). Ulla Johansson 

(1987) har studerat debatten som fördes på riksdagsnivå som inriktades på motiv, mål och innehåll.   

Argumenten för att införa slöjdundervisning i folkskolan var enligt Johanssons studie; 

 

- ekonomiska, möjlighet att underhålla och tillverka bruksföremål 

- moraliska, fostran till arbetsamhet, ordning och renlighet  

- pedagogiska, motvikt till teoretiska ämnen (Borg, 2008, s. 53) 

 

Utifrån dessa typer av argument kan man urskilja mål och innehåll till dagens skolslöjd men där 

motiven återkommer. I stället för ”fostran” ses lärandet idag mer ur ett elevperspektiv, att utveckla 

personlighet genom att bl.a. att skapa, tolka, värdera och analysera (Skolverket, 2011). 

 

Folkskolelärarna var positiva till införandet då det ansågs att folkskolans anseende skulle höjas. Deras 

förebild var Otto Salomons slöjdundervisning och det s.k. Näässystemet. Salomon, allmänt kallas 

”skolslöjdens fader”, startade slöjdskola redan 1872 och utvecklade träslöjden som pedagogisk 

verksamhet med visionen om att fostra barnet. I hans grundsatser uttrycks intellektuella, moraliska, 

fysiska och estetiska mål. Bland innehållet nämns bl.a. ordning, ärlighet, självständighet och att skapa 

aktning för kroppsarbetet. Hans utgångspunkt att fostra elever utmynnade i att han formade 

pedagogiken till ett system som skulle vinna mark och kunna utföras varsomhelst i världen. Systemet 

utformades som ett koncept som innehöll bl.a. en väl genomtänkt betygsmatris och progressionsstyrda 

modellserier (Thorbjörnsson, 1990, s. 64 & 103).  

 Salomons system dominerade slöjdundervisningen långt in på 1900- talet trots att många var kritiska 

mot den styrda modellundervisningen. Redan 1911 gav Folkundervisningskommitténs betänkande 

uttryck för; ”Att slöjdämnet borde gå ifrån ett modellkopierande arbetssätt mot ett mer konstnärligt 

förhållningssätt” (Persson, 2008, s. 84). Per Hartman (2008) beskriver hur Carl Malmsten 1916 riktade 

kritik mot ”Näässystemet” utformning: 

 

” – Här strävas just till den fantasilösa precision som maskinarbetet ger, och som utesluter all 

självständig konstnärlig uppfinning och tar död på den arbetsglädje, som låge i medvetandet om 

tillblivelsen av ett personligt verk.”(Malmsten, citerad av Hartman, 2008, s. 69).  

 

Malmsten ansåg att slöjdens syfte var ”smakens och formsinnets fostran” och att ”tekniken måste 

samspela med det konstnärliga” (Hartman, 2008, s. 67-68). Hans strävan efter den ”naturenliga 

slöjden” skulle ge barnet utrymme att själv utforma alster för att väcka den konstnärliga ådran och 

vara kopplat till en för barnet betydelsefull mening, hemmets betydelse. Hemslöjdsbaserade 

bruksföremål ansåg han vara som ”en sinnets befrielse.”(s. 69) Till skillnad från Salomon utformade 

inte Malmsten ett systematiskt tillvägagångssätt men hans tankar och idéer hade stor betydelse för den 

senare utformningen av slöjden i den svenska skolan.  

 Bengt Svensson (1993) har i sina studier försökt praktisera Malmstens tankar. Hans tolkning av 

Malmsten kallar han ”den s.k. fria slöjden” som han tolkade som att ”eleverna får göra vad de vill, när 

de vill och i vilket material de vill” (s. 22). Han försökte under c:a 10 år på 1960- talet att arbeta med 
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denna typ av undervisning som i princip som byggde på att eleverna själva skulle komma på idén eller 

inspireras av läraren kring utvalda teman. Genom sin undersökning där han tolkar Malmsten drar han 

slutsatsen att det behövs en välstrukturerad uppläggning. Svensson menar att elevens arbete annars 

riskerar att bli ”torftigt” och ”fantasilöst”. Vad eleverna istället behöver är gemensamma 

motivområden för att använda varandra som inspirationskälla. De klarar inte själva av att göra 

medvetna val av färg och form (Svensson, 1993, s. 23). Svensson beskriver med ord och bild att den 

s.k. ”fria slöjden” medför stora nackdelar och fokuserar främst sin kritik till hur slöjdföremålens 

kvalitet försämras.  

 

”Den mesta tiden gick åt att hjälpa dem hitta material och hinna hejda dem från att göra allt för 

grova misstag. De som inte var trygga och självständiga fick väldigt svårt att lyckas i denna 

form av undervisning” (Svensson, 2000, s. 246). 

 

Min tolkning av att ”lyckas” är att Svensson menar att lyckas göra slöjdprodukten ”fin”. Vidare berör 

han en faktor som kan påverka slöjdlärares förhållningssätt, nämligen kontakten med föräldrarna och 

hur man som pedagog kan påverkas av deras förväntningar. 

 

”Jag har tidigare nämnt att jag blev populär som lärare i Vikingstad under mitt första år där 

p.g.a. att eleverna kom hem med imponerande slöjdalster. Upplysningsvis kan jag nämna att nu 

var inte föräldrarna så imponerade längre. Så fort jag kom hem till speceriaffären på 

eftermiddagarna, kunde jag se på föräldrarnas miner att deras barn kommit hem med denna typ 

av alster” (s. 247). 

 

Svenssons erfarenheter har förvisso utgångspunkt i produktens betydelse, men den säger en del om de 

omständigheter som påverkar slöjdlärarens undervisningsmetoder. Yttre faktorer som bl.a. 

föräldrarnas uppfattningar om ämnet kan påverka lärarens förhållningssätt.  

Slöjdämnets kursplan 

 

Ur ett historiskt perspektiv har läro- och kursplaner för den svenska skolans slöjdundervisning gått 

från fokus på produkt till fokus på process: 

 

”Den tydliga vinklingen mot slöjdprodukten och vilka slöjdtekniker som ska läras i Lgr 62, har 

sedan Lgr 69 förändrats till att tyngdpunkten läggs på processen, som i Lpo 94 innefattar hela 

kedjan från idé till värdering av den färdiga produkten” (Borg, 1995 s.79, citerad av Hasselskog, 

2010, s. 60).  

 

I den del av kursplanens som berör ämnets karaktär finns bl.a. följande beskrivning: 

 

Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges. I slöjden 

kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga pröva på nya 

sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning. 

Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och vara delaktig i 

processen från början har stor betydelse för elevernas engagemang och allsidiga utveckling 

(Skolverket, 2000a). 

 

Av kursplanens elva olika strävansmål i slöjdämnet är framförallt ett mål särskilt relevant för detta 

arbete: 
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Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven – utvecklar kunskaper och lust till 

ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen (Skolverket, 2000a). 

 

I kursplanen behandlas en del centrala begrepp som berör uppsatsen t.ex. kreativitet, idé, delaktighet, 

erfarenheter och intressen. Uppsatsens mål är inte att redogöra betydelsen av alla begrepp men att 

försöka belysa hur de framträder och vilken roll de har i slöjdundervisningen. Ett sätt att angripa 

begreppen ”erfarenheter och intressen” är att föra dem samman i begreppet ”individen”. Ur den 

aspekten tolkar jag strävansmålet som ett led i att individualisera undervisningen. 

Litteraturgenomgång 

 

Hasselskog och Johansson (2005) har funnit sex övergripande kunskapsområden av kursplansmålet i 

slöjdämnet:  

 

1. Personliga kvaliteter och egenskaper. T.ex. bygga upp självkänsla, lust, uppleva arbetsglädje. Utveckla 

kreativ och konstruktiv förmåga, att reflektera, bedöma och ta ställning. 

2. Elevinflytande och eget ansvar. T.ex. utgå från egna erfarenheter och intressen, ta eget ansvar för sitt 

lärande.  

3. Handlingsberedskap. T.ex. bygga upp en handlingsberedskap, befästa och överföra kunskaper, tillägna 

sig nya kunskaper. 

4. Slöjdkunskaper. T.ex. kunskap om metoder, verktyg, redskap, material och arbetsmiljö. Estetiska och 

funktionella värden, kulturarv och slöjdtraditioner. 

5. Olika perspektiv. T.ex. ekonomiska, jämställdhets- och miljöperspektiv. Kulturella och etiska värden. 

6. Arbetssätt. T.ex. slöjdprocessens planering, genomförande och bedömning av arbetsprocessen. 

Självständigt och konstruktivt lösa problem (Skolverket, 2005b, s. 167). 

 

Utifrån denna överblick av kunskapsområden som slöjdämnet bidrar till att utveckla väcks min undran 

hur det är möjligt att lärarna upplever att ämnet är åsidosatt (Skolverket, 2005a, s. 84). Om ämnet 

tjänar till att utveckla dessa förmågor bör ämnet rimligen ha hög status.  

En annan fundering över denna överblick är att det ställer stora krav på slöjlärarens pedagogiska 

kompetens – att tillgodose alla kunskapsområden. Utifrån dessa förmågor kan det överföras till min 

forskningsfråga, hur det är möjligt att undervisa slöjdspecifika kunskaper utan att dels hämma elevens 

idéskapande och dels kunna involvera elevens eget intresse. 

 

I Läroplanskommitténs betänkande Bildning och kunskap (SOU 1992:94), förkunnas att skolan skall 

främja kreativiteten hos eleverna.  Kreativitet skall ses som en dimension av att skaffa sig kunskap och 

inte begripas som att en särskild förmåga som skall utvecklas. Betänkandet behandlar begreppet 

kreativitet bl.a. ur aspekterna återskapande och nyskapande och beskriver hur kreativitet även kan 

beröra den intellektuella förståelsen, praktiska lösningar och uttrycksformer. I den mening som 

eleverna ges möjlighet att komma med egna idéer till slöjdarbeten kan det ses som att lärarens uppgift 

är att främja nyskapandet hos eleverna: 

Den kreativa aspekten omfattar nyskapande, att se nya aspekter och infallsvinklar, att gå utanför 

ramarna och överge tidigare tankefigurer/…/ Att främja kreativitet blir därigenom att skapa 

utrymme för okonventionella tankar såväl som handlingar. Kreativitet är en viktig aspekt av 

kunskapsutvecklingen, den kräver fantasi och förmåga till ovanliga associationer (SOU 1992:94, 

s. 34). 
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I kursplanen (Skolverket, 2000a) formuleras följande; ”Ämnet skall lägga en grund för nytänkande 

och nyskapande”. I förhållande till betänkandets beskrivning av kreativitet intar slöjdämnet därmed en 

stor betydelse för elevernas utveckling av denna förmåga. 

 

Elliot W Eisner förklarar i The Arts and the Creation of Mind (2002), att estetiska ämnen
1
 ställer stora 

krav på lärarens pedagogiska skicklighet. Är undervisningen för styrd kan det hindra elevernas 

kreativitet och om den är för icke-styrd utmanas inte eleverna till att utvecklas: 

To try to teach art is to risk stifling students´ creativity, blocking their imagination, thwarting 

their personal expression. In arts, students need support, materials with which to work, and then 

they need to be let alone to explore on their own (s. 46). 

Eisner menar att utgångspunkten för undervisningen måste anpassas efter varje individs 

förutsättningar, att kunna individualisera. Eisner delar in lärarens skicklighet i olika kompetenser, bl.a. 

förmågan att inspirera eleverna till egna föreställningar. En annan aspekt på lärarens skicklighet som 

han berör kan överföras till slöjdämnet och min forskningsfråga, det är att kunna arrangera 

undervisning med uppgifter som utmanar elevernas hantverkskunnande, ger utrymme för personlig 

tolkning och tydliggör nyttan med arbetet: 

Still another pedagogical skill is knowing how to set up a problem so that there is both space for 

personal interpretation and clarity of focus. Students should know not only what they are being 

asked to do, but why. They need to understand the point of the lesson or project and have space 

for personal interpretation (s. 55).  

Eisner menar att lärarens uppgift att utveckla elevens tänkande dels handlar om att förstå hans eller 

hennes avsikter och dels att använda tillfället till respons via formativ bedömning. Den här formen av 

möten med eleven kallar han entry points och handlar om att bemöta elevens intentioner med ett 

arbete, att kunna förstå och tolka en elevs idéer. Eisner menar att möta elevernas idéer utgör en viktig 

del av lärarens uppdrag som ställer krav på förståelse för varje individ (s. 52).  

Eisner talar för en individualisering vilket innebär en kompetens att avläsa varje situation och varje 

individ. I slöjdundervisningen är mötet med elevers egna idéer ofta förekommande vilket kan härledas 

till Eisners teorier i The Arts. 

 

Olga Dysthe (2003) resonerar ur ett sociokulturellt perspektiv och ser lärarens roll som aktiv deltagare 

som avgörande för att skapa goda läromiljöer. Genom interaktion med eleverna förutsätts läraren ta del 

av elevernas värld lika mycket som läraren delar med sig av sin kunskap. Framträdande i detta 

perspektiv är att forma en identitet genom att ”känna sig uppskattad som någon, som kan något och 

som kan betyda något”. Att känna sig meningsfull är grundläggande för lärande och avgörande för hur 

motivation till lärande skapas (Dysthe, 2003, s.38–39). 

 

Lars Lindström, professor i pedagogik vid Stockholms Universitet beskriver i tidskriften KRUT 

(2008) vad och hur elever lär sig i slöjd. Enligt hans studie sker lärande i slöjd i aspekterna i, om, med 

och genom slöjdprocessen. Med genom menar Lindström att den verkliga nyttan med slöjdämnet kan 

beskrivas. Eleverna utvecklar bl.a. risktagande, visuell föreställningsförmåga och tålamod. ”Den här 

typen av förmågor, mer än praktiska färdigheter, utgör den verkliga nyttan med slöjdämnet” 

(Lindström, 2008b, s. 57). 

 

                                                      
1 Eisner benämning av The Arts är enligt tidigare forskning (Hasselskog, 2010, s. 67) jämförbart med Art education, som utgör ett brett 

ämnesområde innefattande konst, bild och skulptering, musik, dans, drama m.fl.  
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Det råder brist på forskning som ser nackdelar med att låta elever utgå från egna idéer inom 

slöjdämnet, däremot finns olika uppfattningar om vad slöjdämnet borde innehålla. Anders Marner 

beskriver i boken Möten och medieringar (2005) att slöjden borde inta ett designperspektiv som bryter 

mot den traditionella synen på ämnet. Han ser problemlösning i slöjdprocessen som en möjlighet att 

behandla förhållandet hantverk–design–teknik med djupare förståelse.  

 

Det skulle kunna innebära att kopplingen till vissa material minskar i betydelse och att den 

kreativa processen fokuseras i än högre utsträckning (s. 75). 

 

Han menar att i och med att slöjdämnet ofta fokuserar på tillverkning av föremål borde sannolikt ett 

designperspektiv generera bredare fokus på vilket lärande som sker i slöjdprocessen. 

Designperspektivet kännetecknas av successiva steg, skissande, prövande och utvecklar förståelse i 

hur presentation och utställningsmetodik kan genomföras. Marner menar att det skulle ”förskjuta 

slöjdens fokus mot ett allt tydligare kommunikativt sammanhang” och ge möjlighet att ”en relation 

mellan sändare och mottagare äga rum” (s. 76). 

 

Tidigare forskning 

 

Kajsa Borg har i sin avhandling, intryck – uttryck – avtryck (2001), intervjuat vuxna personer om deras 

erfarenheter av slöjdämnet. Syftet med avhandlingen var att fånga f.d. elevers uppfattning om vad 

slöjdämnet har satt för ”spår” – vilken betydelse undervisningen haft, vilka förmågor de burit med sig 

och vilken möjlighet till personligt uttryck de ansett sig haft möjlighet att uttrycka. Undersökningen 

genomfördes med kvalitativa intervjuer varav 17 stycken med f.d. elever och 12 stycken verksamma 

lärare (s. 38–43).  

I hennes analys av resultaten finner hon främst tre övergripande perspektiv på lärande. Dels det 

hantverksmässiga där förmågan att hantera tekniker utvecklats, dels den kulturella som behandlat det 

kulturarv slöjden ingår i och dels den formella bildningen som genom praktiskt utövande utvecklar de 

personliga egenskaperna som t.ex. tålamod, personlighet, handlingsberedskap och kreativitet. I den 

formella bildningen talar Borg om avtryck – betydelsen av hur slöjdämnet bidragit med någon form av 

meningsbärande spår för människan (s. 88). Enligt Borgs analyser av undersökningen ses formell 

bildning som ämnets möjlighet att utveckla individens självbild.  

Hennes slutsatser är att den processinriktade undervisningsformen där eleverna deltar igenom hela 

arbetet, från idé till färdig produkt, bidrar till att eleverna upplever ämnet som meningsfullt och bidrar 

till att det personliga uttrycket utvecklas. I slöjdprocesser där eleverna arbetar utifrån egna idéer är det 

främst barnets perspektiv som är gällande för vad som är rätt och fel i kontrast till lärares obligatoriska 

facit. Detta medför enligt Borg en ökad förståelse för processarbete, självständighet, 

problemlösningsförmåga och förmåga att finna lösningar. I en diskussion kring ett elevarbete med 

deras fulla delaktighet ses dennes synpunkter som en tillgång och utvecklar förmåga att argumentera. 

Hon menar att betydelsen av att själv kunna bestämma över utseende och form i en processliknande 

arbetsform stärker barnens identitet och självkänsla (s. 109–111).  

Ur denna undersökning kan kopplingar göras till den här undersökningen. Det framkommer i Borgs 

avhandling att elever som upplevt frihet att utforma sina egna idéer i slöjdföremålen och varit 

delaktiga i hela slöjdprocessen utvecklat formell bildning som i Borgs resonemang har betydelse för 

bl.a. individens kreativitet. Begrepp som lyfts fram är förutom individ och kreativitet även ”personligt 

uttryck”.  
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Utvärderingen av grundskolan 2003 

2003 genomförde Skolverket en nationell utvärdering av den svenska grundskolan som fick 

benämningen ”NU–03” (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003). Skolverkets syfte var att ge 

en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolans samtliga ämnen som skulle ses i jämförelse med den 

tidigare utvärderingen 1992 (NU–92). Utvärderingen resulterade bl.a. i en ämnesrapport om 

slöjdämnet. Resultaten baserades på ett riksrepresentativt urval av skolor i skolår 9 och byggde på 

lärares och elevers dagboksanteckningar samt lärares och elevers svar på enkäter (Skolverket, 2005a). 

 

I NU-03 redovisas resultat i områden som angränsar till min forskningsfråga. Ett exempel på ett sådant 

område är elevinflytande. Detta resultat berör elevernas uppfattning av hur mycket de anser att de kan 

vara med och bestämma innehållet i ämnet. I rapporten framgår det att 87 procent av eleverna anser att 

de har inflytande i slöjden vilket kan jämföras med Idrott och hälsa på ”andra plats” med 57 procent. 

Detta ger ämnet en särställning gentemot andra ämnen vad det gäller elevernas uppfattning av hur 

mycket de kan påverka innehållet i ämnet (Skolverket, 2005a, s. 48). 

 

Ur resultaten i NU–92 (Skolverket, 1994) framkom tre generella arbetsformer som analyserades på 

nytt i NU–03. Arbetsformernas benämning betecknar i vilken utsträckning eleverna har inflytande 

över vad som skall göras. Dessa benämndes enligt följande: 

 
 

”Lärare – lärare”  

 

Läraren står för en eller flera 

idéer eller arbetsområden/ 

tema, och läraren bestämmer 

vad eleven skall göra 

”Lärare – elev”  

 

Läraren står för en eller flera 

idéer eller arbetsområden/tema, 

men eleven bestämmer vad 

hon/han skall göra 

”Elev – elev”  

 

Eleven står för idén, 

och bestämmer själv vad 

hon/han skall göra 

 

(Skolverket, 2005a, s. 50) 

 

I NU–92 analyserades resultaten av arbetsformerna mot resultaten av kunskaps- och attitydfrågor hos 

eleverna. Den arbetsform som kallades ”elev – elev” visade sig vid utvärderingen ge överlägsna 

resultat både i kunskaps- och attitydfrågor medan varianten ”lärare – lärare” uppvisade otvivelaktigt 

svagast. Arbetsformen ”lärare – elev” visade sig inte kunna tillgodogöra de intentioner av vad läraren 

ville lära ut. Här nedan följer ett utdrag av skolverkets samlade kommentarer av utvärderingen:  

 

Den arbetsform som utgår från elevens fulla delaktighet i hela processen visar sig i 

utvärderingen vara överlägsen för elevernas allsidiga utveckling och kunskapsinhämtande. Nu 

kan vi slänga/skrota de hårt styrda planeringarna (Skolverket, 1994, s. 44). 

 

Med dessa tre kategorier av arbetssätt som mätinstrument beräknades åter elevernas grad av inflytande 

och det visade att eleverna anser sig ha mer inflytande i NU–03 jämfört med NU–92. Undersökningen 

av arbetssätten gav följande resultat, ”elev – elev” var 48 procent i NU-03 (37 % i NU–92), ”lärare – 

lärare” blev 8 procent (35 % i NU–92) och mellanvarianten ”lärare – elev” 44 procent i NU-03 (28 % i 

NU–92) (Skolverket, 2005a, s. 50).  

 

I slöjdprocessens idéfas angav 80 procent av eleverna att läraren erbjuder ett urval av idéer att välja 

mellan och 62 procent att läraren har förutbestämda arbetsuppgifter eller idéer.  

När lärarna i undersökningen får frågan om elevernas idéer och vilken roll den spelar in på 

undervisningen visar det sig att 86 procent av lärarna anser att de har förmåga att komma med egna 

idéer till slöjdarbeten. 98 procent av lärarna ser ett högre engagemang om eleverna arbetar utifrån egna 



12 

 

idéer och samtliga lärare anser att elevernas egna idéer tillför en resurs i undervisningen (Skolverket, 

2005a, s. 52).  

 

I utvärderingen undersöktes även hur väl undervisningen kopplades samman med elevernas fritid. 98 

procent av lärarna ansåg att slöjdkunskaper kom till gagn för elevernas fritid. 74 procent av lärarna 

anser att det är viktigt att sätta elevernas fritid i förbindelse med undervisningen och 69 procent av 

lärarna svarar att de är angelägna om att koppla samman undervisningen med samhället och livet 

utanför skolan. När eleverna tillfrågades om lärarens förmåga att förbinda undervisning med livet 

utanför skolan ansåg 46 procent att lärarna misslyckas med detta. 64 procent av eleverna angav att de 

får idéer till slöjdarbeten på sin fritid och 70 procent svarar att de har användning av kunskaper som de 

tillägnat sig utanför skolan (Skolverket, 2005a, s. 39–40). 

 

I en sammanfattande kommentar av utvärderingen beskrivs slöjdämnet av eleverna som det ämne där 

de kan påverka mest. Elever som lärare uttrycker god trivsel och att undervisningen kännetecknas av 

engagemang som kan kopplas till elevernas fritid (Skolverket, 2005a, s. 42).  

 Ur denna undersökning framträder begreppen ”idéfas” och ”arbetsformer” som kan ses som nyttiga 

verktyg i ett försök att förklara och besvara fenomen utifrån lärarens intervjusvar. Idéfas är det 

moment i slöjdprocessen där slöjdarbetets form tar sin början. Idéfasen beskrivs enligt kursplanen: 

 

Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges. I slöjden 

kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga pröva på nya 

sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning 

(Skolverket, 2000).  

 

Peter Hasselskog var tillsammans med Marléne Johansson en av projektledarna för utvärderingen av 

slöjdämnet i NU-03. Hasselskogs avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010) 

bygger bl.a. på lärares och elevers dagboksanteckningar från utvärderingen samt ljudinspelningar av 

lärares och elevers kommunikation. Syftet med avhandlingen var att skildra lärarens förhållningssätt i 

undervisningen och hur detta påverkar ”förutsättningarna för vad och hur eleverna ges möjlighet att 

lära” (s. 17).  

Med begreppet ”förhållningssätt” menar Hasselskog – hur lärare skapar förutsättningar för lärande 

genom sitt sätt att agera i förhållande till sina elever. Analysen i studien är baserad på Grounded 

Theory och ledde till en konstruktion av fyra olika ”idealtyper” och benämndes som ”serviceman”, 

”instruktör”, ”handledare” och ”pedagog”. Betydelserna av dessa benämningar byggde dels på 

vilket förhållningssätt lärarna hade i undervisningen och dels vilken typ av lärande det inbjuder till – 

vad och hur. Hasselskog urskiljde tre olika förhållningssätt som baserades på hur lärarna bemötte 

eleverna – instruerande, stöttande och förståelseinriktande (s. 247).   

 Definitionen av vad och hur eleverna lär sig kopplas till idealtyperna och deras förhållningssätt. För 

att förklara vad eleverna lär sig inom slöjdämnet har Hasselskog använt Lars Lindströms (2009) 

modell. Den förklarar vilka kunskaper som tillägnas i slöjdprocessen och benämns som lärande i, om, 

med och genom. I det följande beskrivs idealtypernas förhållningssätt samt vad och hur eleverna lär 

sig där hur ses som på vilket sätt läraren ger förutsättningarna.  

 

Servicemannens förhållningssätt är stöttande och kännetecknas av att stödja eleverna i slöjdarbetet 

d.v.s. att komma vidare och arbeta så mycket som möjligt med produkten. Målet är att få elever 

självgående och att ha elevarbeten igång. Eleverna lär sig i slöjd vilket betyder att få prova och 

experimentera med fokus på görandet. Läraren fixar och hjälper eleverna med uppkomna problem för 
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att komma vidare i deras slöjdarbeten. Målet är självgående elever och i centrum står färdigställande 

av produkten (s. 99, 191 & 247). 

 Instruktörens förhållningssätt är instruerande. Fokus ligger på instruktioner för elevernas arbete 

genom att vägleda och visa på handlingssätt och tekniker i slöjdarbeten. Kännetecknande är 

genomgångar hur eleven ska utföra momenten stegvis. Med detta sätt lär sig elever om slöjd vilket 

betyder att kunna arbeta efter arbetsmodeller och att följa instruktioner med hantverksmässigt korrekta 

metoder (s. 99, 191 & 247).  

 Handledaren och pedagogens förhållningssätt är förståelseinriktad. Handledarens förhållningssätt är 

riktat mot elevens förståelse av pågående slöjdarbetet. Med dialog och handledning erövrar eleverna 

slöjdspecifik förståelse. Med ämnet som medel för kunskap lär sig eleverna med slöjd.  

Pedagogen riktar sig mot en mer generell förståelse vilket betyder att läraren försöker ge eleverna 

förståelse för hur pågående arbete kan relateras till tidigare upplevelser och hur dessa kan bereda väg 

för förståelse i en fortsatt process. Lärande sker genom slöjd och utvecklar mer övergripande 

kompetenser som t.ex. kreativitet och risktagande. Fokus ligger främst på att utveckla individens 

personliga förhållningssätt och ge förståelse för hur erfarenheter inom slöjdarbetet kan leda till 

handlande i ett vidare perspektiv – utanför slöjdsalen (s. 99, 191, 246 & 247). 

 

Utifrån min forskningsfråga – ”att inkludera elevernas egna erfarenheter och intressen”, kan det ses 

som en jämförelse med Hasselskogs resonemang kring hur slöjdämnet tjänar för att individualisera 

undervisningen. Han betonar att förhållningssätten är avgörande för vilken form av individualisering 

som uppnås: 

En lärare som undervisar med fokus på elevernas förståelse kan med hjälp av dialog bättre förstå 

varje elevs förutsättningar. Däremot riskerar lärare som låter eleverna själva bestämma vad de 

vill framställa, att anpassningen till varje elevs förutsättningar i stor utsträckning påverkas av 

elevens val av slöjdföremål. Utvecklingen av elevens förståelse styrs därmed mer av elevens val, 

där läraren inte säkert känner till grunderna för detta, än av mål som läraren och eleven 

gemensamt formulerat (s. 252). 

 

Förhållningssättet beskriver hur förståelseinriktade idealtyper når fram till individens verkliga nivå. 

Den ställer krav på att läraren deltar kommunikativt och nära eleverna. Med dialog kommer man 

tillsammans fram till målsättningar för respektive individs förutsättningar.  Det är viktigt att betona att 

idealtyperna är konstruerade och inte skall ses som gällande urtyper vilka finnas som verkliga 

orubbliga individer. Idealtypernas utformning är enligt Hasselskog kännetecknande drag hos varje 

lärare – dess förhållningssätt som lett fram till denna gruppering. Avsikten menar han, är att dessa kan 

utgöra underlag för diskussion och medvetandegöra lärare hur deras förhållningssätt påverkar vad som 

lärs (s.149).  

En individualiserad undervisning innebär att den skall anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar. Vissa elever behöver då mer styrning, medan andra gynnas av frihet eller 

utmaningar (s. 254). 

 

Med den här beskrivningen kan Hasselskogs analyser tolkas som att det i första hand inte handlar om 

att anamma ”rätt” idealtyp utan snarare bli medveten om hur olika förhållningssätt påverkar vad 

eleverna lär sig.  Med denna förståelse kan läraren variera sitt förhållningssätt för att anpassa hur 

individen skall lära d.v.s. vilken väg som passar eleven i förhållande till dennes förutsättningar.  

I kommentarmaterialet för kursplanen i slöjdämnet beskrivs hur metoder, arbetssätt och 

förhållningssätt bör ske i interaktion med eleven för att det skall passa individen:  
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Lika naturligt är att slöjden liksom andra ämnen måste innefatta olika lärmetoder beroende på 

undervisningens innehåll och elevens behov. Kursplanen anger inte vilka metoder som skall 

användas, det avgör läraren tillsammans med eleverna (Skolverket, 2000b, s. 43).  

 

Viktiga begrepp som framgår i Hasselskogs avhandling är förhållningssätt – instruerande, stöttande 

och förståelseinriktande, idealtyp och medvetenhet.  

3. Syfte 

Syftet med studien är att via läraren, fånga perspektiv på vad det innebär att undervisningen utgår från 

elevernas egna idéer, egna erfarenheter och intressen. Genom att träffa lärarna i verksamheten och ta 

del av deras tankar ge fördjupad förståelse i hur olika faktorer spelar in i lärarens förhållningssätt och 

för att förstå hur detta kan bemötas i en framtida yrkesroll.  

Frågeställningar/Forskningsfrågor 

 

- Vilket utrymme får elevernas egna idéer och intressen i slöjdprocessen? 

- Vad innebär det att skapa en kreativ läromiljö utifrån elevernas erfarenheter och intressen? 

- Vilka möjligheter, respektive begränsningar ser lärarna i att låta elevernas egna idéer får 

utgöra grunden för slöjdarbetet? 

4. Teoretiskt perspektiv 

I antologin Skola, individ och samhälle (Dewey, 2004) sammanfattar och beskriver Hartman och 

Lundgren den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) och hans pedagogiska 

perspektiv. Dewey ses som centralgestalt för den progressiva pedagogiken även benämnd som 

aktivitetspedagogik. Dewey lade grunden för detta teoretiska perspektiv som innebär att man ser 

lärande som en aktivitet, det sker genom att aktivt undersöka sig fram och att man erövrar sin egen 

kunskap i handling. Kunskap skall inte ”pressas på utifrån” utan nås genom elevens eget arbete, 

intresse, erfarenhet, sökande och initiativtagande (s. 46). 

Han ansåg att utbildningen måste skapa experimentella tillfällen som ger eleverna möjlighet att aktivt 

pröva sig fram med. Dewey menade att utgångspunkten för utbildningen är individens intresse och 

aktivitet i målinriktat arbete. Med ”målinriktat” antyds att det ställs krav på elevens initiativförmåga 

och lärarens förhållningssätt att kunna engagera, utöka och fördjupa barnets progression. Han menade 

inte att det skulle vara en kravlös inriktad utbildning utan se elevens aktivitetsförmåga som 

grundläggande i bedömningen. Han understryker att eleverna skall inspireras och vidga sina 

perspektiv av lärarnas aktiva förhållningssätt. Han ser även att elevernas handlande skall leda till att de 

utvecklar förmågan att uttrycka sig i språket genom samspelet med omgivningen. Dewey menar att 
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undervisningen bör ha sin utgångspunkt i elevens intresse och egna erfarenheter och han betonar att 

utbildningen måste individualiseras:  

 

Undervisning och fostran måste först psykologiseras. De måste ta hänsyn till människobarnet 

som individ; de måste avpassas för vad man vet om dess olika utvecklingsperioder; de måste ta i 

anspråk de kraftresurser barnet har och inte minst de spontana intressena (Dewey, 2004, 

refererad av Hartman & Lundgren s. 34).  

 

En av Deweys främsta ståndpunkter är att få eleverna delaktiga och känna tillhörighet. I Democracy 

and Education 1916 citerar han följande: 

 

Till och med i klassrummet börjar vi lära oss, att det inte blir någon undervisning som utvecklar 

intelligensen och karaktären, om bara läraren och läroboken får komma till tals; att en verklig 

uppfostran kommer till stånd blott i den mån den enskilde kan ge något bidrag ur sin egen 

erfarenhet, hur mager och ofullständig den än är vid en viss tidpunkt, och att undervisning består 

i att ge och ta, i utbyte av erfarenheter och tankar”. (Dewey, 1916/1948, översatt av Ahlberg) 

 

Som antologins titel antyder vill han beskriva hur pedagogikens uppgift är att individ, skola och 

samhälle lyder under samhällets grundläggande värderingar som återskapas i ett socialt system. 

Centralt för Dewey är att analysera förhållanden mellan två begrepp genom s.k. ”dialektisk process” 

(s.17). Med detta synsätt vill han förklara hur olika begrepp hänger ihop med varandra och är beroende 

av varandra, exempelvis hur begreppen ”individ” och ”samhälle” står i relation till varandra. Ur denna 

process menade han att individen utvecklar sin sociala kompetens i samverkan med sin omvärld. 

Deweys synsätt utgår alltid ifrån detta dialektiska perspektiv bl.a. ”tanke och handling” och ”eleven 

och läroplanen” för att finna problem och möjligheter med förhållandet mellan begreppen. Det 

övergripande syftet med att exempelvis belysa det dialektiska förhållandet mellan ”individ och skola” 

var att öka förståelse för hur skolan måste närma sig individen.  

 

Ett annat dialektiskt förhållande som han beskriver är ”skola och samhälle” och hur de står i relation 

till varandra. Han menar att den skarpa kontrasten mellan teori och praktik utgör hinder för individens 

förståelse av stoffet i skolan och verkligheten i samhället (s. 49). Med detta framträder en bild av hur 

hans filosofi utgjorde ett socialt system. Dewey menade att skolan måste föras närmare samhället 

eftersom skolan är ”samhällets styrinstrument”. I samma dialektiska process befinner sig ”individen 

och skolan”. Han menar att skolans begreppsvärld måste möta de vardagliga spontana begrepp, som 

barnen utvecklat genom sin egen erfarenhet. I antologin samlas framträdande pedagogiska 

ståndpunkter ur Deweys verk My Pedagogic Creed (Dewey, 1897 översatt som Mitt pedagogiska 

credo, Hartman och Lundgren, 2004). Dessa citat illustrerar hans syn på utbildning och utveckling: 

 

Jag tror att barnens sociala liv är grunden till koncentrationen, eller det inre sambandet, i all 

utbildning eller utveckling. Jag tror därför att den verkliga anknytningspunkten för skolämnena 

varken är naturvetenskap, litteratur, historia eller geografi, utan barnets egna sociala aktiviteter” 

(Dewey, 2004, s. 50-51). 

 

Ur min forskningsfråga finner jag en dialektisk process som en användbar analytisk utgångspunkt. 

Genom att försöka förstå förhållandet, likt en dialektisk relation, mellan slöjdundervisningen, 

samhället, skolan och individen. Analysens utgångspunkt är lärarens beskrivningar av hur det är 

möjligt anknyta undervisningen till ett socialt sammanhang genom att utgå från elevernas individuella 

erfarenheter och intressen. Frågorna bygger på en undran; hur ser relationen mellan individ och 

slöjdundervisning ut, hur kan de närma sig varandra, är relationen mellan dessa distanserad likt den 
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traditionella modellstyrda slöjdundervisningen och framförallt, vilka förutsättningar finns för att de 

kan närma sig varandra? I ett försök att förstå olika fenomen som berör elevens utveckling i 

slöjdundervisningen kan en ansats vara att analysera förhållandet mellan innehållet i undervisningen 

och individen där ”individen” betecknas som begrepp för ”eleverna” eller ”barnen” och begreppet 

”skola” som innehållet i slöjdundervisningen och i ett syfte att försöka förstå relationen mellan dessa 

och hur undervisningen kan anknyta till elevens erfarenheter och intressen.  

5. Metod 

Val av metod 

Uppsatsens syfte är att utifrån lärares intervjusvar synliggöra vilka förutsättningar lärare har att skapa 

kreativ lärandemiljö med fokus på individen. För att förstå hur detta förhållande ser ut med rikliga och 

fylliga resonemang fann jag att metoden kvalitativ intervju bäst motsvarade syftets mål.  Jan Trost 

(2010) menar att kvalitativ intervju bidrar till att ”försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (Trost, 2010, s. 32). Min 

bedömning var att detta val av metod bäst skulle berika min insikt och min undran eftersom min 

ambition var att skaffa mig en bild av lärarens unika situation utifrån dennes perspektiv och hur de 

upplever sin arbetssituation och för att skönja nyanser som kan leda till förståelse för helheten (Starrin 

och Svensson, 1996, s. 55).  

 

För att söka svar som dels kunde jämföras mellan varandra och dels ge utrymme för unika 

beskrivningar valde jag att använda semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (bilaga 1) med 

inspiration av Trost (2010, s.71) utformades och användes som underlag för intervjun och innehöll två 

frågor som besvarades av samtliga lärare. Som ytterligare underlag för intervjun utformades även en 

lista på olika frågeområden som jag ville beröra. Dessa frågeområden utformades till en början i raka 

konkreta frågor men övergavs redan under första intervjun och omkonstruerades ”vart efter” beroende 

på intervjuperson och situation. Ordningsföljden på frågorna styrdes av lärarnas svar och vilka frågor 

som berördes mest varierade beroende på hur intervjun fortlöpte. Trost (2010) beskriver att med denna 

metod tillåts informanterna följa en röd tråd och utveckla sina tankegångar – ”följsamhet är AO” 

(Trost, 2010, s. 72). Jag valde detta arbetssätt för att tillåta intressanta och fördjupade analyser av 

intervjupersonerna och för att de skulle känna frihet i sina resonemang. Peter Hasselskog som varit 

med och genomfört utvärderingen av slöjdämnet i NU-03 tjänade som inspiratör utifrån hans 

sammanfattning av utvärderingens resultat: 

 

För att kunna dra slutsatser på skol-, klass- eller individnivå behövs mer kännedom om 

kontexten på enskilda skolor och hos enskilda lärare än de utvärderingsbilder som finns 

(Hasselskog, 2010, s. 17). 

Urval och avgränsning 

Informanterna som deltagit i undersökningen är sex stycken trä- & metallslöjdslärare som är 

verksamma i grundskolor i två förortskommuner till Stockholm. Tre av informanterna är kvinnor i 

åldrarna 35-50 år och tre av dem är män i åldrarna 40-65 år. Fyra av lärarna är behöriga slöjdlärare var 

av en undervisar i ytterligare ett ämne. Av de två övriga har den ena ”nästan” slutfört sin utbildning 
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och den andra har behörighet inom ett annat ämne men saknar pedagogisk behörighet inom just 

slöjdämnet. Samtliga skolor är kommunala utom en som har privat huvudman. Tre av skolorna 

innefattar åldrarna F-5 och tre stycken är 6-9 med elevgrupper i klasserna 3-9.  

När jag hade fått kontakt med dessa sex lärare fanns möjlighet att träffa två lärare till. Jag kände mig 

tillfreds med jämvikten av variationen på skolor och årskullar samt mellan kvinnor och män. Jag ansåg 

att detta eventuellt kunde bidra till en jämförande analys ur ett genusperspektiv beroende på resultatets 

utfall.  

Genomförande 

 

Utifrån min vilja att träffa verksamma trä- och metallslöjdslärare sökte jag via internet bland 

grundskolor för att finna e-postadresser till lärarna. I vissa fall presenterades inte e-postadresserna till 

lärarna på skolornas hemsida varvid jag e-postade min önskan om intervju till rektorer och bad dem 

vidarebefordra till lärarna. Jag skickade nio e-postmeddelande till rektorer och sex direkt till lärare. Av 

dessa fick jag fyra svar av lärare som ville delta. Efterhand skickade jag till ytterligare 6 rektorer och 

tre lärare och fick fyra svar. Av urvalet som fanns att tillgå var fem män och tre kvinnor. I e-

postmeddelandet framgick att jag skulle följa de forskningsetiska principerna och att intervjun skulle 

ta emellan 30-60 minuter. 

 

Sex intervjuer genomfördes varav fyra i slöjdsalar och två i konferensrum. I samtliga fall samtalade 

lärarna och jag om lämplighet för intervjun och båda parter ansåg att intervjun inte skulle störas av 

yttre omständigheter vilket inte heller skedde. Informanterna var förberedda och välkomnande.  

Intervjuerna spelades in med datorn som redskap och sparades i filformatet WMA (Windows Media 

Audio-fil). Intervjuernas längd varierade mellan 28 minuter till 59 minuter. Lärarna hade skapat gott 

om utrymme för intervjun och inte i något fall upplevde jag tidsbrist som ett problem.  

 

Jag förberedde två grundläggande frågor (se bilaga 1, fråga 1 & 2) som skulle vara gemensamma i 

samtliga intervjuer för att skaffa underlag till jämförande analys. Vid sidan av frågorna hade jag 

frågeområden som underlag för den fortsatta intervjun. Innan intervjuerna spelades in försökte jag 

skapa en god relation med lärarna för att detta skulle bjuda in till en trevlig atmosfär. Steinar Kvale 

(2007) påpekar att de första minuterna av en intervju avgör huruvida informanten uppmuntras att delge 

sina synpunkter. Han talar om vikten att intervjupersoner vill bli insatta i intervjuarens intentioner och 

skaffa sig en uppfattning om frågeställningarna (s. 144). 

 

Inledningsvis beskrev jag min bakgrund och hur min forskningsfråga vuxit fram. Jag presenterade min 

forskningsfråga i syfte att få dem insatta i studiens upplägg och varför jag ville undersöka med 

kvalitativa intervjuer. Innan jag inledde intervjun redovisade jag hur jag skulle förhålla mig till de 

forskningsetiska principerna och gav dem utrymme att ta ställning till deras medverkan. Inte i något 

fall tvekade lärarna om att låta sig intervjua (Patel & Davidsson, 2003, s. 83). 

 

Intervjuerna  

 

Intervjun inleddes med att presentera strävansmålet som min forskningsfråga bygger på. Jag ville veta 

hur var och en tolkar målet i syfte att förstå hur deras undervisning präglas av deras tolkning. Efter den 

förutbestämda första frågan fått sitt svar frågade jag dem hur de omsätter deras tolkning av målet i 

praktiken. Med denna inledning ansåg jag att lärarna ”var på gång” och de övriga frågeområdena fick 
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komma som det passade. Intervjuerna utvecklades till samtalskaraktär men med intervjuguiden som 

underlag fanns en grund att hålla sig till. Detta gav en dynamisk och god grund för insamlandet av 

empirin. Kvale (2007) påvisar även betydelsen av att vara tydlig med att i slutet återkoppla till vad 

som framgått under intervjun och vara tydlig med att avsluta med att säga: ” – Jag har inga fler frågor. 

Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?” (s. 145) 

Datorbearbetning och analysmetod 

 

Bearbetningen av materialet inleddes samma dag som intervjun gjordes. Detta innebar att jag lyssnade 

igenom intervjun via datorn och transkriberade. Den första intervjun transkriberades in extenso d.v.s. 

helt fullständig. Min insikt om detta arbete gav mig nyttig erfarenhet om detta men det ledde mig in på 

en annan metod som utfördes i de övriga fem. Trost (2010) beskriver om möjligheten att lyssna på 

materialet och föra ner anteckningar för att sedan sammanfatta intervjun och omstrukturera den så att 

den anpassas till intervjuguiden (s.149–150).  Mina transkriptioner utfördes enligt Trosts modell och 

innehöll mellan 3 till 5 A4-sidor med sammanfattningar av svar och även en hel del citat. Analysen tog 

fasta på sju övergripande kategorier som kunde överskådas i intervjuerna. Dessa kategorier var: 

 

- Lärarens tolkning av läroplanen 

- Hur läraren omsätter tolkningen av målet i undervisningen 

- Vilken betydelse det har att eleverna utgår från egna intressen och erfarenheter 

- Vilka möjligheter lärarna ser med att tillämpa elevernas egna erfarenheter och intressen i 

idéskapandet i undervisningen 

- Vilka begränsningar lärarna ser med att tillämpa elevernas egna erfarenheter och intressen i 

idéskapandet i undervisningen 

- Hur ser de på elevernas egen förmåga att komma fram med egna idéer som utgår från deras 

egna erfarenheter och intressen 

- Intressanta sidospår 

 

Först bearbetades varje intervju enskilt, sedan försökte jag att sammanställa dem enskilt vilket ledde 

till ett uppkommet behov av att kategorisera dem enligt de sju kategorierna. Under varje kategori 

samlade jag lärare för lärare och försökte föra in rätt text under rätt kategori. Sedan bearbetades 

kategorierna igen för att försöka ge en sammanfattande bild av lärarnas ”gemensamma” och 

”generella”. I denna sammanfattande kategorisering upplevde jag problem med att föra in materialet 

på rätt ställe eftersom intervjuerna utvecklades olika från gång till gång och lärarnas svar fyllde 

resonemang som överlappades i vissa kategorier. Jag har slutligen valt att presentera lärare för lärare 

eftersom jag anser att detta skapar mest tydlighet utifrån det material som studien insamlat. Eftersom 

intervjuerna spretat åt olika håll, fokuserat och fördjupats i olika områden anser jag att det skapar en 

rättvis helhetsbild av lärarens intervjusvar.  

 

Den övergripande analysen har fokuserat på hur slöjdundervisningen kan integreras med elevernas 

egna erfarenheter och intressen. Som bakgrund för detta perspektiv ligger John Deweys teorier om 

dialektisk process d.v.s. hur skola och individ kan mötas i syfte att få elever att uppleva slöjdämnet 

som meningsfullt (Dewey, 2004). Lärarnas svar i intervjun har legat som grund för analysen med 

fokus på hur de upplever att skapa förutsättningar till elevers idéskapande. Med intervjusvaren som 

utgångspunkt kan analysmetoden i denna studie härledas till en fenomenografisk forskningsansats. 

Staffan Larsson (1986) förklarar hur forskaren med fenomenografisk analys i kvalitativ undersökning 

insamlar empiri i syfte att beskriva ”hur människor faktiskt uppfattar sin omvärld” (Larsson, 1986, s. 
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13).  Ur detta perspektiv kan olika uppfattningar om ett fenomen synliggöras i syfte att se likheter och 

skillnader (Larsson, 1986, s. 20-23). I den här studien analyseras lärarnas olika uppfattningar och 

upplevelser om fenomenet – ”att utgå från elevernas egna idéer, erfarenheter och intressen”, och vilka 

möjligheter och begränsningar som lärarna uppfattar med detta fenomen. Den fenomenografiska 

analysen sker stegvis efter att intervjuerna transkriberats och innebär att se helhetsintryck, 

uppmärksamma likheter och skillnader, kategorisera uppfattningar och slutligen studera strukturen av 

kategorierna (Patel & Davidsson, 2003, s. 33). Den analysmetod som använts i den här studien har i 

likhet med den fenomenografiska forskningsansatsen analyserat intervjuerna efter transkriptionen och 

funnit samband mellan lärarnas uppfattningar. Det har resulterat i två övergripande kategorier, inre 

och yttre faktorer. Dessa faktorer bygger på lärarnas olika uppfattningar om problemområde för 

forskningsfrågan.  

Tillförlitlighetsfrågor 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Trost (2010) beskriver reliabilitet som en bedömning av tillförlitlighet i undersökningar, i vilken grad 

av reliabilitet, hög tillförlitlighet – hög reliabilitet. Reliabilitet används främst i kvantitativa 

undersökningsmetoder för att mäta och ange värden för varje enhet med variabler. Genom att samla 

data för att jämföra resultat genomförs undersökningar med t.ex. enkäter och presenteras som statistik. 

För att en kvalitativ undersökning skall tillskrivas hög reliabilitet förutsätter det standardiserade 

intervjuer. I jämförelse med den kvantitativa reliabiliteten talas istället om trovärdigheten i kvalitativ 

undersökning, hur väl verkligheten stämmer överens med vad som visas i resultaten (s.131–134).  

 

Urvalet av det som lyfts fram i resultatdelen är ett försök att fånga en sammanfattande bild av varje 

informants svar men det sker utan djupare förklaringar om hur deras svar har påverkats av mig som 

ovan intervjuare. Dessutom skulle troligen en provintervju berikat och förbättrat resultatet. I ett försök 

att förstärka trovärdigheten i studien har samtliga intervjuer spelats in och är igenomlyssnade flera 

gånger. 

Trost (2010) beskriver validitet som giltighet d.v.s. att intervjuaren verkligen har undersökt det som 

var syftet med undersökningen. Graden av giltigheten styrs av hur och på vilket sätt frågorna 

formulerats. Giltigheten i studier ökar om följdfrågor ställts på ett sätt som leder intervjuerna vidare på 

ett för studiens syfte naturligt sätt (s.131–134). I denna undersökning har det i de flesta intervjuer ställs 

följdfrågor och getts möjlighet åt läraren att utveckla resonemang däremot har det varit svårt att vid 

varje tillfälle undvika att ge egna invikningar av upplevelser inom forskningsfrågan vilket säkert 

påverkat informanternas svar. 

Etiska aspekter 

               

Jag har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska regler som innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I det e-postmeddelande som utgick till 

informanterna delgavs de att jag skulle följa de forskningsetiska reglerna och att det kortfattat innebar 

full anonymitet. I inledningen av intervjuerna förvissades lärarna åter igen om de fyra forskningsetiska 

regler med fördjupad förklaring av innebörd av hur varje enskild aspekt skulle behandlas i 

undersökningen. I samtliga fall medgav de sin vilja att genomföra intervjun. Konfidentialitetskravet 

har uppfyllts förutom i ett fall där informanten personligen bad att få hälsa till den här 

undersökningens handledare som visade sig vara en gammal bekant. I övrigt har all personlig 
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information hållits hemlig och endast varit kända av mig. Intervjuerna har endast utnyttjats av mig 

eftersom endast jag har tillgång till kod för personlig profil på min dator där ljudfilerna 

tillhandahållits.  

6. Resultatpresentation 

Tolkning av kursplanens mål 

Inledningsvis presenteras lärarnas olika tolkningar i sammanfattande citatform för att illustrera vilket 

synsätt varje lärare har som utgångspunkt för sin undervisning. Målet var att deras enskilda tolkningar 

kunde beskriva hur de uppfattar begreppen ”erfarenheter” och ”intressen” i syfte att förstå hur deras 

följande resonemang kunde ses i ett sammanhang med deras följande beskrivning av verksamheten. 

Min ursprungliga tanke var att analysera i vilken utsträckning elever tillåts utgå från egna idéer i 

slöjdundervisningen d.v.s. vilken möjlighet eleverna ges åt – att slöjdarbeten utgår utifrån elevens 

egna idéer. Min tolknig, i ett tidigt skede av uppsatsarbetet, var att detta var detsamma som i vilken 

utsträckning elever tillåts utgå från egna erfarenheter och intressen. Därav konstruerades intervjun så 

att lärarna besvarade en inledande fråga (se bilaga 1, fråga 1) hur de tolkar strävansmålet: 

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar kunskaper och lust till ett 

kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen (Skolverket, 2000a). 

Under studiens genomförande har det framkommit för mig det – att utgå från elevernas egna idéer inte 

behöver vara detsamma som det – att utgå från elevernas egna erfarenheter och intressen. Däremot 

finns det tydliga kopplingar mellan målet och elevernas egen idéskapande. Följande citat är ett utdrag 

av lärarnas svar av deras tolkning strävansmålet: 

” – Är det någonting som ni kanske behöver hemma? Det kan ju vara förvaring av nån 

sak eller så där. Jag brukar säga, ta mått på det så gör vi det här i slöjden” (Lärare A). 

” – Att det skall vara elevernas egna idéer som skall ligga till grund för vad som skall 

göras” (Lärare B). 

” – Att det är barnens kreativitet som skall komma fram. Att det inte skall vara styrda 

uppgifter, samtidigt som jag tycker att det är bra med fasta uppgifter men att det är 

barnets kreativitet som skall komma till uttryck” (Lärare C).  

 

” – Att man skall försöka få dem att hitta något eget, göra något eget” (Lärare D). 

 

” – Med egna intressen tolkar jag det som att det är något de skall ha nytta av, typ 

bruksföremål eller något som skall hänga på väggen, att de finner en nytta med 

föremålet. Erfarenheter har de ju knappt innan de kommer till slöjdsalen” (Lärare E). 
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” – Jag ser det som att vi skall ha en levande verkstad där vi kan hålla på med allt 

möjligt. Tolkar det som att jag skall försöka locka fram alla i gruppen med deras 

intresse och erfarenhet vidare” (Lärare F). 

Tillämpning av kursplanens mål  

Tillämpning av kursplansmålet syftar till att beskriva hur lärarna omsätter sin tolkning av målet i 

undervisningen. Definitionen av begreppet ”intresse” ser de flesta som något eleven ”behöver” eller en 

aktivitet som intresserar eleverna t.ex. ”ridning” eller ”favoritlag”. ”Erfarenhet” sågs överlag som 

förkunskap d.v.s. färdigheter i att slöjda. Tolkningarna ledde vidare till diskussioner kring områden 

som berör och hänger samman med frågeställningen. Exempelvis vilka arbetssätt lärarna tillämpar för 

att uppnå målet, vilka begränsningar de ser med det, hur de gör för att få elever att ”tänka fritt” och 

vilken betydelse det har för å ena sidan undervisningen å andra sidan vilka förmågor och kunskaper 

som eleverna utvecklar i och med att de utgår ifrån egna idéer i undervisningen. I den följande delen 

presenteras lärare för lärare. Enligt min uppfattning ger det en tydligare överblick av hur varje lärares 

perspektiv hänger samman med den specifika intervjuns tema. Att sammanfatta lärarnas gemensamma 

syn i kategorier anser jag ge en orättvis bild eftersom intervjuerna utvecklats på olika vis. Kortare citat 

i löpande text presenteras inom ”apostrofer”. 

Lärare A uppger att han generellt använder fasta arbetsuppgifter i början av terminen. I mån av tid 

så finns möjlighet att arbeta ”fritt” i slutet av terminerna om det är ”rimliga idéer”. Han motiverar det 

med att eleverna bör göra något som ”de kan ha användning för – att det kan bli vettiga prylar och 

inget som bara kastas”. Han anser att det är väldigt betydelsefullt för motivationen i slöjdarbetet att 

eleverna utgår från egna idéer. De faktorer som begränsar detta arbetssätt är enligt läraren ekonomin, 

tiden och materialet. Hans syn på elevernas förmåga att komma med egna idéer är att ”de flesta klarar 

av det – annars kan de titta i idépärmar, på nätet eller ta del av mallar”. Läraren berättar om hur olika 

elevernas förmåga till idéskapande varit på de skolor som han undervisat i och ser samband med 

socioekonomisk bakgrund som en orsak. Att de som bor i exempelvis villor har mer erfarenhet av 

handarbete eftersom boendet bidrar till att påta i trädgården eller fixa i garaget.  

 

Lärare B beskriver att utgångspunkten oftast är individuell, att eleverna oftast får göra vad de vill 

men att hon använder tema som skall leda till elevernas tolkning. Hon anser att det är betydelsefullt att 

slöjdprocessen bygger på elevernas egna idéer, det ger ökat engagemang i slöjdarbetet och det 

utvecklar deras kreativitet. Möjligheten att arbeta utifrån deras egna idéer är främst att det utvecklar 

den kreativa förmågan, ” – det blir ju ofta problem som skall lösas och det ger ju upphov till 

handlingsbedömning och det kan resultera i helt nya lösningar och problemen som ger dem möjlighet 

att ”tänka efter” och då kan nya idéer om hur det ska lösas komma fram”. Vidare nämner hon att hon 

tar avstånd från den styrda slöjden, ” – barnen får vänta, – det är tråkigt och – de vill inte ha föremålet 

då”. Hon ser en försämring av barnens förmåga att komma på egna idéer ju äldre barnen blir (trots att 

hon bara har eleverna i tre år) och att en orsak kan vara föräldrarnas förväntningar på elevens 

slöjdföremål d.v.s. att föräldrarna påverkar deras barns föreställningar om vad som skall och kan göras 

i slöjden. Ett annat problem är att det ofta är kompisar som begränsar de individuella uttrycken.  

Ibland delar de på grupperna för att de skall komma ifrån den normsättande gruppen. Hon uppmanar 

eleverna att tänka utanför ramarna, ” – gör som du vill att det skall se ut – inte som kompisarna”. En 

annan faktor som begränsar är ekonomin som i sin tur bidrar till ett visst styrande av uppgifter. 

Läraren ser det som sitt jobb att locka fram och arrangera undervisningen som skall leda till att det är 

eleverna som skall komma med idéerna. 
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Lärare C använder temabaserade uppgifter där eleverna inom vissa ramar kan tolka och utgå från 

egna idéer. Men för att kunna skapa egna idéer behöver de enligt henne kunna de rätta metoderna – 

”den hantverksmässiga delen måste grundläggas innan de kan skapa fritt”. Hon ser stora förtjänster 

med att eleverna utgår ifrån egna idéer, att det inte bara ökar engagemanget i slöjdarbetet utan att det 

också utvecklar deras problemlösningsförmåga och deras självförtroende. Den största begränsningen 

är ekonomin som enligt henne leder till ett visst urval av material och påverkar upplägget av 

undervisningen. En annan slags begränsning är elevens egen förmåga att skapa utifrån egna idéer.  

 

Hon försöker att samtala med eleverna för att locka fram deras behov av något föremål och finna 

uppgifter som de själva vill göra. Genom samtalen försöker hon att ”avdramatisera” föremålets 

betydelse eftersom hon tror att elevernas begränsade fantasiförmåga beror på att barnen blir så kritiska 

till föremålets utseende. ” – Jag tror att barnen tänker att allt måste se ut så som det är när det är köpt, 

att det duger inte annars. De har svårt att se hur hantverk kan bli snyggt”. För att få igång 

verksamheten måste man enligt läraren oftast visa prototyper, för att kunna ge dem en bild av vad som 

är möjligt. Hon anser att barnens förmåga att komma på egna idéer är som störst vid första mötet med 

slöjdsalen men att den blir sämre med åren. Hon ser barnens sviktande kreativitet som ett 

samhällsproblem, ett resultat hur vi danar våra barn generellt. ” – Barnen blir matade med färdiga 

mallar”. Hon beskriver hur t.ex. leksaker är ”färdigutformade nu för tiden” och lämnar inget utrymme 

åt barnens fantasi. 

 

Lärare D delar på slöjdundervisningen med en annan lärare. I hennes undervisning finns en 

obligatorisk uppgift i varje årskull för att sedan ha olika arbetsområden beroende på elevgrupp. ” – För 

att de ska bli bekväma med alla verktyg” och ” – ta del av hantverkstekniker”. Hon ser störst utmaning 

i de uppgifter som är ”fria” att tolka och ger utrymme för att skapa något utifrån egna idéer. Det sker 

en upp och nedgång av elevens förmåga att själv komma på idéer. När de kommer som nya elever till 

skolan i sexan ”fungerar det hur bra som helst” sen upplever hon att eleverna har svårt jobba utifrån 

egen drivkraft och menar att puberteten möjligen spelar in, att det förbättras i nian igen och att det 

möjligen beror på att ”det finns mer drivkraft då”, att de inte har obligatoriska uppgifter eller att eleven 

vill skaffa sig bra slutbetyg.  

 

Läraren ser stora fördelar med att eleven arbetar utifrån egna idéer, ” – Det blir bäst resultat, då jobbar 

dem bäst. Det blir bäst verksamhet och hela gruppen gynnas av det”. Hon ser betydelsen av att arbeta 

efter egna idéer att de utvecklar självförtroende och att det är positivt när man som lärare inte förstår 

intentionerna av elevens arbete eftersom ” – det unika föremålet uppstår i denna konflikt, men det är 

inte så dumt”. Hon talar om att den kreativa förmågan ”kommer på köpet”, att de blir 

handlingskraftiga av att tackla besvär som uppstår och man ser att man kan klara av något ”utifrån 

egen tanke”. Hon talar om att utveckla personlighet och individualitet, att skapa tilltro och självtillit.  

 

Hennes ambition är att eleverna skall sätta personlig prägel genom slöjdarbetet, skaffa ”personligt 

uttryck”. ” – Att våga vara sig själv”. Att komma nära eleverna är centralt ur hennes perspektiv för att 

lära känna eleven och komma nära dennes värld och påpekar slöjdämnets förtjänster, ” – Jag försöker 

att dels lära känna eleverna så att man har en aning om vad dem är intresserade av. Vet man vad dem 

har för intresse då kan man hjälpa dem komma igång”. På frågan om hon anser att det verkligen är 

möjligt att lära känna alla svarar hon att; ” – Ja, i slöjden är det så… och man får en sådan kontakt så 

att andra ämnen är avundsjuka på slöjden. Därför här pratar man hela tiden med sina elever”. Hon 

påtalar fördelen med att slöjden oftast innebär mindre grupper, ofta halvklass, ” – man kan stå och 

snacka med dem, sitta ned med dem – kommunicera fritt på olika ställen och samtidigt som de är 

igång och jobbar. Så är det inte riktigt i andra ämnen. Så vi känner eleverna rätt så väl…” 
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Lärare E arbetar med bestämda teman med möjlighet för personlig prägel. ” – Ja, jag visar hela 

gruppen för att dela med inspiration. Vill ha dem samlade och avsluta samtidigt”. Han anser att det är 

viktigt för elevernas motivation att de utgår från egna idéer men att de allt som oftast inte har 

förmågan att själva komma på vad de skall göra. Han beskriver att obligatoriska uppgifter är gällande i 

början av terminerna och som ”en morot” finns att arbeta fritt efter att dessa är klara. Han menar att 

eleverna oftast behöver ta del av idépärmar för att komma på egna idéer. Han menar att ha styrande 

uppgifter förvisso leder till samma arbetsområde och möjligen begränsar elevens möjligheter att 

komma med något eget men att det är en ”överlevnadsstrategi”.  

 

” – Om man skall palla med det här jobbet. Vissa grupper och vissa åldrar måste man 

styra mer. I lågstadiet framförallt, bara för att överleva, när man har en stor grupp treor 

t.ex. Då måste man styra ganska hårt. Annars blir det kaos, om man skulle släppa fritt. 

Då skulle det kunna bli vad som helst”. 

 

Han anser att eleverna trivs i slöjden men att en tendens av allt mindre av elevernas intresse kan 

kopplas till slöjdämnet och det skapar mindre förmåga hos elevernas idéskapande, att de inte har 

erfarenheter av hantverk. Han anser att kreativiteten är som störst när de börjar i lägre åldrar och sedan 

avtar det allt mer för att sedan i äldre åldrar kommer lusten och initiativförmågan tillbaka. ” – Då är de 

mer fria, egna i sina tankar”. Han nämner bl.a. skoltrötthet, normsättning i gruppen, gruppernas 

sammansättning och informella ledare som möjliga förklaringar till elevernas sviktande förmåga att 

komma med egna idéer.  ” – Dom orkar inte själva engagera sig, tänka efter, de vill ha färdiga 

uppgifter, de behöver bli matade med uppgifter”. Han anser inte att ekonomin är det svåraste 

problemet med att utgå från elevernas idéer utan att arbetssättet är mer krävande och att eleverna oftast 

väljer för svåra projekt.  

 

” – Jag ser om deras idéer ibland svävar iväg och blir för svårt Man får lirka lite. När 

man kör fritt är det mer ansträngande, de väljer många gånger svårare saker, får hjälpa 

dem, man får göra skäl för lönen. Det blir lite Rock and Roll. Men är det ett bestämt 

tema då är det rätt behagligt, man visar alla ett moment och så gör dem det.  Samma 

tekniker, samma saker, det är rätt smidigt. Annars blir det ofta så att, ”vad ska jag 

göra?” Då får man putta på visa idéer, eller om det är många som känner lika – då kör 

vi ett arbetsområde till. Det händer ganska ofta”. 

 

Han ser en viss koppling av elevens kreativitet utifrån vilken sociokulturell bakgrund de har. Hos 

exempelvis musikklasserna ser han en stor skillnad i förmåga att ta sig an uppgifterna. Där har de en 

större tilltro redan från början, ” – de är uppmuntrade hela vägen hemifrån”. Han ser hur deras 

förhållningssätt i musiken liksom i slöjden är en process att söka sig fram, våga prova sig fram vilket 

leder till att de vågar, har tilltro och större kreativitet. ” – Liksom i träbiten, i musiken ett redskap att 

utforska.” Läraren ser även kopplingar mellan elevens bristande förmåga till idéskapande med 

utvecklingen av konsumtionssamhället som har påverkat vilken roll traditionella slöjdalster har i 

hemmen och menar att de har tappat sin status och att de inte har samma betydelse för varken familj 

eller elev längre. 

 

Lärare F berättar att de har en del fasta projekt som läraren bestämmer men även ”en del eget”. Han 

motiverar det med att det ger möjlighet att överskåda elevernas ”nivå”. Han försöker undersöka deras 

intressen genom diskussion och vara öppen för elevers sätt att lägga fram idéer. Efter att de genomfört 

”fasta projekt” har eleverna större valfrihet. För att få dem att komma på idéer informerar läraren i god 
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tid om att försöka komma på något som de vill göra och vara kopplade till deras intresse. 

Han ser stor betydelse av att eleverna arbetar utifrån egna idéer, engagemanget ökar i slöjdsalen och 

det leder till att eleverna utvecklar självförtroende, kreativitet och problemlösningsförmåga. Han ser 

möjligheterna med att utgå från elevernas idéer som att fånga upp personliga uttryck, att skapa en 

levande verkstad, ” – Slöjden är unik som kan fånga upp elevers eget intresse som grund för ett projekt 

och utvecklas i ett personligt engagemang /…/ Vi vill att eleverna skall komma med egna idéer.” Han 

uttrycker vikten av att bemöta eleverna genom att vara närvarande, att diskutera och vara med eleverna 

även utanför slöjdsalen, ” – Det har man igen, när man skall förstå vad de har för intressen/…/ man 

kan hänga med”. 

 

Han anser att det de yngre barnen har en otrolig lust till skapandet. Då gäller det snarare att dämpa alla 

idéer för att det inte skall ”svämma över” medan äldre eleverna har väldigt svårt att komma med egna 

idéer. På frågan om vad som begränsar elevens fantasi är det ofta en fråga om socialt spel. 

” – Idéskapande är väldigt beroende av gruppen, de tar intryck av varandra/…/ i de högre åldrarna 

behöver de nästan få färdiga eller från förlagor. Många vill ha arbetsbeskrivningar”. Han tror att den 

sviktande kreativiteten beror på att det plötsligt blir tuffare och större krav på dem, ” – de tröttnar rätt 

fort – de är inne i en process i sig själva också… de skall igenom en otrolig utveckling”. Han menar att 

den sociala utvecklingen så som gruppkonstellationer prioriteras bland eleverna. 

 

Han kommer in på hur den traditionella typen av undervisning kan begränsa elevernas idéskapande, ” 

– Ja, om man skall ta det här med genomgångar så blir det irrelevant för vissa och det går inte att hålla 

ihop en gemensam undervisning om alla håller på med olika”. Däremot ser han behovet att samla 

elever för att instruera gemensamma tekniker, ” – Jag vill gärna gå igenom så att jag vet att alla har 

sett det. Det som rör projektets gemensamma problemområden. Då kan man samla ihop och referera 

till tidigare genomgångar för att återknyta till en teknik som visats tidigare.” Han påpekar vikten av att 

inleda arbetsområden med instruktioner eftersom, ” – de behöver verktygen, kunskapen om HUR man 

gör för att skaffa sig en bild av vad som är möjligt att skapa.”   

 

Analys av resultat 

 

De flesta beskriver sina arbetssätt som att det är läraren som bestämmer arbetsområden med mer eller 

mindre utrymme för elevens möjlighet till tolkning och idéskapande. Det dominerande arbetssättet är 

det som tidigare berörts i samband med den nationella utvärderingen av slöjdämnet, NU-03. 

Arbetssättet ”lär–elev”, innebär att – ”läraren står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde men där 

eleven bestämmer vad han/hon skall göra (Skolverket, 2005a, s. 49). De anger att detta arbetssätt 

förekommer obligatoriskt i början av terminerna och motiverar bl.a. det med att de skall förvärva 

slöjdkunskaper för att leda dem in i nästa steg – att själva kunna komma med egna idéer. I denna 

arbetsform framkommer nyanser av möjligheter för individen att själv komma med idéer till 

slöjdarbetet som anknyter till elevens eget intresse, t.ex. i temabaserade arbetsuppgifter.  

 

Lärarnas syn på arbetsformen ”elev–elev” d.v.s. ”eleven står för idén, och bestämmer själv vad 

hon/han skall göra” (Skolverket, 2005a, s. 49) är att det är betydelsefullt att eleverna arbetar utifrån 

egna idéer. De leder till ett ökat engagemang i slöjdprocessen och till utveckling av personliga 

förmågor. Lärarna uttrycker stor vikt i arbetssättet men att det dels kan vara svårt att arrangera och 

organisera en sådan typ av undervisning p.g.a. många olika faktorer och dels eftersom elevernas 

förmåga att skapa egna idéer är begränsade vilket förklaras ur många olika aspekter. Frågan är 
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huruvida lärarna utgår från föreställningen om individens begränsade förmåga i att tillämpa 

arbetssättet eller om utgångspunkten ligger förankrad i lärarens perspektiv på vad som skall undervisas 

d.v.s. vilket ämnesinnehåll eleverna skall tillägna sig och att detta styr arbetssättet. 

 

Analys av lärarnas tolkning av kursplanens mål 

 

Den generella tolkningen hos lärarna är att målet i kursplanen hänvisar till att elevernas egna idéer 

skall få utrymme i slöjdprocessen. En generell bild av lärarnas uppfattning av begreppet ”erfarenheter” 

är förkunskaper i slöjdspecifikt kunnande medan begreppet ”intressen” tolkas som fritidsintressen. 

Två olika synsätt framträder, en tolkning som ser det som att läraren skall tillämpa arbetssätt eller 

förhållningssätt för att ge eleven möjlighet att själv komma på idéer (lärare B, C, D och F). Lärare A 

och E beskriver däremot vilken typ av slöjdföremål som skall tillverkas för att uppnå målet, att 

föremålen som tillverkas i slöjden är kopplade till elevens vardag så som fritidsintressen eller 

bruksföremål.  

 

Analys av lärarnas tillämpning av kursplanens mål 

 

I Deweys teoretiska perspektiv bör utgångspunkten i undervisningen vara individens intresse och 

erfarenhet som aktiveras i ett målinriktat arbete. Det ställer krav på lärarens förhållningssätt att sätta 

upp rimliga mål för varje enskild individ. Lärare F framhåller hur han använder fasta projekt för att ge 

en överskådlig bild av varje elevs ”nivå”. Lärare B däremot uttrycker att utgångspunkten oftast är 

individuell, att eleverna får göra vad de vill men inom ett visst tema. Min tolkning är att det här är två 

olika synsätt att anpassa undervisningen efter individens erfarenheter. I Lärare Fs undervisning sker en 

”inventering” av elevernas kunskapsnivå inom ett av läraren bestämt område medan Lärare B utgår 

från elevens nivå. Utifrån forskningsfrågan ger det här individen i Lärare Bs undervisning utrymme till 

både eget idéskapande med möjlighet att kopplas till eget intresse.  

I vilken grad eleverna får utrymme att utveckla egna idéer i undervisningen är tolkningsbart. 

Arbetsområde och arbetssätt skiftade inte bara sinsemellan lärarna utan också i de individuella svaren. 

Dels beroende på vilken åldersgrupp och dels beroende på när på terminen som undervisningen 

bedrivs. Genom intervjuerna framträder tre kategorier av svar på frågan ”hur de omsätter målet i 

praktiken”. Det ena är vilket arbetssätt läraren tillämpar för att uppnå målet, det andra är på vilket sätt 

de gör för att locka fram elevernas egna idéer och det tredje är på vilket sätt de fångar upp och blir 

medvetna om elevernas erfarenheter och intressen. Vissa besvarar alla tre kategorier medan vissa 

enbart besvarar en del. Lärare D och F uttrycker att stor del av arbetet med att tillämpa elevernas egna 

intressen i undervisningen handlar om att närma sig eleverna, att samtala och försöka förstå.  

Inre och yttre faktorer 

 

Vad som påverkar lärarens val av undervisningsmetod kan ses ur två övergripande aspekter, yttre och 

inre faktorer. Med yttre faktorer ser jag hur läraren påverkas av företeelser som ligger ”utanför” 

lärarens arbetsområde d.v.s. vad som påverkar undervisningens utformning där läraren inte själv kan 

styra över utvecklingen. Med inre faktorer menar jag de företeelser som berör undervisningen som 

läraren ingår i d.v.s. faktorer i klassrummet som påverkar lärarens arbetssätt. 
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Yttre faktorer som framträder i studien är t.ex. ekonomisk budget som slöjdläraren måste förhålla sig 

till och anpassa undervisningen efter. Det kan innebära att läraren ställs inför svåra val vid t.ex. inköp 

av material och verktyg då budgeten begränsar utbudet som finns att tillgå vid slöjdarbeten. Ett andra 

exempel på yttre påverkan är tidsramen som begränsar arbetssätt som tillämpar elevernas egna idéer. 

Oftast byter eleverna i de yngre åldrarna slöjdart efter en termin vilket innebär att lärarna, för att hinna 

med, främst inriktar sig på att förankra de hantverksinriktade kunskaperna i obligatoriska uppgifter. 

Det innebär generellt att lärarstyrda arbetsområden präglar undervisningen och begränsar arbetssätt 

som utgår från elevernas idéer eftersom tiden oftast inte räcker till att utföra fria arbetsuppgifter. I de 

högre åldrarna ges mer tid och utrymme åt lärarna att tillämpa ”friare” arbetssätt i och med att de har 

hela läsåret till förfogande med samma elever. En tredje faktor som kan ses som en yttre påverkan är 

hur samhällsutvecklingen påverkar slöjdämnet (Lärare E). Han talar om hur den samhälliga 

utvecklingen har påverkat synen på traditionella slöjdalster, att de tappat sin status. Det kanske kan te 

sig enkelt att bara ”byta ut” arbetsuppgifter och anpassa efter varje individs intresse. Men ur den här 

konkreta aspekten att föremålen skall relatera till individernas intressen väcks en ny fråga. Vilka 

intressen har eleverna idag som kan relateras till slöjdämnet? Hur kan vi, utan att styra för mycket, 

introducera arbetsuppgifter om det visar sig att eleverna inte har något särskilt intresse? Kan det vara 

så att i fallet med bl.a. lärare E, som uppger att han har obligatoriska uppgifter i stor utsträckning, att 

han har elever med en viss socioekonomisk bakgrund som inte har samma förutsättningar till 

idéskapande som exempelvis lärare A har? 

Elevernas intressen och behov är i ständig förändring som en följd av en samhällelig diskurs och 

kräver lärarens pedagogiska kompetens genom att tolka och möta elevernas åsikter om 

ämnesinnehållet. Troligtvis påverkas elevernas intresse av en snabbt växande fokusering på andra 

intresseområden som bl.a. hur IT präglar elevernas vardag. Ett annat perspektiv som framkommer i 

intervjusvaren (Lärare C) är hur elevernas förmåga att tänka kreativt redan i tidig ålder påverkas 

negativt eftersom de blivit försedda med färdiga mallar och redan klara tolkningar i t.ex. leksaker.  

 

 

Med inre faktorer menar jag de företeelser som läraren har möjlighet att påverka t.ex. genom att bli 

medveten om vad som påverkar elevernas förhållningssätt, vad som sker i klassrumsmiljön. Ett 

exempel som framträder genom lärarnas svar är hur normsättning i en grupp kan begränsa elevernas 

förmåga att angripa en uppgift med utrymme för fri tolkning. Flera lärare ger uttryck för att elevernas 

sviktande förmåga att skapa utifrån egen idé beror på den normsättande gruppen. Eleverna tar intryck 

av varandras inställning till slöjdämnet. I denna aspekt väcks en tanke hur man som lärare kan 

identifiera vilka individer som är normsättande. Om man som lärare upptäcker dem kan man ge dem 

särskild uppmärksamhet kring frågor om slöjd, vilka möjligheter och förtjänster kan relateras till just 

dem? Genom att bli medveten om vad som sker i det sociala spelet eleverna sinsemellan bör rimligen 

läraren ha större möjlighet att påverka attityder som kan verka negativt för individens idéskapande. Ett 

andra exempel på inre påverkan är lärarens egna ambitioner att verka för hur och vad som skall läras. 

Ur denna aspekt kan det tolkas som att vissa lärare fokuserar på att eleverna skall anpassa sig till 

lärarens innehåll i undervisningen medan andra lärare försöker anpassa undervisningen efter elevernas 

behov och intressen.  

 

Att tillämpa elevernas egna idéer och intressen stöter på flera problemområden och i vissa fall 

påverkas yttre och inre faktorer av varandra. Ett av dessa områden är det Lärare C beskriver som 

elevernas självkritiska hållning, att föremålen måste ”se köpta ut” för att de skall duga. Här påverkas 

eleverna av dels en normsättande grupp, dels samhällelig syn på föremålets estetiska värde och dels 

lärarens förhållningssätt att bemöta denna utmaning. Lärarens sätt att hantera detta sker med samtal 
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genom att ”avdramatisera” föremålets betydelse. Ur denna intervju väcks tankar på hur man 

tillsammans med eleverna kan föra diskussion om vad begreppet kvalitet innebär, vad är det, hur skall 

vi förhålla oss till det? Är det att föremålen skall vara ”fina” eller kan det vara att de är uttrycksfulla 

och personliga?  

Ett annat exempel på hur yttre och inre faktorer kan påverkas av varandra är vårdnadshavarnas syn på 

slöjdämnet. Ett antagande är att föräldrarna påverkats av den samhälleliga strukturen och ställer krav 

på att deras barn skall tillgodoses egenskaper som efterfrågas av den rådande arbetsmarknaden. Lärare 

B uttrycker att föräldrarnas förväntningar på elevens slöjdföremål kan begränsa elevernas 

idéskapande. Ur detta perspektiv tror jag att traditionens makt är stor. Föräldrarna har skapat sig en 

egen bild av slöjdämnet och den kanske inte alls stämmer överens med lärarens framtidsinriktade syn 

som fokuserar på att utveckla elevernas kunskaper som kan bemöta framtidens krav på egenskaper och 

förmågor. Här har läraren en utmaning att öppna upp för diskussioner med föräldrar om ämnets 

betydelse, att förklara ämnets roll och kursplanens innehåll.  

 

Utifrån resultaten framträder främst tre aspekter på förutsättningar för att eleverna skall kunna arbeta 

utifrån egna idéer och intressen. Man kan tolka resultaten som att eleverna bör kunna, vilja och våga 

förverkliga egna idéer. Med ”kunna” menas att eleverna bör vet hur man skall utföra slöjdarbetet med 

hantverkskunnande kunskaper som förutsättning. Att ”vilja” menas att arbetsområdet engagerar 

elevernas intresse och anknyter till något som de är förtrogna med. Att ”våga” hänvisar till att 

eleverna upplever trygghet i gruppen med att skapa personligt uttryck, att våga uttrycka sina intressen i 

en normsättande grupp. Min analys av detta är det av läraren kräver en insiktsfull hållning till dessa 

aspekter och engagemang att vilja bemöta dessa utmaningar. 

7. Diskussion 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att ta del av flera lärares tankar om hur undervisningens innehåll kan anpassas 

efter varje individs förutsättningar och behov, om de anser att det är möjligt att bemöta elevernas idéer 

i undervisningen. Resultaten visar att undervisningen oftast tillämpar arbetsuppgifter som utgår från 

lärarens idéer. Oftast beror det på att läraren anser att eleverna måste tillägna sig hantverkstekniker att 

ha användning för under deras fortsatta skolgång. Detta arbetssätt betecknades ”lärare–elev” i den 

nationella utvärderingen och visade sig inte kunna tillgodogöra de intentioner av vad läraren ville lära 

ut (Skolverket, 2005a, s. 50). Det arbetssätt som berört min fråga huruvida ”elev–elev” får utrymme 

visade sig vid utvärderingen ge överlägsna resultat både i kunskaps- och attitydfrågor (Skolverket, 

1994, s. 44). I de skolor den här studien berört har eleverna oftast den friheten efter att de avklarat en 

obligatorisk uppgift, om det nu finns tid över eftersom de obligatoriska uppgifterna oftast inleder 

terminen.  

 

Om ämnet skall hävda sig i en föränderlig framtid ställer det enligt min mening viktiga frågor om 

slöjdämnets roll i skolan, behöver slöjdlärare ändra på undervisningen eller handlar det om att eleverna 

bör bli mer medvetna om vilka kunskaper de förvärvar inom skolslöjden? Eller handlar det rent utav 
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om att lärare måste bli mer medvetna om eleverna? Utifrån resultaten handlar det om att för läraren 

skapa förbindelser mellan elevernas förståelse till innehållet, hur slöjdundervisningen kan tjäna som en 

resurs åt eleverna att utveckla förmågor.  

Slöjdämnets betydelse kommer troligtvis att utmanas i en föränderlig framtid av den samhälleliga 

utvecklingen. En hypotes är att fokusering på andra kunskapsområden inom bl.a. IT kommer att prägla 

elevernas vardag. Ämnet vilar på en tradition att utveckla kunskaper i tillverkning av slöjdföremål som 

kan relateras till nytta för hemmet. Dessa kunskaper kan ifrågasättas som irrelevanta om ingen 

ytterligare kunskap i slöjdämnet kan förklaras som meningsfull åt eleverna.  Kajsa Borg (2001) 

beskriver att ämnet har möjlighet att utveckla formell bildning som enligt Borg innefattar 

kunskapsområden som är personlighetsutvecklande. Exempel på dessa områden är samarbetsvilja, 

bedömningsförmåga, självständighet, tålamod, personlighet, handlingsberedskap, kreativitet och eget 

ansvar (Borg, 2001, s. 108–111). I den formella bildningen som Borg lyfter fram väcks tankar på hur 

ämnet kan utvecklas tillsammans med samhällutvecklingen i den föränderliga framtiden. Likt en 

dialektisk process skulle förmågor som eftersträvas i framtiden kunna utvecklas genom slöjden så som 

Lars Lindström (2009) beskriver som den verkliga nyttan med ämnet.  

Resultaten visar att arbetssätt där eleverna använder egna idéer, ofta med inspiration från eget intresse, 

ger störst engagemang. Genom resultaten framkommer att lärare som ambitiöst försöker finna vägar 

att närma sig eleverna genom att aktivt samtala med eleverna har större insikt i deras intressen. Eisner 

(2002) nämner bland annat begreppet entry points om att möta varje elevs intentioner. I likhet med 

Hasselskogs (2010) avhandling kräver det av slöjdlärare i framtiden att kunna individualisera 

undervisningen. Hasselskog analyserar utifrån konstruerande idealtyper och lärarens olika 

förhållningssätt. Den här undersökningen utgår endast från lärares intervjusvar och studien kan och 

bör inte bedöma huruvida lärarna i studien passar in under dessa kategorier. Hasselskogs avsikter är 

framförallt att dessa kan utgöra underlag för utvecklande diskussioner om ämnets roll. Det handlar 

främst om att bli medveten om vad och hur eleverna påverkas av olika förhållningssätt. Av resultaten 

att döma ses bäst förutsättning att lyckas möta eleverna genom att öppna upp för diskussioner med 

eleverna om ämnesinnehållet. För att utveckla slöjdämnets roll i en föränderlig framtid behöver 

slöjdämnet öppna upp för diskussioner till en mer generell nivå för lyfta vilka kunskapsområden som 

ämnet har möjlighet att utveckla. Det kan ske om slöjdlärare börjar föra diskussioner om 

ämnesinnehållet sinsemellan varandra, diskussioner om ämnets roll i skolan med kollegiet för att ta del 

av hur olika erfarenhet i olika ämnen kan bidra till ökad förståelse av kunskapsinhämtning i slöjden, 

diskussioner med föräldrar, skolledning och myndighetsutövare om vad ämnet syftar till – för att 

bemöta samhällsutvecklingen framtiden. 

 

Jag ser en utmaning i att skapa engagemang och intresse hos elever och kunna koppla det till ett 

sammanhang utanför skolan, ett sammanhang som berör det som eleverna är förtrogna med – som ”de 

kan förstå”.  Slöjdämnet skulle kunna bidra med att få elever att förstå varför det kan vara meningsfullt 

att lära sig att våga lita på en intuition, en egen idé och genom slöjdprocessen uppleva en ökad tillit till 

den egna förmågan genom att genomföra ett självstyrt arbete. Att sedan koppla denna erfarenhet till 

något som berör barnets egen vardag – väcka förståelse för hur deras egen delaktighet bidragit till 

lärande. I förhållande till Deweys teoretiska perspektiv och ur Hasselskogs studie som bl.a. behandlar 

individualisering, kan resultaten ses ur många olika problemområden. I en fortsatt forskning skulle det 

vara intressant att beröra och fördjupa förståelsen kring något av dessa områden. 
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Metoddiskussion 

 

Genom de kvalitativa intervjuerna har flera aspekter på frågeställningen tagits upp, ibland alldeles för 

många vilket troligen beror på mitt intresse att fånga upp så mycket tankar intryck av lärarna som 

möjligt. Många gånger har det inneburit svårigheter att smalna av och fånga det som var avsikten. 

Dessutom tror jag att en provintervju skulle ha berikat min insikt i intervjuförfarandet för att vara 

bättre förberedd.  

Ett dilemma som jag ställdes inför vid ett par tillfällen var att jag fruktade att lärarna skulle uppleva 

mig som ”granskningsman” eftersom jag berörde deras sätt att undervisa. Det innebar snarare det 

motsatta att jag verkligen inte var granskande. Mitt sätt att vara visade att jag var ”på deras sida” och 

det påverkade nog dem att tala i termer som påverkar lärarens ”svåra arbetssituation” d.v.s. de 

faktorer, yttre omständigheter som försvårar ambitionerna med att uppfylla all mål. Det är möjligt att 

de i vissa fall sökte efter sympati i sina resonemang.  

De funderingar jag ville fånga fanns bitvis i en underton av att vilja framträda vilket jag antar kan ha 

en inverkan i resultaten. Min upplevelse av att lyssna på intervjuerna i efterhand var att jag lätt föll in i 

lärarens resonemang med ifyllande mm, ja, nej, precis o.s.v. I vissa fall upptäcker jag situationer där 

jag ”borde” ha kommit in på följdfrågor så som ” – hur menar du då?” eller ” – kan du utveckla det 

där?” . En analys av det var att jag inte ville hämma läraren och en fördel tror jag var att de ofta fyllde 

på med deras uppfattningar och resonemang. 

En iakttagelse av de inspelade intervjuerna är att de flesta lärarna utvecklar och är öppna för att föra 

långa resonemang kring vilka problemområden de upplever med förekommen fråga. Lärarens 

resonemang kring svårigheterna överskuggar många gånger diskussioner om vilka möjligheter de ser 

med elevens egna idéer. Min analys av det i efterhand är att läraren äntligen har någon att resonera 

med. Min uppfattning är att lärarens grundläggande vilja oftast är att vilja lösa skolrelaterade problem. 

Jag upplever att lärarens intresse kring forskningsfrågan ofta styrt intervjufrågorna i riktning mot 

problemen för att tillfredsställa behovet av att ventilera och söka svar.  

 

Även om läraren strävar efter att utveckla sin undervisning innebär hennes eller hans ensamhet 

på skolan att det ofta är svårt att få till stånd kollegiala diskussioner där slöjdundervisningen står 

i fokus. När slöjdlärare i NU-03 tillfrågades om sitt utvecklingsbehov var det högst prioriterade 

området (93 % av de tillfrågade) att få träffa och diskutera med andra slöjdlärare (Hasselskog, 

2010, s. 12). 

 

Med hänvisning till den tidigare forskningen kan man i denna studie se att det fortfarande finns ett 

stort behov hos lärarna att möta andra slöjdlärare för att diskutera och utbyta erfarenheter kring 

slöjdundervisningen i syfte att utveckla förståelse för hur ämnet kan bemöta kommande utmaningar i 

framtiden. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide : Frågor som underlag för intervjun 

 

1. I läroplanens (Lpo 94) ”mål att sträva emot” beskrivs att: Skolan skall i sin undervisning i slöjd 

sträva efter att eleven - utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna 

erfarenheter och intressen. Hur tolkar du detta mål? 

 

2. Hur omsätter du det i din undervisning? 

 

Övriga frågor och följdfrågor 

 

Vad är det mest kännetecknande för hur idéfasen tar sin form din undervisning? 

Vilken betydelse för slöjdprocessen har idéfasen? 

 

Hur mycket tid ges eleverna att utveckla sina idéer?  

   

I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att elevernas egna intressen ligger till grund för 

slöjdarbetet?  Kan du ge ett exempel? 

 

Hur ser du på elevernas förmåga att utgå från egna intressen i idéskapandet? 

 

Vilken betydelse ser du i att eleverna utgår från egna erfarenheter och intressen?   

 

Ser du några begränsningar till att eleverna utgår från egna erfarenheter och intressen i idéarbete?  

Vilka faktorer spelar in? 

 

Vilka möjligheter anser du att elevernas delaktighet i idéarbetet har? 

 

Områden att beröra: 

 

Tolkning av kursplanen  - Egna erfarenheter och intressen 

 

Delaktighet   - Elevinflytande  

 

Personlighet  - Personligt uttryck/ - Diversifierad normalitet? 

  

Individualisering - Identitetsbildning 

 

Egen förmåga att komma på idéer  - Beror på vad? 

 

Utveckling av egenskaper och förmågor? 

 

- Kreativitet, självständighet, tilltro till egen förmåga, handlingsberedskap, problemlösningsförmåga, 

fantasi mm 

 

Möjligheter och Begränsningar  - Avgörande faktorer? 


