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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur slöjdlärare arbetar med att få sina elever att 
reflektera i och kring det de gör i skolslöjden. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts 
med fem yrkesverksamma trä- och metallslöjdslärare, undervisande i år 2-9 i grundskolan. 
Intervjufrågorna utgick ifrån slöjdens kursplan i Lgr11 och ett av de fyra långsiktiga mål, formulerade 
som förmågor, som undervisningen i slöjd ska ge eleverna möjlighet att utveckla, närmare bestämt 
förmågan att: ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 
begrepp”. Genom intervjuerna har svar sökts på vad slöjdlärarna försöker få eleverna att analysera, 
värdera och reflektera kring, hur detta arbete går till och vad de anser vara det primära syftet med att 
utveckla denna förmåga. Dessutom undersöks med hjälp av begrepp från läroplansteori och teorier om 
språk om man utifrån svaren kan säga något om hur lärarna förhåller sig till styrdokumenten samt hur 
de definierar ”slöjdspecifika begrepp”. Resultatet av intervjuerna avrapporteras dels deskriptivt genom 
en redovisning av hur lärarna menar att de organiserar detta arbete, men har även analyserats med 
inspiration från fenomenografin, varigenom fyra stycken, eller två par, kategorier skapats för att 
beskriva de uppfattningar som framträtt i materialet. Dessa är: Slöjden som mål och Slöjden som medel 
samt Kursplanen är en rekommendation och Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är 
viktiga. Resultatet visar således på variationer i fråga om de undersökta lärarnas syn på syftet med att 
få eleverna att reflektera och med ämnet samt i deras sätt att förhålla sig till styrdokumenten. 
Sammantaget framträder en bild av ett ämne där läraren är en av de viktigaste faktorerna för vad 
undervisningen kommer att fokusera, hur den kommer att genomföras och i slutändan vilka förmågor 
eleverna kommer att ges förutsättningar att utveckla.  
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Inledning 

Skolan ska främja elevernas lärande samt hjälpa dem att utveckla studiefärdigheter. (Skolverket, 
2011a, s. 4) Att bli medveten om att och hur man lär sig är viktiga steg på vägen mot dessa mål. I 
slöjden borde det finnas ypperliga tillfällen att öva dessa förmågor. Här jobbar man med projekt som 
innebär en tydlig progression och som för det mesta resulterar i ett föremål som vittnar om de olika 
steg man genomgått i processen. I slöjden kan lärandet bli synligt. Men eleverna kan behöva hjälp att 
få syn på vad och hur de har lärt sig. Detta kan kräva att man pratar om vad man gör och hur man 
tänker, både under tiden och när arbetet väl är färdigt. Hur ser det egentligen ut i våra slöjdsalar? Hur 
arbetar lärarna för att för eleverna synliggöra deras utveckling? Av tradition kanske slöjden är ett ämne 
där man inte samtalar eller skriver lika mycket som i skolans övriga ämnen. Eller gör man det? 
Slöjden som ämne har i vilket fall stora möjligheter att bidra till att utveckla flera av de förmågor som 
omtalas i den nya läroplanens allmänna del:  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

    (Skolverket, 2011a, s. 5) 

 

Begreppet slöjd 

När ordet slöjd används i texten avses skolämnet slöjd och i de flesta fall närmare bestämt trä- och 
metallslöjd. Även om uppdelningen i slöjdarterna trä- och metall och textilslöjd försvann i och med 
Lgr80 så har fokus i detta arbete, på grund av författarens eget intresseområde samt egna erfarenheter, 
legat på undervisning i trä- och metallslöjd. 

Bakgrund 

Sedan skolämnet slöjd infördes 1878 - det blev obligatoriskt först 1955 (Johansson & Hasselskog, 
2005, s. 15) - har de bakomliggande syftena och synen på vilka kunskaper och förmågor ämnet 
utvecklar varierat. Det är i det som idag kallas slöjdprocessen eller slöjdens arbetsprocesser som denna 
kunskapsutveckling sker. 

Det som går som en, delvis dold, röd tråd genom slöjdämnets historia är synen på slöjden som en del i 
en formell bildning, ett uttryck som kan definieras som ”en allsidig och harmonisk utveckling av 
individens inneboende förmågor.”(Persson, 2008, s.74) Delvis dold för att det kanske framförallt är 
hos slöjdlärare, läroplansförfattare och i den slöjdpedagogiska debatten som detta syfte är synliggjort. 
Kajsa Borg menar att just detta, att den personliga utvecklingen varit ett av syftena och något som 
använts för att motivera skolslöjden redan från början, är unikt för ämnet. (Borg, 2009, s. 17) 

Det som genom åren däremot varierat är kanske framför allt synen på vad som ingår i en god formell 
bildning, dvs. vilka förmågor som ska utvecklas. Samtidigt skulle man kunna se att det skett en 
förskjutning vad gäller var någonstans i slöjdandet som dessa förmågor odlas. 
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Den svenska skolslöjdens pionjär, Otto Salomon, lyfte fram sådana aspekter som att ämnet lär 
eleverna ordning, noggrannhet, renlighet och ärlighet samt att det skapar aktning för kroppsarbete. 
(Thorbjörnsson, 1990, s. 58) Även om Salomon envist hävdade att föremålen, produkterna, inte var 
centrala i den pedagogiska slöjden, utan bara var medel för att skapa goda människor, skulle man 
kunna hävda att det uteslutande var genom det praktiska arbetet att framställa föremålen som den 
önskade utvecklingen ägde rum, särskilt eftersom hans så kallade Näässystem innebar att eleverna 
varken kom med egna idéer eller planerade sitt eget arbete, utan bara följde en given modellserie. 
Dock menade han själv att ett system så tydligt och hårt strukturerat som hans eget endast borde 
användas under en inkörningsperiod och sedan överges innan det riskerade att ”stelna till en dogm”. 
(Ibid., s. 66) Att Salomons modellsystem var så tydligt och lätt att arbeta efter var antagligen den 
främsta anledningen till att det långt in på 1900-talet dominerade den svenska slöjdundervisningen 
(Hartman, 2008, s. 69), oavsett vilka intentioner Salomon själv hade. 

Formgivaren Carl Malmsten kritiserade Näässystemet som han tyckte inverkade menligt på elevernas 
skaparglädje, med torftiga modeller och krav på millimeterprecision. (Ibid., s. 70) Malmsten 
eftersträvade i och med sin kritik av Salomons modellslöjd, en mer konstnärlig inriktning av slöjden 
(Ibid., s. 69) med mer utrymme för fantasi och av barnet egenhändigt ritade modeller. (Thorbjörnsson, 
1990, s. 116) Han lade större vikt vid de skapande och estetiska aspekterna av slöjden, samtidigt som 
man kan misstänka att den goda formkänsla och smak som eleverna skulle fostras till, helst skulle vara 
identisk med hans egen. (Hartman, 2008, s. 68) 

Först i och med läroplanen Lgr 69 försvann föreskrivandet av vilka föremål eleverna skulle tillverka ur 
kursplanen och genom detta kom processen att fokuseras mer. (Borg, 2001, s. 120) I debatten och 
diskussionerna mellan ämnesföreträdare utvecklades kring den här tiden begreppet slöjdprocessen 
vars steg 1972 formuleras som planering, genomförande och uppföljning. Senare lades ett första steg 
till – inspirering -, och i Lpo94 heter stegen idéer, planera, genomföra och värdering. (Ibid., s. 124) 
Man har med andra ord i olika tider försökt att hitta nya sätt att beskriva och lyfta fram olika delar i 
processen, för att förändra inriktningen på arbetet i slöjdsalarna. Exempel på delar som genom åren har 
ansetts vara i behov av fokusering är alltså planering, idéutveckling respektive värdering. 

Samtidigt som målen att bibringa eleverna kunskaper i hantverket och att lära dem hantera verktyg 
fortfarande är en viktig del av slöjdens syfte, kan man se att nya målsättningar tillkommit och kanske 
till och med att tyngdpunkten flyttats något från själva görandet till andra mer abstrakta, indirekta 
delar av processen.  Exempel på målsättningar ur den, då detta skrivs, rådande kursplanen är, enligt 
författarna till kapitlet om Sverige i Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom 
det nordiska slöjdfältet, utgiven av Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom 
utbildning i slöjd, bland annat: ”[...]att eleven lär sig anta nya utmaningar, utvecklar ansvarstagande, 
uthållighet, handlingsberedskap, problemlösning samt förmåga att kunna bedöma det egna arbetet och 
förstå konsekvenserna av de val och prioriteringar de själva gör under processens förlopp.” (Bergqvist, 
et al., 2008, s. 82) Undervisningen ska även beröra jämställdhets- och miljöperspektiv (Hasselskog & 
Johansson, 2008, s 17), och hos eleverna utveckla ”förmågan att göra och motivera personliga 
ställningstaganden kring estetiska, etiska och funktionella värden”. (Skolverket, 2008, s. 93) 

Lars Lindström (2009, s. 61) beskriver i en artikel om estetiska lärprocesser fyra estetiska 
lärandeformer: lärande om, i, med och genom slöjd. Lärande om skulle här innebära ett lärande om 
exempelvis verktyg, tekniker, material, hantverk och så vidare; lärande i – experimenterande med 
material och tekniker för att nå ett visst uttryck, gestalta eller kommunicera något; lärande med – 
exempelvis tematiskt arbete tillsammans med något annat ämne eller de matematiska tillämpningar 
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eller den förståelse för geometri som kursplanen talar om (Skolverket, 2008, s. 94); lärande genom – 
en utveckling av generella kompetenser eller förhållningssätt, attityder.  

Om man applicerar denna terminologi på skolslöjdens utveckling skulle man kunna säga att det skett 
en förskjutning från att hos Salomon framför allt lära om, och genom detta, lära sig genom slöjd (se 
ovan för exempel på vilken typ av förmågor som skulle utvecklas genom slöjden), via Malmstens 
försök till ett större lärande i slöjd och Lgr 80:s tal om lärande med slöjd (Borg, 2001, s 14), till dagens 
ökade tonvikt på ett lärande genom slöjd, där det man ska utveckla i lärandet genom bland annat är 
förmåga att reflektera, värdera och bedöma samt kreativitet. (Skolverket, 2008) Här har, jämfört med 
hos Salomon, lärandet genom slöjd kommit att handla mer om utvecklandet av kognitiva och 
metakognitiva förmågor. 

I kommentarmaterialet till den nya kursplanen i slöjd i Lgr11 skriver man att det centrala i ämnets 
syfte inte är själva görandet och att materialkännedom och övning i att använda redskap och verktyg i 
sig inte räcker för att motivera ämnet i skolan. 

Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig utvecklning och utvecklingen 
av förmågor som alla människor har användning av. 

 (Skolverket, 2011b, s. 6) 

Marléne Johansson (2002, s 25f) hänvisar i sin avhandling Slöjdpraktik i skolan till en skrift från 
närings- och handelsdepartementet, I entreprenörskapets tecken, där författarna Johannisson och 
Madsén menar att slöjden är ett ämne som har potential att hos eleverna utveckla sådana förmågor som 
förknippas med företagsamhet, till exempel: problemlösningsförmåga, initiativtagande, kreativt 
experimenterande med tillvaron och reflektion över gjorda erfarenheter. Detta talar för att slöjdämnet 
har goda möjligheter att gynna det entreprenöriella lärande som elever enligt de nya styrdokumenten 
för grundskolan, Lgr 11, ska stimuleras till. (Skolverket, 2010, s. 3ff.)  

Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av delar av den litteratur och de dokument som funnits vara relevanta för 
denna undersökning. 

I kursplanen i slöjd i den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11, sammanfattas den del av texten som 
handlar om ämnets syfte, i fyra långsiktiga mål formulerade som ämnesspecifika förmågor. Det är 
dessa mål som anger inriktningen för undervisningen och det är dessa förmågor som eleverna genom 
undervisningen i ämnet ska ges förutsättningar att utveckla. En av dem är att: 

 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp[...] 

                   (Skolverket, 2011a, s. 85) 

Detta har sin motsvarighet i det mål som i föregående kursplan formulerades som att undervisningen 
skulle sträva efter att eleven: 

 – utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter 

      (Skolverket, 2008, s. 93) 

Uttrycket slöjdprocessen har i den nya kursplanen bytts ut och under rubriken Centralt innehåll 
beskrivs nu istället slöjdens arbetsprocesser och slöjdarbetets olika delar som: idéutveckling, 
överväganden, framställning och värdering. Det ovan nämnda målet för undervisningen ur Lgr11 
innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla och träna förmågan att analysera och värdera – 
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reflektera kring – alla dessa delar. Hur idéer uppstår och utvecklas, vilka överväganden man gör och 
har gjort samt varför - både under idéutvecklingen och under framställningen. Både under och efter 
själva arbetet. 

Detta förtydligas i det Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd som Skolverket publicerade i april 
2011, med skrivningar om att det i själva framställningsarbetet ingår att analysera och värdera för att 
kunna göra medvetna och väl motiverade val under arbetet och hur dessa förmågor knutna till 
reflektion, är en del i kunnande och skicklighet i hantverk. (Skolverket, 2011b, s. 7f.) Alla delar av 
slöjdarbetet kan ses som överlappande eller som att de ingår i varandra. Under idéutvecklingen 
analyserar och värderar man vad man vill och kan göra, man gör överväganden som man i sin tur 
värderar för att komma fram till ett beslut om hur man ska gå vidare. Under framställningsprocessen 
analyserar och värderar man resultatet av sitt arbete vilket leder till nya överväganden som i sin tur 
värderas och resulterar i beslut om fortsatt färdriktning eller revidering av idén. Avslutningsvis 
analyserar och värderar man slutresultatet av slöjdarbetet och ställer processens olika delar i relation 
till varandra. Om värdering skriver man i kommentarmaterialet: 

Värdering är en mycket väsentlig del av arbetsprocessen i slöjd. När man värderar reflekterar man 
innan, under och efter arbetet över vad man har gjort. Att värdera innebär att kunna föreställa sig och 
beskriva effekter av olika handlingar eller vad som har hänt under processens förlopp och att kunna 
analysera hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet. Det är också en övning i att formulera 
egna uppfattningar om slöjdföremålens estetiska och symboliska uttryck. Det är väsentligt att 
värderingen sker såväl före och under som efter själva framställningen. En avslutande värdering kan 
annars lätt få karaktären av att eleven ensidigt redovisar vad som gjorts. En värdering innefattar inte 
bara vad utan också hur och inte minst olika aspekter av varför. Det kan till exempel handla om 
övervägda alternativ och motiv samt gjorda erfarenheter och kopplingar till tidigare eller kommande 
arbeten. Genom att ha bredare fokus än på bara vad som gjorts kan man som lärare bidra till 
elevernas lärande i och genom slöjd.  

 (Skolverket, 2011b, s. 15) 

Kursplaneförfattarna har alltså frångått begreppet slöjdprocessen bland annat för att det:  

[...] kunde ge intryck av att ett slöjdarbetes faser följer ett linjärt förlopp.[...] I realiteten arbetar 
eleverna oftast och naturligt med dessa delar samtidigt, eller i en pendlande process.  

 (Ibid., s. 14) 

I kommentarmaterialet skriver man också, om den nya läroplanen, att det är viktigt att läsa hela den 
samlade läroplanen som en helhet för att förstå undervisningens uppdrag. (Ibid., s. 4) Detta innebär att 
det är möjligt att se formuleringar i läroplanens allmänna del som förstärkande av vissa aspekter av 
kursplanen. 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktiga.   

 (Skolverket, 2011a, s. 4) 

Ovanstående citat skulle därmed kunna läsas som att syftet med reflektion och värdering framför allt 
är de metakognitiva aspekterna. Med andra ord, eftersom det både i kursplanen och i läroplanens första 
del understryks att det är viktigt att bli medveten om sitt eget lärande, så är detta något som måste 
lyftas i arbetet i slöjdsalen. 

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Ibid.) 

Ur detta skulle det vara möjligt att utläsa att det är viktigt att i undervisningen fokusera just analys och 
värdering för att eleverna ska få tränas i detta. 
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Man måste alltså gå till alla delar: den övergripande läroplanen, kursplanen med dess syfte, centrala 
innehåll och betygskriterier samt kommentarmaterialet för att kunna närma sig intentionen hos kurs- 
och läroplansförfattarna. Men hur undervisningen i praktiken kommer att se ut är i slutändan till stor 
del beroende av de enskilda lärarnas tolkningar. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd i Lgr 11 motiveras att man har valt att frångå begreppet 
slöjdprocessen även med att lärare har tolkat det på olika sätt. 

”Det har av många uppfattats som en svaghet i tidigare kursplaner att ett centralt begrepp i slöjdämnet 
inte har en tydlig och allmänt känd innebörd.” 

                   (Skolverket, 2011b, s. 13) 

Här ses det följaktligen som problematiskt att kursplanen varit så pass öppen för tolkning och att 
begrepp i den har förståtts på olika sätt beroende på vem som gjort tolkningen. 

Kajsa Borg (2008, s. 200) pekar på hur kursplanetexterna är författade med hjälp av ämnesexperter 
och hur det språk som används i formuleringarna kanske inte alltid ligger i linje med det språk som 
används av slöjdlärare, vilka dessutom är en rätt heterogen grupp vars tolkningar av texten kan se 
olika ut. Hon uttrycker också en oro för att lärare kanske bedömer det de har begrepp för när man 
egentligen borde se till att utveckla begreppen för det som det är meningen att de ska bedöma. (Ibid., s. 
209) 

Språk och begrepp kan alltså på olika sätt ses som till viss del styrande för olika verksamheter. 

Inom det sociokulturella perspektivet menar man att människan inte står i direkt förbindelse med 
verkligheten utan att denna medieras, förmedlas till oss genom olika fysiska och intellektuella redskap. 
Det främsta av dessa redskap är språket. (Säljö, 2005, s. 81f.) I språket finns mänskliga kunskaper, 
konventioner och kategoriseringar inlagrade, och det är genom social interaktion som vi tar till oss 
språket samt olika sätt att använda det, resonera och skapa mening. Det är med hjälp av språket som vi 
tänker på och förstår vår omvärld. (Ibid., passim) Hur vi benämner och klassificerar olika företeelser 
påverkar också hur vi handlar i förhållande till dem. (Säljö, 1992, s. 416) Vi kan också genom att 
beteckna våra handlingar på olika sätt, medvetet eller omedvetet styra hur de uppfattas och förstås.  

Uttryck med positiv laddning, som exempelvis ”problemlösning”, övertas vid beskrivningen av det 
som pågår i formella inlärningssituationer, trots att elevens aktivitet inte nödvändigtvis karaktäriseras 
av en orientering mot att lösa problem i detta uttrycks mer ursprungliga innebörd. 

 (Säljö, 1992,s. 423) 

Detta kan jämföras med hur man i ovan nämnda Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd beskriver 
att ett av skälen till att frångå begreppet slöjdprocessen varit att slöjdlärare, oavsett hur deras 
undervisning faktiskt sett ut, använt det för att beskriva sitt eget arbetssätt. (Skolverket, 2011b, s. 13) 

Lennart Svenson menar i en artikel i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige att vi - om vi vill veta 
hur en annan person förstår ett fenomen - inte kan sätta likhetstecken mellan ett språkligt uttryck och 
dess innebörd: 

Relationen mellan uttryck och innebörd är relativt godtycklig, det vill säga att vi kan ge samma 
uttryck helt olika innebörder och vi för samma innebörd kan välja olika uttryck.  

Vårt gemensamma språk bygger på högst otydliga överenskommelser, konventioner, om vilka 
kombinationer av uttryck och innebörd som bör användas. […] Om vi vill säga något om en persons 
användning av ett bestämt uttryck inte endast vid ett tillfälle utan vid två, kan vi inte förutsätta att det 
finns identitet mellan uttryck och innebörd i meningen att uttrycket har samma innebörd vid båda 
tillfällena.  
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Vi kan ännu mindre förutsätta likhet i innebörd hos samma uttryck mellan olika människor. Vid 
jämförelse mellan situationer och människor finner vi alltså att samma uttryck har olika innebörder, 
och att samma innebörder kan ges olika uttryck.   

                   (Svensson, 2009, s. 272) 

Det vill säga att när att en person använder ett uttryck kan vi inte förutsätta att han eller hon förstår det 
på samma sätt som vi och vi kan inte heller vara säkra på huruvida personen använder uttrycket i 
någon slags vedertagen betydelse. Utifrån ett enskilt yttrande blir det svårt att veta vilken innebörd 
personen i fråga lägger i uttrycket. 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att ta upp lite av den inte alltför omfattande forskning som 
genomförts på skolslöjdens område. Jag koncentrerar mig på sådan forskning som har 
beröringspunkter med min egen undersökning alltså framför allt sådan som handlar om slöjdlärares 
arbetssätt, syn på och tolkning av grundskolans styrdokument. 

Man kan fråga sig hur mycket eller åtminstone hur snabbt slöjdundervisningen egentligen har 
förändrats genom åren och i vilken utsträckning nya läro- och kursplaner varit orsak till att denna 
förändring kommit till stånd. I sin avhandling Slöjdämnet: intryck - uttryck – avtryck redovisar Kajsa 
Borg (2001, s 127f) hur slöjdlärarna i hennes undersökning inte ansåg sig vara särskilt styrda av 
kursplanerna, vilka de, enligt Borg, såg som ”[...]verklighetsfrämmande, skrivna av experter, som inte 
hade aktuell kunskap om hur slöjdundervisning bedrivs”. Det som påverkar deras arbete skulle istället 
vara beprövad erfarenhet och traditioner. De har inte heller förändrat sitt sätt att arbeta när en ny 
läroplan har införts, utan man har fortsatt med det man tycker har fungerat bra och gjort gradvisa 
förändringar motiverade av olika faktorer. Att det är väldigt ovanligt med läromedel i 
slöjdundervisningen gör också att slöjdlärarna blir både ensamma och fria i sina tolkningar av 
kursplanen. (Borg, 2001, s. 128) 

I syfte att undersöka grundskolans resultat genomfördes vårterminen 2003, på uppdrag av Skolverket, 
den nationella utvärderingen av grundskolan, NU-03. Hasselskog och Johansson (2008, s 15ff) 
beskriver hur ämnesrapporten för slöjd inom NU-03 visar att elevernas och lärarnas bild både av vad 
som tas upp i undervisningen och vilka kunskaper den utvecklar på många områden skiljer sig åt. 
Eleverna trivs i slöjden, men varken de eller deras föräldrar värderar de kunskaper de upplever att 
slöjdämnet ger särskilt högt.  

I utvärderingen framkom också att det i vissa delar fanns liten överensstämmelse mellan kursplanen 
och lärarnas tolkningar av de nationella målen. Bland annat uppgav en tredjedel av eleverna att de inte 
redovisade sina arbeten. En stor del av lärarna angav att de framför allt utgick ifrån lokala kursplaner 
och kriterier vid betygsättning och för en tiondel hade de nationella styrdokumenten ganska eller 
mycket liten betydelse för undervisningen. (Johansson & Hasselskog, 2005, s. 10; 70) 

I kommentarmaterialet till slöjdens kursplan i Lgr11 beskriver man hur utvärderingen i NU-03 varit en 
viktig utgångspunkt för förändringarna i kursplanen. Bland annat grundar sig skrivningarna om vikten 
av analys och värdering på att slöjdundervisningen enligt NU-03 i stor utsträckning visade sig 
fokusera görandet. (Skolverket 2011b, s. 6) 

Av resultatet i NU-03 framgår också att de flesta slöjdlärare planerar sin undervisning ensamma och 
på frågan vilken typ av verksamhet slöjdlärare var angelägna om att delta i svarade 93 % att de var 
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ganska eller mycket angelägna att ”Träffa och diskutera med andra slöjdlärare”. (Johansson & 
Hasselskog, 2005, s. 10; 28f.) 

Gällande hur angelägna lärarna var att delta i kompetensutveckling inom olika områden svarade 60 % 
att de var ganska eller mycket angelägna att få kompetensutveckling inom området ”Att förstå och 
tolka styrdokument”. (Ibid., s. 28) 

Sammanfattningsvis framträder således en bild av en yrkeskår som lämnas ganska ensamma i sin 
omvandling av styrdokumenten till undervisning, dels eftersom de planerar själva och kanske är 
ensamma ämnesföreträdare på sina skolor, dels för att det inte är vanligt med läromedel i slöjd. 
(Hasselskog, 2008, s. 197) Samtidigt som de å ena sidan inte ser sig så styrda av ämnets kursplan, 
vilken ses som verklighets- eller verksamhetsfrämmande, finns det å andra sidan önskemål hos många 
om att utvecklas vad gäller tolkning och förståelse av styrdokumenten samt att få diskutera ämnet med 
kollegor. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur några lärare i trä- och metallslöjd menar att de i sin 
undervisning skapar möjligheter för eleverna att reflektera. Hur beskriver de att de arbetar med analys 
och värdering av arbetsprocesser? Vad anser de att dessa aktiviteter kan utveckla och ska fokusera? 
Ser de dessa förmågor i ett smalt ämnesperspektiv eller som mer generellt tillämpbara kvaliteter? Kan 
man ur deras svar utläsa något om vad de anser vara syftet med att utveckla förmågan att analysera 
och värdera, och om deras syn på samt tolkning av läro- och kursplan? 

Även om det vid tiden för intervjuernas genomförande är Lpo94 och Kursplan 2000 som ska styra 
arbetet och undervisningen, så är ämnets inriktning densamma i kursplanen i Lgr 11. (Skolverket, 
2011b, s. 6) Det kan dock vara relevant att undersöka lärarnas beskrivningar av arbetet med att 
utveckla just förmågorna att analysera, värdera och reflektera, eftersom detta är ett område som 
faktiskt betonas mer i den nya kursplanen. (Ibid.) Frågan är därmed aktuell och det kan därför vara 
intressant att ta reda på hur detta arbete beskrivs och därmed hur kursplanen tolkas av ett antal trä- och 
metallslöjdslärare dels utifrån den nya kursplanen, som varit utgångspunkt för frågeformuleringarna, 
och dels utifrån rådande kursplan, som man får anta är det som, åtminstone till viss del, ligger till 
grund för lärarnas planering och undervisning.  

Forskningsfrågor 

 

1. Hur menar lärare i trä- och metallslöjd att de organiserar sin undervisning för att ge elever 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat? 

2. Hur beskriver lärare i trä- och metallslöjd syftet med att hos eleverna utveckla förmågan att 
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat?  

3. Vad kan man ur lärarnas beskrivningar utläsa om hur de förhåller sig till styrdokumenten?  

4. Hur definierar lärare i trä- och metallslöjd ”slöjdspecifika begrepp”? 
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Teoretiskt perspektiv 

Bakom orden i en läroplan finns ett antal ställningstaganden av exempelvis kunskapsteoretisk, etisk, 
moralisk och politisk art. (Linde, 2006, s. 20; 119) Det vill säga att man i texten kan spåra tankar om 
vad kunskap är, vad som är ett önskvärt sätt att leva och handla i världen och hur det aktuella 
samhället ser på sig självt och sina medborgare; vad det vill att de ska veta och kunna samt vilka 
förmågor det önskar att de ska utveckla. I en läroplan formuleras och föreskrivs bland annat 
undervisningens mål, innehåll och arbetsformer.  

Den formulerade läroplanen tolkas sedan av olika aktörer som lärare och läromedelsförfattare vilka 
transformerar läroplanen genom att prioritera, lägga till och välja bort delar av innehållet. (Ibid., s. 47) 
I mötet mellan lärarna, eleverna och innehållet realiseras den slutligen i form av genomförd 
undervisning. (Ibid., s. 65) 

Göran Linde skriver om läroplaner att de kan ses som ”[...]ett uttryck för gjorda kompromisser och 
överenskomna riktlinjer för en önskad utveckling. Läroplanen är vad som sätts på pränt om det 
önskvärda” (Linde, 2006, s 48). 

Uttolkarna av läroplanen, det vill säga framför allt lärarna, läser den för att få upplysningar om sitt 
uppdrag, dels vad man direkt får respektive inte får göra, dels mer indirekt vilka intentioner som ligger 
bakom det direkt föreskrivna. (Ibid., s. 119) Läroplanen för den svenska grundskolan innehåller olika 
delar som kan sägas vara mer eller mindre tydligt reglerande och mer eller mindre tolkningsbara och 
öppna för olika läsningar. Göran Linde (Ibid., s. 48) tar som exempel värdegrundsavsnittet i Lpo94 
och pekar på hur två möjliga sätt att läsa detta är som en direktiv text eller som en visionär text.  

Faktorer som påverkar den i praktiken genomförda undervisningen i relation till innehållet i läro- och 
kursplaner är till exempel ämnets traditioner och tillgängligt undervisningsmaterial men även den 
individuella läraren som utifrån sina erfarenheter och värderingar, sin utbildning, bakgrund och så 
vidare tolkar innehållet. (Linde, 2006, s. 50f) 

En tradition inom läroplansteoretisk forskning är ramfaktorteorin. Här studeras hur bland annat andra 
offentliga beslut än de som reglerar just ämnenas innehåll kan verka styrande för den undervisning 
som faktiskt kan genomföras. Begränsande ramfaktorer kan till exempel vara betygssystem och 
timplan. (Ibid., 2006, s. 15; 52) 

Linde (2006, s. 14) refererar till Arfwedson och Lundman som menar att skillnader mellan skolor till 
viss del kan förstås med hjälp av begreppet skolkod. En skolkod kan ses som en kultur som utvecklas 
bland lärarna på en viss skola, gällande saker som hur undervisningen ska organiseras – man kanske i 
stor utsträckning försöker arbeta ämnesövergripande – eller i vilken grad läroplan och andra 
styrdokument styr arbetet. 
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Metod 

Val av metod 

Då detta arbete inleddes var tanken att undersöka hur lärare såg på, tolkade och arbetade med 
reflektion.  

Även om de undersökta lärarna har att utgå ifrån Lpo94 och Kursplan 2000 så betonas i 
kommentarmaterialet till slöjdens kursplan i Lgr11 att ämnets inriktning inte skiljer sig från den förra 
kursplanen men att bland annat det långsiktiga målet att utveckla elevernas förmåga att analysera och 
värdera sitt slöjdarbete betonats, eftersom det enligt NU-03 visat sig att slöjdlärare fokuserat denna del 
i för låg utsträckning. (Skolverket 2011b, s. 6) Det mål och de förmågor som åsyftas är dock inga 
nyheter i kursplanen.  

Jag valde därmed att utgå ifrån den nya kursplanen dels eftersom att den å ena sidan inte skiljer sig 
särskilt mycket från den nuvarande i fråga om detta mål samtidigt som den å andra sidan faktiskt 
betonar detta i högre grad, och dels för att det kändes det intressant och spännande att som blivande 
trä- och metallslöjdslärare få fördjupa sig i den kursplan som förmodligen kommer att gälla ett tag 
framöver. 

I en artikel i Utbildning & Demokrati diskuterar Pertti Kansanen (1999, s. 57) hur mycket av 
utbildningsforskningen på olika sätt fokuserar läraren och dennes roll i elevernas lärande. Före början 
av 1980-talet var denna forskning dock framför allt inriktad på att genom observationer undersöka 
själva undervisningsprocessen. Kansanen påpekar hur denna metod, även om den kan vara mycket 
fruktbar i fråga om att kartlägga det som händer i klassrummet, inte säger något om hur aktörerna 
uppfattar och tänker kring det som sker eller vilka intentioner lärarna har med sin undervisning och på 
vilka grunder de gör eller har gjort sina val av exempelvis stoff eller lektionsupplägg. (Ibid.) För att få 
reda på detta måste man istället få ta del av lärarens egen berättelse och egna reflektioner kring dessa 
frågor, exempelvis genom kvalitativa intervjuer, vilket också blivit en allt vanligare metod i och med 
att man börjat intressera sig mer för dessa aspekter av undervisning.  

I och med att syftet med undersökningen var att ta reda på hur ett antal yrkesverksamma trä- och 
metallslöjdslärare beskrev sin undervisning och syftet med denna, ansågs kvalitativa intervjuer vara 
den metod som var bäst lämpad. 

Utifrån egna erfarenheter av olika slöjdlärares undervisning – erfarenheter gjorda i arbetslivet och 
under mina universitetsstudier - visste jag att denna kan se mycket olika ut. Detta var en av 
anledningarna till att jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer under samtalsliknande 
former. Detta skulle tillåta mig att vara följsam i intervjusituationen och utöka mina möjligheter att få 
svar på mina frågor oavsett variationerna i informanternas arbetssätt eller beskrivningar av detta. Då 
målet var att försöka ta reda på hur lärarna tolkade vissa begrepp och vilka syften de hade med delar 
av sin undervisning, ville jag genom att välja detta upplägg få dem att berätta så ingående som möjligt 
med sina egna ord om hur de anser att de jobbar för att ge eleverna chansen att utveckla sin förmåga 
att analysera, värdera och reflektera.  

Genom att ta del av informanternas beskrivningar av olika aspekter av hur de organiserar sin 
undervisning kring analys, värdering och reflektion har jag, inspirerad av fenomenografin, sökt ringa 
in hur de ser på detta arbete och dess syfte samt om man kan hitta några skillnader eller likheter i deras 



10 
 

uppfattningar. Finns det variationer i sättet att tolka kursplanen och hur man tänker kring varför 
eleverna ska utveckla dessa förmågor? 

Urval och avgränsning 

Jag har intervjuat fem trä- och metallslöjdslärare på fyra olika skolor i två kommuner i 
Stockholmsområdet, en kvinna och fyra män i åldrarna 40 till 65 år. En av informanterna undervisar 
årskurs två till fem, två stycken i år tre till nio och två stycken i år sju till nio. Alla intervjuade lärare är 
behöriga, dock har de lite olika bakgrund och utbildning. Två av dem har flera års träteknisk 
utbildning och metallerfarenhet vilket sedan kombinerats med kortare pedagogiska studier medan de 
tre övriga har slöjdpedagogisk lärarexamen. Antalet år i yrket varierar hos mina informanter mellan 3 
och 35 år. Även om slöjdämnet sedan Lgr 80 är ett sammanhållet ämne bestående av både trä- och 
metall- samt textilslöjd (Johansson & Hasselskog, 2005, s.77), valde jag att i enlighet med syfte och 
forskningsfrågor i detta arbete enbart intervjua lärare i trä- och metallslöjd. 

Genomförande 

Inspirerad av några av didaktikens centrala frågor (Jank & Meyer, 1997, s. 17f.) skapades en 
intervjuguide kring temana: Vad ska analyseras, värderas, reflekteras?; Varför ska man analysera, 
värdera, reflektera?; Hur sker analys, värdering, reflektion?; När sker analys, värdering, reflektion? En 
provintervju genomfördes med en trä- och metallslöjdslärare som jag kände sedan tidigare, varefter 
intervjuguiden reviderades något utifrån gjorda erfarenheter. Kontakten med mina informanter togs via 
e-post med ett brev där jag kort berättade om mig själv och talade om att jag, i syfte att skriva ett 
examensarbete på grundnivå, ville komma i kontakt med trä- och metallslöjdslärare för att intervjua 
dem om deras syn på och erfarenheter av ämnet. Intervjuerna som varade mellan 30 och 60 minuter 
genomfördes i respektive lärares slöjdsal och spelades med deras medgivande in digitalt på en mp3-
spelare. Varje intervju inleddes med att informanterna kort informerades om undersökningens syfte 
och därefter om de forskningsetiska principerna. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Databearbetning och analysmetod 

Inom kvalitativ forskning finns olika inriktningar. En av dessa är fenomenografin inom vilken man är 
intresserad av att undersöka hur människor upplever sin omvärld. Man talar om och skiljer mellan 
första och andra ordningens perspektiv. En beskrivning ur första ordningens perspektiv innebär att 
man uttalar sig om hur något, ett fenomen, faktiskt är. (Larsson, 1986, s.12; Marton & Booth, 2000, s. 
154 f.) Man kanske till exempel studerar ett antal slöjdlärares undervisning i syfte att ta reda på hur 
deras arbete med att hos eleverna utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och 
resultat ser ut. En sådan studie resulterar i en beskrivning av vad lärarna faktiskt gör. Fenomenografin 
ägnar sig åt beskrivningar ur andra ordningens perspektiv, vilket om man tar samma exempel som 
ovan skulle innebära att man snarare intresserade sig för hur arbetet med att utveckla ovan nämnda 
förmåga framstår för lärarna. Genom att ta del av lärarnas egna tankar kring och beskrivningar av sin 
egen undervisning - och analysera dessa för att få reda på vilka olika uppfattningar, i betydelsen 
outtalade förgivettaganden, som beskrivningarna är uttryck för - kan man sedan spåra olika sätt att 
erfara den del eller aspekt av omvärlden som man är intresserad av. 
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Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan 
sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 
samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang. 

(Marton & Svensson, 1978, här 
citerat via Larsson, 1986, s. 21) 

Syftet med en studie är att avslöja variationen, som ringas in av kvalitativt skilda kategorier med 
olika sätt att erfara fenomenet i fråga, oavsett om skillnaderna är variationer mellan individer eller 
inom individer.  

 (Marton & Booth, 2000, s. 162) 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, ordagrant och ett system skapades där två eller tre punkter i 
rad samt antalet mellanslag indikerade pauser av olika längd. I vissa fall stavades orden som de lät på 
inspelningen, dels för att vara materialet så trogen som möjligt, dels för att det ibland var omöjligt att 
avgöra huruvida informanten sade och menade exempelvis rita, ritar eller ritade. I dessa fall skrevs 
ordet som det lät - det vill säga - rita. Utifrån intervjuguidens teman försökte jag sedan spåra framför 
allt lärarnas syn på och tolkningar av meningen och syftet med analys, värdering och reflektion. 
Utskrifter av intervjuerna färgkodades utifrån svaren på följande frågor:  

• Hur sker analys, värdering, reflektion? 

• När sker analys, värdering, reflektion? 

• Vad ska analyseras, värderas, reflekteras? 

• Varför ska man analysera, värdera, reflektera? 

• Vilka hinder/svårigheter finns för detta arbete? 

• Vad är slöjdspecifika begrepp? 

Sedan gjordes en sammanställning av svaren vilken analyserades i syfte att spåra de olika 
uppfattningar som svaren kunde sägas vara uttryck för. Genom denna analys skapades fyra kategorier 
som i viss mån kan ses som två dikotoma par. Kategorierna är: Slöjden som mål, Slöjden som medel, 
Kursplanen är en rekommendation och Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är viktiga. 
Tillsammans med vissa belysande citat, presenteras samt analyseras resultatet av intervjuerna i 
avsnittet Presentation och analys av resultat nedan under rubrikerna: Vad och Varför, När och Hur, 
Slöjdspecifika begrepp samt Hinder/Svårigheter. 

Man kan således säga att resultatet av denna undersökning på sätt och vis består av två delar, dels en 
redovisning av lärarnas svar på intervjufrågorna, dels en beskrivning av olika uppfattningar som vissa 
av dessa svar funnits vara uttryck för. I den meningen är denna undersökning av deskriptiv karaktär. 
Det är inte heller ett renodlat fenomenografiskt arbete, snarare har analysen i vissa delar inspirerats av 
den fenomenografiska forskningsansatsen. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Även om man naturligtvis bär med sig en viss förförståelse, en egen syn på och tolkning av de frågor 
som undersökningen behandlar så har jag försökt att låta materialet styra analysen. Då antalet 
informanter är så pass lågt som fem stycken är det nästintill omöjligt att dra några generella slutsatser 
av undersökningen. Materialet visar dock på både olikheter och likheter mellan de intervjuade lärarna 
vilket gör att det ändå kan vara intressant att ta del av deras utsagor då de trots allt representerar några 
olika synsätt som de facto finns i slöjdlärarkåren även om dessa inte kan ses som representativa för 
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denna grupp som helhet. Kajsa Borg (2001, s. 129) beskriver hur slöjdlärare hon intervjuat ställt sig 
tveksamma till att de själva varit lämpliga informanter eftersom de menade sig göra på sitt sätt och 
inte såg sig som typiska exemplar av kategorin slöjdlärare.  

Ett sätt att öka tillförlitligheten i fenomenografiska studier är att låta en oberoende bedömare ta del av 
intervjusvaren, de skapade kategorierna samt de citat som valts ut för att illustrera varje kategori. 
Denna persons uppgift är sedan att göra en egen insortering av citaten i de olika kategorierna för att 
man på så vis ska kunna se i vilken utsträckning de olika bedömningarna stämmer överens. (Larsson, 
1986, s. 38f) Detta har inte gjorts i denna undersökning, varför det är upp till läsaren själv att utifrån 
det som redovisas avgöra huruvida analysen varit rimlig. 

Etiska aspekter 

Före varje intervju informerades informanten om att undersökningen skulle ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Därefter gick jag igenom de forskningsetiska kraven samt vad dessa innebär. 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 (Vetenskapsrådet, 2002) 

Således inleddes intervjuerna med att lärarna informerades om att syftet med undersökningen var att ta 
reda på hur de organiserade sin undervisning för att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat.  

Resultat 

Nedan kommer jag att presentera samt analysera resultatet av intervjuundersökningen. Jag har valt att 
strukturera resultatet med hjälp av underrubrikerna Vad och Varför, När och Hur, Slöjdspecifika 
begrepp samt Hinder/Svårigheter. Detta eftersom att dessa underrubriker korresponderar med de 
teman kring vilka frågorna i intervjuguiden var formulerade. Under dessa rubriker sammanfattas 
lärarnas svar på de olika frågorna samt belyses med hjälp av kortare citat. Svaren och citaten relateras 
vidare till de olika uppfattningar som lärarnas uttalanden funnits vara uttryck för. De uttryckta 
uppfattningarna hänförs till de fyra kategorier som skapats under analysen: Slöjden som mål, Slöjden 
som medel, Kursplanen är en rekommendation samt Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar 
är viktiga. Slutligen görs ett försök att med hjälp av det läroplansteoretiska perspektivet och det som 
tagits upp i avsnitten Bakgrund, Litteraturgenomgång samt Tidigare forskning, spåra möjliga grunder 
för de olika synsätt som svaren och kategorierna är uttryck för. 

Slöjden som mål innebär att syftet med att arbeta med analys, värdering och reflektion är kopplat till 
ämnet och utvecklandet av ämnesspecifika kunskaper. Inom denna uppfattning ryms exempelvis synen 
att hantverkskunskaper eller namn på verktyg är en del av allmänbildningen. 



13 
 

Slöjden som medel innebär att syftet är kopplat till utvecklande av mer generella förmågor, färdigheter 
och kompetenser. Det kan handla om metakognitiva förmågor, kreativitet eller ett synsätt att förmågan 
att reflektera i sig är något som är önskvärt att utveckla. 

Kursplanen är en rekommendation innebär ett synsätt där läraren anser sig kunna eller av olika 
anledningar vara tvungen att välja ganska fritt i innehållet. 

Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är viktiga innebär att kursplanen och dess direkt 
uttryckta innehåll samt intentioner studeras för att ligga till grund för undervisningen. 

Presentation och analys av resultat 
 

Vad och Varför 

På frågan om vad som ska analyseras, värderas och reflekteras täcker lärarnas svar in alla delar av 
slöjdarbetet förutom själva värderingen, det vill säga: idéutveckling, överväganden och framställning.  

Samtliga lärare i undersökningen anser, i varierande grad, att det är viktigt för eleverna att analysera, 
värdera och reflektera. Svaren skiljer sig i viss mån åt vad det gäller varför, vad man fokuserar och vad 
som anses vara syftet, på vilket sätt det ses som utvecklande att reflektera. Det som kan sägas vara 
gemensamt är att alla menar att det på något sätt bygger upp elevernas självkänsla: 

Det är ju faktiskt en viktig bit för eleven att få sätta på pränt: jag har gjort det här. Det är ju ett väldigt 
bra medel att… få dem att bekräfta sig själva. 

 (Lärare 2)  

Tre av lärarna fokuserar idéutveckling, men medan Lärare 2 mer betonar vikten av att ha en idé för att 
kunna göra något och Lärare 5 vid genomgångar försöker förmedla värdet av att man har en väl 
genomarbetad idé innan man börjar arbeta, vill Lärare 1 få eleverna själva att fundera kring idéernas 
ursprung:  

Nä, det jag brukar fråga är väl just, just att fundera på vart de fick sin idé ifrån och vad som har varit 
deras inspirationskällor, för det kan ju vara..det kan ju vara att de har tittat i en bok eller.. pratat med 
några kompisar eller att de bråkade men en busschaufför eller..det kan ju vara vad som helst. 

 (Lärare 1) 

Lärare 1 försöker även få eleverna att se att de har ett personligt uttryck även om de lånar idéer från 
någon annan: 

[…]man har skapat det till sitt eget… man har gjort sitt eget avtryck i det, trots att man har försökt att 
kopiera någon annans. Det tycker jag kan vara rätt bra för dem att se liksom att... de syns i sina saker. 

 (Lärare 1) 

Att försöka förmedla till eleverna vikten av att ha en idé eller att ha en väl genomarbetad idé och dettas 
betydelse för resultatet skulle kunna ses som uttryck för uppfattningen Slöjden som mål, medan Lärare 
1:s ambition att få eleverna att fundera kring idéernas ursprung samt att synliggöra att de kan ha ett 
personligt estetiskt uttryck snarare uttrycker synen Slöjden som medel, i det här fallet som ett medel 
för utvecklande av exempelvis kreativ förmåga. 

Relationen idé – resultat är också något som de flesta lärarna vill få eleverna att reflektera kring: vad 
de tänkte från början, vilka förändringar de varit tvungna eller velat göra på vägen, hur och varför idén 
har utvecklats under framställningsarbetet, vilka faktorer som har påverkat resultatet och hur den egna 
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arbetsinsatsen sett ut. Flera av lärarna uttrycker detta som att eleverna ska fundera kring vad de har 
gjort, hur de har gjort det, varför de gjorde som de gjorde och försöka se sin egen roll i processen. 
Lärare 4 anser dock att vissa av formuleringarna i gällande kursplan siktar ganska högt: 

Och likadant då, så…  nu stod det ju ganska...  de har ju tagit bort det, ganska flott här att de ska sätta 
sig in då i... […] .. i förhållande till omvärld och allt möjligt, liksom, jag menar... det..där kände jag 
att det var kanske att gå lite väl långt[…] 

 (Lärare 4) 

Att eleverna ska fundera kring hela processen och sin egen roll, förändringar som gjorts under arbetets 
gång samt relationen idé – resultat låter sig lättast sorteras in under Slöjden som medel eftersom som vi 
här har att göra med ett arbete som snarast kan ses som syftande till att utveckla metakognitiva 
förmågor genom ett synliggörande av lärande samt reflektion kring en kreativ process. Lärare 4 menar 
dock att kursplanen i vissa formuleringar siktar ganska högt vilket får ses som ett uttryck för synen 
Kursplanen är en rekommendation. 

Flera av informanterna har som mål att deras elever ska bli så självgående som möjligt och vill därför 
få dem att försöka lösa uppkomna problem på egen hand. Detta klarar vissa elever mycket bra själva 
medan andra behöver mer stöttning: 

[…]så fort de stöter på ett problem så... vill de ha hjälp, och då försöker jag få dem att.. stanna upp 
och reflektera själva och tänka – liksom, har de stött på nåt liknande tidigare, kan de försöka lösa det 
här själva– alltså, vad finns det för alternativ, att man resonerar lite med dem och får dem att komma 
med lösningar, så att de inte får det serverat i knät.. utan jag vill att de själva ska se möjligheterna 
som finns..och att de kan också.. förklara sen varför de har valt att lösa det på det sättet de har gjort. 

 (Lärare 5) 

I intervjuerna framkommer olika syn på syftet med att analysera, värdera och reflektera: 

[…]det bygger ju PÅ, så att säga, upp i vuxenlivet, man ska ta ställning för- emot nånting, man har en 
liten aning om..hur det kan gå till att göra nånting..  Man har, liksom ett sätt att tänka kring..kring en 
problemlösning, så att säga[…] 

 (Lärare 4) 

Denna uppfattning delas av Lärare 2 som uttrycker det som att eleverna ska kunna: 

[…]ha ett begrepp och en förståelse för.. hur man gör nånting man vill ha. Vad händer om du hamnar 
på en öde ö? 

 (Lärare 2) 

Syftet kan också vara att befästa kunskaper man skaffat sig under arbetet, men även att synliggöra det 
lärande som ägt rum. Lärare 5 menar att eleverna genom att beskriva några konkreta saker de lärt sig, 
som namn på verktyg eller hur man använder dem, får ett kvitto på att de har tillägnat sig kunskap. 
Enligt Lärare 1, vars skola arbetar med portfolio, krävs det dock att man arbetar medvetet för att uppnå 
detta: 

[…]idén är ju att eleven ska se och förstå sitt lärande i en process, i en progression, och då måste man 
ju komma åt det, det kan man inte göra bara genom att lägga papper i en pärm[…] 

 (Lärare 1) 

Lärare 1 är också den enda av informanterna som, enligt vad som framkommit i intervjuerna, ägnar sig 
åt någon form av dokumentation. Lärare 5 för visserligen lite anteckningar om elevernas arbete, men 
det verkar snarare vara stöd för minnet inför betygsättning, medan Lärare 1 dokumenterar för 
elevernas portfolio genom att fotografera under lektionerna.  
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Lärarna i undersökningen uttrycker flera syften med att arbeta med analys, värdering och reflektion: 
ökad självkänsla, att se lärande, utvecklad problemlösningsförmåga, skaffa en beredskap för det 
dagliga livet samt att befästa kunskaper. Av dessa uttryckta syften kan de tre första framför allt föras 
till kategorin Slöjden som medel, medan de två sista som mer handlar om att utveckla och befästa 
kunskaper inom hantverk hamnar under uppfattningen Slöjden som mål. Uppdelning är dock inte helt 
enkel eftersom att exempelvis problemlösningsförmåga både uttrycks som en mer generell förmåga att 
med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper självständigt lösa uppkomna problem (Slöjden som 
medel) och som ”...hur man gör nånting man vill ha” (Lärare 2) vilket får ses som en mer 
ämnesspecifik uppfattning (Slöjden som mål). En och samma aktivitet kan dessutom ha flera syften. 
Lärare 5 menar ju exempelvis att eleverna både befäster kunskaper och får ett kvitto på sitt lärande när 
de beskriver några konkreta saker de lärt sig under ett arbete, som namn på och hur man använder ett 
visst verktyg. Det går i detta fall inte att klart avgöra huruvida detta uttalande främst är ett uttryck för 
uppfattningen Slöjden som mål eller Slöjden som medel. 

I en del svar uttrycks ett helt annat syfte med reflektion och framförallt redovisningar, nämligen en 
sorts kontroll av att eleverna har förstått och tagit till sig det som det var meningen att de skulle lära 
sig. Det blir då mer av ett bedömningstillfälle där läraren kan fråga efter namn på verktyg och redskap 
och dokumentera vad eleven har gjort. 

Så att.. en summering, en utvärdering, en sammanfattning, den är jätteviktig att ha kontinuerligt för 
att eleven ska bli sedd och man ska nöta in begreppen och så vidare... men för min del så är det ju 
också viktigt att jag har det på papper, va. 

 (Lärare 2) 

Några av lärarna använder ordet utvärdering istället för värdering vid flera tillfällen. Ibland pratar de 
om hur eleverna ska värdera sitt arbete när de är klara och ibland menas de utvärderingar som görs av 
undervisningen exempelvis i slutet av terminen. Ibland är det också osäkert vems värdering det 
handlar om. På frågan om det är någon av slöjdarbetets olika delar som särskilt fokuseras av läraren 
vid en redovisning svarar Lärare 4: 

[…]nej, jag kan inte tänka mig att jag lyfter fram nåt specifikt..nånstans, så, nej, det gör jag inte. Utan 
jag..jag bedömer helheten...    i arbetet. 

 (Lärare 4) 

Då redovisningar och reflektionstillfällen beskrivs som syftande till att kontrollera att eleverna fått 
med sig avsedda kunskaper från ett arbete uttrycker detta tydligt uppfattningen Slöjden som mål 
samtidigt som man kan fråga sig om detta överhuvudtaget kan ses som arbete med att utveckla 
elevernas förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat. 

 

När och Hur 

Lärarna beskriver i intervjuerna hur de under arbetets gång ofta engagerar sig i samtal med eleverna. 
Samtidigt vill de försöka få eleverna att tänka själva och åtminstone komma med förslag på lösningar. 

[…]det är klart där jobbar jag mycket med att...  de själva liksom ska göra sina egna bedömningar, de 
ska se om de är nöjda eller inte, de ska se vad det är de kan... om de kan göra på nåt annat sätt, att de 
prövar sig fram lite grann, innan de står och skriker på hjälp[…] 

 (Lärare 4) 
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De, alltså många reflekterar ju löpande under, under arbetets gång- när de stöter på ett problem, så 
länge det flyter - då är det ingen som tänker så mycket tror jag, då bara jobbar man på, men när man 
stöter på patrull.. då måste de ju stanna upp och klura lite.. 

 (Lärare 5) 

Flera av lärarna försöker också få sina elever att utnyttja varandra som resurser eller bollplank: 

[…]sen kör jag gärna lite grann så här att de, några stycken de jobbar tillsammans..de har ju nån form 
utav samarbete fastän de har.. sin egen produkt, så att säga.. och det gör att de tipsar varandra, de 
tänker olika, de tänker på olika sätt, de... kan lättare liksom..de kommunicerar ju mera med samma 
språk, så att säga[…] 

 (Lärare 4) 

Även om det är tänkbart att en lärare skulle kunna försöka stimulera sina elever till att tänka och lösa 
problem, i samarbete med andra och på egen hand, i syfte att de ska utvecklas inom hantverket så får 
det nog anses rimligare att de flesta har ett något större perspektiv i denna fråga varför dessa citat kan 
sägas uttrycka uppfattningen Slöjden som medel. Det kan dessutom kopplas till det arbete med att 
främja entreprenörskap som skolan enligt Lgr11 ska ägna sig åt: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

    (Skolverket, 2011a, s. 5) 

Genom att, muntligt eller skriftligt, redovisa sitt arbete och sätta ord på det som har hänt, menar Lärare 
1 att man skapar en viss distans till processen som kan vara nödvändig för att få syn på den och på vad 
man har lärt sig. Lärare 1 poängterar också att eleverna många gånger, bara genom att få samtala om 
problem som uppstår under slöjdandet, helt plötsligt kan se möjliga lösningar eller hur de ska komma 
vidare. De kan dock senare, när de redovisar, behöva hjälp att få syn på eller komma ihåg sådant som 
har hänt under arbetet: 

[…]du vet när de ställer en fråga: kolla locket, och sen så, medan de pratar och gråter över det där, så 
kommer de på att: nämen ja, jag kan göra så här, oh, bra, stick liksom, nu kom jag på, så här och så 
gör de det. Sen glömmer de lite bort det, men det är ju sånt som jag sen försöker lyfta, att: men 
kommer du ihåg det där med locket, hur det blev... 

 (Lärare 1) 

Detta relateras till Slöjden som medel, eftersom det kan ses som ett exempel på arbete som syftar till 
att göra eleverna medvetna om att och hur de lär sig. 

Alla lärare i undersökningen låter sina elever redovisa sina föremål när de är färdiga, men hur detta går 
till skiljer sig åt. Lärare 2, 3 och 4 har enbart muntliga redovisningar där eleven visar sitt föremål för 
läraren och berättar lite om vad de har gjort hur det har gått och så vidare. I dylika samtal verkar det 
hos Lärare 2 och 4 och i viss mån även hos Lärare 5 kunna ingå en bedömning från lärarens sida. 
Lärare 5 beskriver hur eleverna först får svara skriftligt på ett par frågor om vad de har lärt sig under 
arbetet och hur man därefter går igenom det eleven skrivit, tittar på produkten och samtalar om 
processen för att slutligen göra en gemensam betygsättning. 

Medan både Lärare 5 och 1 låter sina elever reflektera och redovisa även skriftligt, kan man hos de 
övriga ana ett visst motstånd mot att låta eleverna skriva. Anledningarna till detta verkar vara flera: 

 



17 
 

[...]så fort det vankas ett papper där de ska skriva, så... känns uppgifterna alltid så stora.. för de sätter 
det alltid i relation till matteprov, engelskan eller... nationella prov eller vad det nu är för nånting, 
va... 

 (Lärare 4) 

Utvärdera har man ju gjort, va, men jag har ju inte gjort nån sån djupgående...  utav det hela för att… 
antingen ska man då sitta och skriva.. och var och en har sin egen då liksom utvärdering och så där, 
va, och då har jag känt att det blir mycket skrivjobb[…]Men jag försöker nog i alla fall när de är klara 
med allting att.. utvärdera..då blir det mest muntligt för min del för papprena har jag..jag vet jag har 
pärmar som ligger men det... 

 (Lärare 3) 

Jag har ju en textilkollega som, som kör väldigt mycket skriftligt, oerhört duktig, eh.. och jag är 
faktiskt lite avundsjuk, kan jag tycka, på att hon är så inriktad på den hära...det är väldigt proffsigt, 
alltså..enligt läroplanen rakt av och det är konkret på papper. Men det är, jag vet ju att det är väldigt... 
ja, energikrävande, för henne. Och... jag har ju försökt köra det där och jag tycker ju..för min egen del 
så passar det mig inte riktigt lika bra.. 

 (Lärare 2) 

Vi har ju ett ämne här, där man inte alls i samma utsträckning behöver lämna en skriftlig redogörelse 
för vad du har gjort. Om du går och till exempel då, i ett större sammanhang, går och beställer ett hus, 
så är du ju inte ett dugg hjälpt av snickarnas beskrivning av vad de har gjort. 

 (Lärare 2) 

Vad det gäller skriftliga redogörelser är dock Lärare 2:s uttalanden något motsägelsefulla eftersom han 
senare i intervjun beskriver hur eleverna när de är färdiga med ett föremål får redovisa skriftligt genom 
att skriva om vad de har gjort, antingen som en berättelse, en arbetsbeskrivning eller en 
produktbeskrivning.  

En av skillnaderna mellan slöjdens kursplan i Kursplan 2000, kopplad till Lpo94, och kursplanen i 
Lgr11 är att det i den nya kursplanens centrala innehåll uttryckligen står att eleverna i årskurs 4-6 samt 
7-9 ska dokumentera arbetsprocessen i ord och bild. (Skolverket, 2011a, s. 87) Även om liknande 
styrande formuleringar saknas i den kursplan som lärarna i denna undersökning har att rätta sig efter så 
ger flera av lärarna uttryck för en uppfattning att deras arbete i dessa frågor innebär att de prioriterar 
bort delar av innehållet, verkligt eller inte, varför dessa svar får anses representera uppfattningen 
Kursplanen är en rekommendation.  

 

Slöjdspecifika begrepp 

På frågan om vad slöjdspecifika begrepp innebär för dem så är lärarna i stort sett överens om vad som 
åsyftas med uttrycket.  

Du sågar, du raspar, du virkar du stickar...[…] Så att slöjdspecifika begrepp det är ju: man sågar, man 
filar, raspar, borrar, man slipar.. och man målar när man använder färg, och man oljar när man 
använder olja... och så. 

 (Lärare 2) 

Vad gäller synen på syftet med att eleverna vid analys och värdering ska använda sig av slöjdspecifika 
begrepp är man också relativt eniga om att det är för att skaffa sig ett språk och underlätta 
kommunikationen i slöjden. Ett par av lärarna ser tillägnandet av slöjdspecifika begrepp som en del i 
en allmänbildning. Man menar att det skapar en beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet att 
exempelvis kunna namnen på de vanligaste verktygen och teknikerna.  
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Ingen av lärarna tror att det den nya formuleringen kommer att påverka deras undervisning särskilt 
mycket. Lärarna menar att de redan idag försöker få sina elever att ta till sig och använda en korrekt 
terminologi. Lärare 4 menar dock att han nog kommer att bli lite hårdare på den punkten även om det 
verkar finnas en viss osäkerhet kring hur detta ska kopplas till bedömningen: 

[…]jag tror jag kommer jobba mera med det, faktiskt, för att kunna..få in det här, sen.. jag menar, 
tittar man då liksom vad som ligger på en nivå för godkänt så ska man använda grundläggande 
slöjdbegrepp och... det där är väl i och för sig en definitionsfråga vad som är grundläggande och vad 
som är centrala slöjdbegrepp, men… men jag menar det handlar ju om att...  jag ser att det handlar ju 
mer om att renodla språket som finns i slöjden, på nåt sätt... 

 (Lärare 4) 

Svaren på denna fråga och de syften som utrycks med att eleverna ska tillägna sig slöjdspecifika 
begrepp har i analysen knutits till kategorin Slöjden som mål. 

Några av lärarna berättar om det arbete med implementeringen av Lgr11 som pågår i kommunen där 
de jobbar. Där träffas slöjdlärare och diskuterar innehållet i den nya kursplanen och hur det ska tolkas: 

Det är ju det vi sitter och diskuterar och jag tycker ju att den här nya kursplanen/läroplanen,  jag 
tycker ju den är bättre..än den som råder just nu. Men jag har inte fått den... alltså, jag har inte 
omvandlat den, så att säga till min kursplan, men jag håller ju på. För här krävs ju att man läser, 
reflekterar och att man pratar med andra lika..ja, likasinnade om den, va..och det är det som pågår nu 
då, i kommunen. 

 (Lärare 2) 

De lärare som endast har elever från årskurs sju till nio välkomnar dessa diskussioner och hoppas att 
de ska resultera i en gemensam hållning i exempelvis frågan om slöjdspecifika begrepp eftersom att de 
upplever att dessa är något som vissa av de elever som de tar emot i sjuan inte har tillägnat sig under 
sin tidigare skolgång. 

Lärare 2 uttrycker i sitt svar att implementeringen av den nya kursplanen innebär en såväl individuell 
som kollektiv transformering av den formulerade läro-/kursplanen. Huruvida detta innebär fråndrag 
och tillägg efter eget tycke och utifrån personliga värderingar i linje med uppfattningen Kursplanen är 
en rekommendation, eller ett nödvändigt tolkande och transformerande av kursplanens samlade mål 
och innehåll till undervisning, och därmed ett uttryck för kategorin Kursplanen är ett styrdokument i 
vilket alla delar är viktiga går inte att uttala sig om. Båda tolkningarna har ansetts möjliga. 

 

Hinder/Svårigheter 

Det lärarna upplever som det största hindret i sitt arbete med att få eleverna att analysera, värdera och 
reflektera är tiden. Lärarna beskriver hur eleverna ofta kan vara lite otåliga och vilja börja arbeta med 
sina projekt på en gång när lektionen börjar och sedan inte heller vill sluta när det är dags att börja 
plocka ihop. Hos Lärare 1 är detta en av anledningarna till att man gått från muntliga redovisningar 
inför hela gruppen till att eleverna värderar och reflekterar på papper.  

[…]och sen så blir det liksom att då det snart börjar bli rast eller de ska iväg till nånting annat, och då 
känner jag den här tidspressen, att jag måste låta dem gå, och så hafsar vi igenom de här frågorna, och 
så har det lett till att, men det känns som att vi kommer inte åt nånting[…] det gav inte riktigt, det 
slutade inte där jag hade tänkt det, att det skulle sluta. Det blev inte den här reflektionsbiten där folk 
ställer frågor och.. och så. 

 (Lärare 1) 
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Då tiden upplevs som en ramfaktor som försvårar genomförandet av analys, värdering och reflektion, 
har Lärare 1 ändrat strategi för att kunna fortsätta att arbeta med dessa frågor. Detta kan ses som ett 
uttryck för uppfattningen att Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är viktiga. 

Lärare 3:s lektioner är bara 60 minuter långa och han jämför det med de 120 minuter eleverna hade när 
han började jobba. Denna lärare uttrycker dessutom en oro för att för mycket skrivande och pratande i 
slöjden skulle dämpa intresset och viljan hos eleverna. 

[…]och sen är det ju tidsnöd, va, vi har ju liksom.. för de vill hit, de brinner ju för det mesta, ungarna, 
när de kommer hit för då vill man ju liksom prestera och skapa och komponera, fixa sen..då vill man 
inte sitta och.. ja det är svårt att få dem att förstå liksom, varför man ska kunna analysera varför jag 
gjorde så, och så.. varför det blev så, varför gick det åt helsike med det. 

 (Lärare 3) 

Men jag tycker ändå det ska va liksom glädjefyllt, det är ju ett som man ska ha liksom..kul utav 
ändå.. Jag tror inte man får teorisera det för mycket, liksom...   Är man intresserad av det här, och det 
är många som är det, de tar till sig det i alla fall, liksom så där... 

 (Lärare 3) 

Att denna lärare, när tiden och elevernas motivation upplevs som ramfaktorer för analys, värdering 
och reflektion, prioriterar andra delar av kursplanen i undervisningen skulle eventuellt kunna ses som 
ett uttryck för Kursplanen är en rekommendation. Att ställa skapande mot att analysera och glädje mot 
teori skulle också vara möjligt att koppla till uppfattningen om Slöjden som mål. 

Andra åsikter som uttrycks i materialet är att det är mycket jobb att arbeta med skriftliga reflektioner 
samt att eleverna i alla fall glömmer bort vad de har skrivit. Lärare 4 påpekar att det är viktigt att 
eleverna redovisar så fort de är klara med ett arbete, innan de börjar med något nytt, annars är risken 
att de har glömt bort vad de har gjort. 

Lärare 1 beskriver hur eleverna ofta vill ta hem sina föremål så fort de är klara och hur det då blir 
diskussioner med dem om vad som ingår i slöjdarbetet: 

[…]i slöjden så är en jättestor del.. är värderingen och bedömningen och det är eran värdering av, från 
idé till ja, och så berättar jag, aa att.. just allt det där, och det måste jag som lärare få ta del av, så att 
ni är inte klara med slöjdarbetet förrän den biten är klar också. Sen... och då måste jag få ta del av just 
de här, era tankar runt det här. 

 (Lärare 1) 

Avslutningsvis vill jag ställa citatet ovan mot ett annat eftersom att dessa två citat enligt min mening 
på ett tydligt sätt speglar två av de olika uppfattningar som varit möjliga att finna i svaren från lärarna 
i denna undersökning: Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är viktiga, vilket citatet från 
Lärare 1 illustrerar, respektive Kursplanen är en rekommendation som får exemplifieras av citatet 
nedan. Detta citat kommer från Lärare 3 som säger sig inte ha läst den nya kursplanen eftersom att han 
går i pension innan den börjar gälla: 

Men det är väl mycket, många gånger också när en ny läroplan så måste det ju stå nånting i den 
också...   Jag vet inte om det var sån skillnad på den förra heller... 

 (Lärare 3) 
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Diskussion 

Inom fenomenografin är man intresserad av att hitta variationer i fråga om kvalitativt skilda sätt att 
erfara olika fenomen. Dessa variationer kan förekomma mellan eller inom individer. (Marton & 
Booth, 2000, s. 162) Resultatet av denna undersökning visar exempel på det senare eftersom att de 
individuella lärarna inte helt och hållet kan föras in under någon av kategorierna, vilket heller aldrig 
varit syftet. De skapade kategorierna har setts som i viss mån parvis dikotoma, men en och samma 
lärare kan ge uttryck för en uppfattning i en viss fråga för att i en annan uttrycka något som kan 
hänföras till den motsatta uppfattningen.  

Att slöjdlärare generellt i hög grad är ensamma i sitt planerande av undervisningen och ofta kanske 
även ensamma representanter för sin slöjdart på en skola gör möjligtvis att den individuella lärarens 
idéer och tolkningar får större genomslagskraft än vad är fallet inom andra ämnen. 

Man kan se hur olika tolkningar/läsningar av kursplanen existerar bara inom det mycket begränsade 
urval som ligger till grund för denna undersökning. Således förstärks bilden av att den individuella 
läraren och dennas syn på/läsning av styrdokumenten i slöjden får stor betydelse för bland annat i 
vilken utsträckning man kommer att arbeta med analys, värdering och reflektion, och för hur detta 
arbete utformas, organiseras samt genomförs. Eftersom skillnader angående vad som ska analyseras, 
värderas och reflekteras, på vilket sätt och varför, blir synliga bara inom denna lilla grupp kan de antas 
existera i ännu högre grad inom slöjdlärarkåren som helhet.  

Även om syftet med denna undersökning inte varit att analysera de individuella lärarna i förhållande 
till varandra är det intressant att notera hur de två lärare som arbetar på samma skola trots allt skiljer 
sig ganska mycket åt i sin uttryckta syn på delar av det jag frågat om. Här tycks lärarna som individer 
spela en större roll än eventuella skolkoder. Det är dock möjligt att dessa två lärare i sina diskussioner 
och samtal ger samma uttryck olika innebörder och därmed förstår/tolkar samtalen på olika sätt. Det 
kan också vara så att de i den aktuella intervjusituationen gör olika tolkningar av frågorna eller 
beskriver snarlik undervisning med olika uttryck vilka sedan av intervjuaren tolkas som två helt skilda 
sätt att organisera arbetet. 

Det är sannolikt att en slöjdlärare, beroende av sina individuella erfarenheter och värderingar, sin 
utbildning, bakgrund och syn på ämnets syfte, kanske omedvetet, kommer att reagera olika på olika 
delar och formuleringar i kursplanen, så att vissa kommer att framträda tydligare, som mer väsentliga 
och grundläggande, medan andra kommer att hamna mer i bakgrunden.  

Om man upplever att styrdokumenten stämmer dåligt överens med den egna synen på ämnet, dess 
syfte och innehåll, är man nog också mindre benägen att använda dem kontinuerligt, exempelvis att 
ofta konsultera kursplanen för att få information om undervisningens menade/avsedda innehåll och 
upplägg. 

Det man då kommer ihåg av vad det egentligen står i kursplanen blir snarare en personligt färgad bild 
som skapats genom den tolkning man gjort av de intentioner som finns uttryckta i formuleringarna. 

De som omfattar synen Kursplanen är en rekommendation läser förmodligen styrdokumenten mer 
som en visionär text. När Lärare 4 refererar till kursplanens i hans ögon högt ställda mål använder han 
formuleringar som inte direkt går att finna i kursplanen, på liknande sätt som flera av lärarna menar att 
de - fast man ska - inte arbetar med skriftlig värdering, även detta något som inte står uttryckligen i 
kursplanen till Lpo94. Detta skulle möjligtvis kunna förklaras av att dessa lärare i sin transformering 
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av den formulerade kursplanen tagit fasta på vissa delar som överensstämmer med deras egen syn på 
ämnets syfte och med deras individuella värderingar, medan andra delar som passat dem mindre bra 
prioriterats bort. På detta område kommer de då att omfatta uppfattningen att Kursplanen är en 
rekommendation. Kan exempelvis Lärare 4:s uttalande om att kursplanen siktar högt ses som ett 
exempel på de fråndrag som lärare gör i sina tolkningar av den? Jämför även med Lärare 2:s yttrande i 
vilket han menar att han inte omvandlat den nya kursplanen till ”sin” kursplan ännu. Eller ska detta 
tvärtom ses som ett uttryck för uppfattningen Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är 
viktiga och att Lärare 2 beskriver ett nödvändigt transformeringsarbete där man som individuell lärare 
sätter sig in i och studerar kursplanen i jakt på författarnas intentioner för att kunna omvandla alla dess 
delar till undervisning i den egna slöjdsalen? 

Inte bara vilka delar av texten man som individuell lärare införlivat utan även de tolkningar man gör 
av den, det vill säga vilka innebörder man ser i uttrycken och formuleringarna, torde få konsekvenser 
för hur man arbetar och för hur man lägger upp sin undervisning. Resultatet av denna undersökning 
visar att dessa lärare i trä- och metallslöjd i ganska stor utsträckning försöker få sina elever att 
analysera, värdera och reflektera i själva arbetsprocessen i betydelsen att försöka lösa problem som 
uppkommer, men i mindre utsträckning reflektera kring själva lärandet som uppstår genom processen. 
Det verkar även som om det vanligaste är att man när föremålet är klart går igenom – utvärderar – 
processen. I båda dessa avseenden överensstämmer denna undersöknings resultat med vad som 
framkom i NU 03 som alltså legat till grund för den ökade fokuseringen på analys och värdering under 
hela arbetsprocessen i skrivningarna i den nya kursplanen, vilket också förtydligas i 
kommentarmaterialet till densamma. Kan det vara så att det faktum att vissa av informanterna 
omväxlande använder orden värdering och utvärdering, hos dem omedvetet leder till en syn på 
slöjdarbete som en linjär process, en syn som enligt kommentarmaterialet (Skolverket 2011b) varit en 
av orsakerna till att man frångått begreppet slöjdprocessen till förmån för slöjdens arbetsprocesser. 
Begreppet utvärdering kanske tydligare för tankarna till en värdering som sker i efterhand, en 
utvärdering av ett resultat av genomförd handling, medan ordet värdering är mer temporalt obestämt – 
att värdera ett resultat eller olika alternativ innan man utför en handling. Man kan undra hur detta 
påverkar lärarnas uppfattning av vad det är de egentligen ska göra.  

Språket är ett av de redskap som enligt den sociokulturella synen på lärande medierar omvärlden för 
oss. (Säljö, 2005, s. 81f) Olika uttryck kan ha olika innebörder för olika personer eller olika grupper. 
(Svensson, 2009, s.272) Vissa yrkesgrupper kan ha en gemensam och tydligt definierad vokabulär, 
vilket verkar vara fallet för slöjdlärare när det gäller exempelvis verktyg, redskap, material och 
tekniker, enligt resultaten avseende frågan om slöjdspecifika begrepp i detta arbete, medan 
variationerna i innebörder av andra utryck som hör till slöjdverksamheten i skolan, såsom analys eller 
värdering, är större.  

Att tolkningarna av konkreta substantiv – exempelvis hyvel – eller verb härledda ur konkreta 
substantiv – hyvla – är mer samstämmiga än tolkningarna av mer abstrakta substantiv/verb – 
exempelvis reflektion/reflektera – är kanske föga förvånande eftersom att ju mer abstrakt ett begrepp 
är, desto mer öppet är det för olika innebörder. Detta i sin tur leder till att hur tolkningen av de mer 
abstrakta begreppen i styrdokumenten ser ut, kommer att bli mer avhängigt av lärarna som individer, 
deras utbildning, bakgrund, värderingar och syn på syftet med ämnet och så vidare.  

Enligt Kajsa Borg (2001, s.127f) bygger slöjdlärares undervisning mer på traditioner och beprövad 
erfarenhet än på styrdokument och enligt NU-03 har den i stor utsträckning fokuserat görandet. 
(Skolverket, 2011b, s. 6) Då kanske det inte är så konstigt att de begrepp i slöjden som härrör från 
görandet och som har sitt ursprung i en hantverkstradition blivit gemensamma för slöjdlärarkåren i 
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stort, medan begrepp i kursplanen som snarare rör lärandet och grundar sig i en annan 
kunskapstradition, blivit föremål för mer personliga tolkningar av varje lärare? Ser slöjdlärare sig 
själva som slöjdare mer än som pedagoger? 

Även om de flesta lärarna i sina uttalanden - genom användandet av uttryck från styrdokumenten - ger 
intryck av att vara pålästa och insatta i läro- och kursplan, ger analysen av deras intervjusvar upphov 
till en mer komplex bild fylld av ett antal olika tolkningar, innebörder och betydelseförskjutningar. 
Eftersom den individuella lärarens uttolkning av exempelvis kursplanen i ganska stor utsträckning kan 
antas påverka innehållet i och genomförandet av undervisningen får det nog sägas vara rimligt att se 
lärares förståelse av uttrycken i styrdokumenten samt den innebörd man ger dessa som viktiga faktorer 
i transformeringen och realiseringen av läroplanen till undervisning. Ska de till och med ses som en 
form av ramfaktorer? 

Hur lärarna läser och förstår kursplanen, dess mål, formuleringar och uttryck samt vilka associationer 
dessa ger upphov till hos den enskilda läraren, blir styrande för de prioriteringar, tillägg och fråndrag 
som lärare gör i sina transformeringar av styrdokumenten till undervisning. Kajsa Borg (2008, s. 200) 
pekar på hur kursplanetexterna är författade med hjälp av ämnesexperter och hur det språk som 
används i formuleringarna kanske inte alltid ligger i linje med det språk som används av slöjdlärare, 
vilka dessutom är en rätt heterogen grupp vars tolkningar av texten kan se olika ut. Hon uttrycker 
också en oro för att lärare kanske bedömer det de har begrepp för när man egentligen borde se till att 
utveckla begreppen för det som det är meningen att de ska bedöma. (Ibid., s. 209) Förhåller det sig på 
ett liknande sätt när lärarna tolkar och transformerar kursplanen till undervisning? Att man kommer att 
arbeta med de delar av den formulerade kursplanen vars innebörder framträder som tydliga?  

I kommentarmaterialet till den nya kursplanen beskrivs hur man valt att frångå den tidigare 
formuleringen ”slöjdprocessen” eftersom att detta uttryck tolkats på skilda sätt och att lärare använt 
det för att beskriva sin undervisning oavsett hur denna egentligen sett ut. Alltså att man, på ett 
liknande sätt som Säljö (1992, s. 423) relaterar, kunnat beteckna sitt arbetssätt med hjälp av ett positivt 
laddat uttryck som genom sina konnotationer påverkar den bild man förmedlar av verkligheten. Att 
lärarna i denna undersökning uttrycker sig med hjälp av formuleringar ur kursplanen - ska det ses som 
exempel på ett dylikt betecknande eller är det ett uttryck för att att de är insatta i styrdokumenten och 
genuint intresserade av att förstå och arbeta utifrån kursplaneförfattarnas intentioner? 

Att lärarna i stor utsträckning ser tiden som en begränsande faktor gör att man kan ställa sig frågan 
vilka konsekvenser det kommer att få att det i den nya kursplanen ingår centralt innehåll som ska tas 
upp i undervisningen. Finns det en risk att, även om analys och värdering ingår som en nu än mer 
framskriven del av detta centrala innehåll, dessa bitar nedprioriteras ytterligare? Att lärarna beskriver 
elevernas ovilja att skriva och prata i slöjden som hinder i realiserandet av kursplanen skulle kunna 
förstås som att de upplever detta som en ramfaktor för genomförandet av arbete med dessa förmågor. 

Kommer den nya kursplanen i Lgr 11 med sitt kommentarmaterial leda till en större samstämmighet 
kring tolkningen av syftet med reflektion, hur och varför man ska arbeta med detta? De diskussioner 
som förs i en av kommunerna i samband med implementeringsarbetet av den nya läroplanen kan 
innebära en möjlighet att åtminstone inom kommunen skapa en större samsyn på innehållet och syftet.  

Kommentarmaterialet till den nya kursplanen innebär en ökad möjlighet för lärare att närma sig 
kursplaneförfattarnas intentioner. Detta kommer kanske att bli lättare för de lärare som har 
uppfattningen Kursplanen är ett styrdokument i vilket alla delar är viktiga. 
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Både Slöjden som mål och Slöjden som medel kan i viss utsträckning sägas vara möjliga tolkningar av 
kursplanen men det kanske är mer sannolikt att arbete med analys och värdering i syfte att göra 
eleverna medvetna om sitt eget lärande och främja utvecklandet av metakognitiva och andra mer 
generella förmågor kommer att äga rum under ledning av en lärare med uppfattningen Slöjden som 
medel. Följaktligen har Slöjden som mål  i analysen mer kopplats till lärande om slöjd och Slöjden som 
medel  till lärande genom. 

I slöjden är resultaten av vars och ens process konkreta och kanske mer synliga än i de flesta andra 
ämnen. Detta ger förutsättningar att, om möjligheterna till det tillvaratas, exempelvis genom 
gemensamma samtal, diskussioner och reflektioner, synliggöra det lärande och de olika 
tillvägagångssätt, tankar, tolkningar och attityder som processerna speglar. Detta i sin tur kan leda till 
en ökad förståelse för och medvetenhet om den variation i fråga om hur vi tänker, tolkar och värderar 
som finns även i en så pass homogen grupp (avseende ålder, bostadsort, kultur osv.) som en 
slöjdgrupp kan utgöra. Att tillsammans med andra diskutera sitt arbete och gjorda erfarenheter men 
även insikter om hur idéer skapas och utvecklas, hur man resonerar och väljer borde kunna synliggöra 
variationen samtidigt som metakognitiva processer läggs i dagen. Genom reflektion verbaliseras de 
erfarenheter som gjorts och kan bli till byggstenar för fantasin och tanken. 

”I vardags- och arbetslivet utvecklas kunskaper närmast som en biprodukt, genom att vi deltar i 
språklig samvaro och i verksamhet.” (Läroplanskommittén, 1994, s 35) I skolan däremot är själva 
syftet att en mängd kunskaper, tagna ur sina naturliga sammanhang, på kort tid ska förmedlas till 
eleverna. Detta gäller dock kanske framförallt de mer ”teoretiska” ämnena eftersom att ”[...]praktiska 
kunskaper också i skolan lärs ut på ett sätt som mer påminner om hur man lär sig utanför skolan, dvs. i 
samband med det praktiska arbetet.” (Ibid., s 36). Denna kvalitet i slöjden gör att ämnet således har 
stor potential att kunna bidra till lärande och utveckling hos eleverna. Men om denna potential ska 
kunna utnyttjas fullt ut krävs det också att man synliggör och pratar om det man lär sig och om hur 
lärandet går till. Vad gör vi, hur gör vi, varför gör vi som vi gör och hur påverkar det resultatet; gör vi 
på olika sätt?  ”I och med att man har formulerat tankarna i ord, har dessa blivit synliga. Därmed kan 
de också göras till föremål för reflektion.” (Runesson, 1995, s 78) 

Den stora utmaningen för framtidens slöjdlärare, förutom att tillvarata de stora möjligheter till lärande 
och personlighetsutveckling som finns i ämnet, och för vilka utrymme ges i styrdokumenten, blir att 
synliggöra de olika kunskapskvaliteter som finns i slöjden, både för eleverna och deras föräldrar, men 
som en förutsättning för detta, också för sig själva. 

Metoddiskussion 

Genom intervjuer kan man få reda på hur lärare själva tänker kring och beskriver sin verksamhet - i 
det här fallet hur fem trä- och metallslöjdslärare menar att de arbetar för att föra eleverna mot några av 
de i läro- och kursplanen uppsatta målen. För att få reda på hur den faktiska undervisningen ser ut och 
kunna uttala sig om relationen mellan lärarnas intentioner och undervisningsprocessen samt i vilken 
mån de förstnämnda motsvaras av den sistnämnda och huruvida detta resulterar i det önskade lärandet 
hos eleverna, måste dock intervjuerna kombineras med observationer och någon form av utvärdering 
av elevernas kunskapsutveckling. (Kansanen, 1999, s. 58) Även om alla lärarna i undersökningen 
använder uttryck från kurs- och läroplan för att beskriva sin verksamhet, kan vi inte veta något om hur 
den i praktiken ser ut, utan att undersöka och observera just praktiken. Hur de betecknar sin 
verksamhet styr dessutom hur jag vid analysen förstår deras berättelser. 
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Alla människor har någon form av system av föreställningar som styr tankar och handlingar. Detta 
system är personligt och behöver inte på något sätt vara något vi ständigt är medvetna om. (Ibid., s. 
60) Ofta kan vi behöva tänka efter ganska länge och noga innan vi kan redogöra för exakt vad det är 
som gör att vi tycker eller handlar som vi gör. Det sistnämnda har gjort att även om den kvalitativa 
intervjun, med tanke på denna undersöknings syfte och frågeställningar, varit en mycket lämplig 
metod att samla in empiri, materialet blivit väldigt omfattande och därmed tidskrävande att bearbeta. 

Valet att låta intervjuerna ta en semistrukturerad form där vissa teman var på förhand bestämda men 
inte den exakta ordalydelsen eller frågeordningen, kan i efterhand möjligen ifrågasättas. Å ena sidan 
gav detta möjligheter formulera frågor utifrån de svar som redan avgetts och att med följdfrågor följa 
upp spår som uppstod under intervjun. Å andra sidan blev det svårare att jämföra de olika 
informanternas svar men även att under intervjuerna hålla reda på huruvida ett visst tema berörts 
tillräckligt uttömmande eller inte. Detta i sin tur berodde till viss del på bristande rutin och erfarenhet 
hos intervjuaren men försvårades även av att vissa informanter verkade göra andra tolkningar av de 
ställda frågorna än intervjuaren, något som möjligen hade kunnat undvikas i större utsträckning med 
en mer strukturerad intervjuguide. Då hade troligtvis utrymmet för feltolkningar minskat samtidigt 
som det varit lättare att avgöra om en fråga kunnat anses besvarad eller ej.  

”Vad vi får reda på genom att ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den aktuella 
situationen och givet de villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och önskvärt att säga och/eller 
vad man i hastigheten kommer på.” 

                   (Säljö, 2005, s. 115) 
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