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Abstract 

Studiens syfte är att beskriva vad slöjdlärare har för intention att lära eleverna och hur 
slöjdundervisningen kommer in i skolans större sammanhang. I rapportens inledande del pre-
senteras tidigare forskning kring läroplansteori. Forskningen visar att styrdokumentens inne-
håll inte kan ses som ett självklart facit för hur undervisningen bedrivs i praktiken. Därefter 
följer en redogörelse för läroplanen, kursplanen för slöjd samt hur de är avsedda att tolkas. 
Vidare presenteras olika teorier kring lärande som bland annat poängterar vikten av en mång-
facetterad undervisningsmetodik och sociokulturellt lärande. Den inledande delen avslutas 
med en presentation av tidigare forskning inom området slöjd. Studien har en fenomenologisk 
ansats och den undersökande metoden är av kvalitativ art. Fyra verksamma slöjdlärare har 
intervjuats. Resultatet pekar på att slöjdlärare syftar till att ge eleverna en beredskap för livet, 
bland annat genom att utveckla personliga kvalitéer hos eleverna så som uthållighet och själv-
förtroende likväl som hantverkskunnande och sinne för formgivning. Samarbete med andra 
ämnen sker främst genom så kallade tema- eller projektarbeten och slöjden anses då ha en 
förstärkande effekt på elevernas inlärning av det andra ämnet. Det finns dock tendenser att 
slöjden får rollen av en serviceinstitution i skolan samtidigt som ämnet av slöjdlärarna anses 
ha en typ av specialpedagogisk eller terapeutisk roll genom att utgör en typ av motpol i den 
teoretisk dominerade skolan. 
 
Nyckelord: Slöjd, lärande, slöjdlärare 
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Inledning 
”Nu är det dags att tala ut. Berätta för – om inte för hela världen – så åtminstone för elever, 
föräldrar och skolpolitiker varför det är viktigt med slöjd.” Så skriver Hedström (2006, s.5) i 
tidsskriften Slöjdforum. Han syftar då till resultaten av den senaste nationella utvärderingen 
av grundskolan som visar att eleverna upplever slöjden som ett av de ämnen i skolan de har 
minst användning av (Johansson & Hasselskog, 2005). Min fråga är, vet slöjdlärare själva vad 
som gör undervisningen i såväl trä- metall- och textilslöjd viktig i skolan? Lindgren (2006) 
har undersökt de estetiska ämnenas legitimitet i skolan och kommit fram till att skolans este-
tiska verksamheters motiveras på vitt skilda plan av olika skolledare och lärare.  

Timplanedelegationen menar att skolans timplaner inte bara kan, utan bör, avskaffas (SOU 
2005:101). En farhåga som lyfts fram hos de estetiska ämnenas företrädare är att estetisk 
verksamhet i skolan då ska försvinna helt till förmån för de starka teoretiska ämnena (Marner 
& Örtergren, 2003; Mathiasson, 2004). En annan farhåga som lyfts fram är att de estetiska 
ämnena kan reduceras till ett slags stödämnen för att utveckla elevernas kunskaper i kärnäm-
nena. Ett av syftena med att avskaffa timplanen i skolan utgår från att en mindre ämnesinde-
lad undervisning skulle ge eleverna en bredare kunskapsbas än de får i ämnesundervisningens 
skyddade verkstad (SOU 2005:101). Skolan med sina olika kunskapsområden kan då bli en 
helhet där elevernas kunskaper sätts in i ett större sammanhang och därigenom berikas. Vil-
ken plats får slöjdundervisningen i en sådan skola och vilken plats har slöjdundervisningen i 
dagens skola? 

Många menar att styrdokumenten inte kan ses som vägledande för att precisera vad som sker i 
undervisningens vardag (Linde, 1993). Lärare tillsammans med olika ramfaktorer som tid, 
pengar, lokaler och elevgruppens sammansättning påverkar undervisningen så mycket att 
styrdokumenten blir verkningslösa. Om så är fallet, blir då inte slöjdlärarnas förhållningssätt 
till det egna ämnet, vilka kunskaper det innehåller och hur de ska förmedlas, avgörande för 
vad skolslöjd egentligen är?  Innan någon kan säga huruvida slöjden har och skall fortsätta ha 
en självklar plats i den svenska skolan måste slöjdämnets kärna förtydligas, menar Hedström 
(2006). Denna kärna består enligt min mening inte i en allmän uppfattning av vad skolslöjd 
innebär, lika lite som den kan utgöras enbart av läroplanen och kursplanen. 

Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008) beskriver att ämnet förutom vissa ämnesspecifika 
kunskaper som materiallära eller hantverkstradition även utvecklar eleverna inom områden 
som matematik och språk. Kursplanetexten kan tolkas som att slöjden även skall berika ele-
vernas kunskaper inom ytterligare områden men vilka dessa områden är förtydligas inte. Hur 
mycket uppmärksammar och stödjer slöjdlärarna denna utveckling hos eleverna inom andra 
ämnesområden och i sådana fall på vilket sätt? Läroplanen (Skolverket, 2006) tar upp vissa 
karaktärsegenskaper som skolan skall sträva efter att ge eleverna . Som exempel kan nämnas 
att skolan skall verka för att eleverna får en förståelse för demokratiska principer och en för-
måga att arbeta i demokratiska arbetsformer. Utifrån vad som står i läroplanen ska all skolun-
dervisning bedrivas. Läroplanen kan därför ses som vägledande för skolans mångfald av äm-
nen. Skolan med sina många ämnen kan ses som ett stim småfisk som följer med den havs-
ström, som utgörs av läroplanen, mot ett gemensamt mål. Vilken roll har då slöjdundervis-
ningen i detta fiskstim? Är den en fisk som alla andra i stimmet eller är den en annan sort 
som, medvetet eller omedvetet, har ett eget mål med resan? 
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Syfte 
Studiens syfte är att beskriva vad slöjdlärare har för intention att lära eleverna samt hur 
slöjdundervisningen kommer in i skolans större sammanhang. 
 

- Vad fokuserar slöjdlärare på i sin undervisning och varför? 
- Vilken roll anser slöjdlärare att slöjden har i skolan? 

 
Med skolans större sammanhang avses i denna studie hur slöjdundervisningen förhåller sig till 
undervisningen i andra ämnen, vilken roll slöjden har i skolan och i förhållande till andra äm-
nen samt vad slöjden lär eleverna inom andra ämnesområden än slöjd. I begreppet slöjd inne-
fattas skolans båda slöjdinriktningar; trä- och metallslöjd samt textilslöjd. 

Bakgrund 

Läroplansteori 

Dewey (1999) ) skriver att allt liv har en självbevarelsedrift och eftersom en självbevarelse 
endast kan upprätthållas genom förnyelse är livet en ständig förnyelseprocess. I fysiologiska 
sammanhang är näringsintag och reproduktion sådana självbevarande förnyelseprocesser. På 
samma sätt är uppfostran och utbildning förnyelseprocesser för ett samhälles liv. För att sam-
hället med dess normer, värderingar, syften och mål skall leva vidare måste dessa förmedlas 
till nästkommande generation. Detta sker genom olika former av kommunikation menar De-
wey. I ett samhälle som inte är så komplext och högt utvecklat, exempelvis jägar- och samlar-
samhällen, sker denna kommunikation i den praktiska vardagens göromål. De yngre lär av de 
äldre genom att delta i de praktiska göromål de ska lära sig att behärska. På så sätt får barn ta 
del av, och införliva, de äldres attityder och kunskaper. Allt eftersom ett samhälle utvecklar 
mer abstrakta strukturer växer skillnaden mellan vad barnen förstår och vad de vuxna gör. De 
vuxnas göranden blir allt mer främmande utifrån barnens föreställnings- och begreppsvärld 
vilket gör att inlärning av samhällets nödvändiga kunskaper blir problematisk genom enbart 
deltagande. För att aktivt kunna delta och utvecklas i de vuxnas förehavanden krävs vissa för-
kunskaper. Därför skapas speciella inrättningar för barns lärande, skolor, där dessa kunskaper 
förmedlas av en speciell grupp individer, lärare (Dewey, 1999). 

Dewey (1999) beskriver att denna inrättning, skolan, har tre huvudsakliga funktioner. Den ska 
förenkla och ordna det stoff den ska utveckla hos de lärande, eleverna. Den ska förädla de 
befintliga sociala vanorna hos eleverna och den ska skapa och erbjuda eleverna en bättre soci-
al- och lärandemiljö än de troligtvis skulle få utanför skolan. För att förklara hur valet av un-
dervisningens innehåll bör göras hänvisade Dewey till ”nyttan”. Kunskap är alltså relativ i 
förhållande till den nytta individen eller samhället har av den. Han utgick då ifrån en kun-
skapsdefinition som utvecklats inom pragmatismen. Undervisningens uppgift är att styra och 
organisera samspelet mellan en växande individ och en föränderlig omgivning, anser Dewey. 
”Detta organiska samspel mellan utbildning, erfarenhet och omgivning ger också kunskap, en 
kunskap som i sin tur är en förutsättning för att individen aktivt skall kunna påverka det sam-
hälle han lever i” (s.18). Frågan blir då för det första om skolan formar individer för att påver-
ka samhället, och för det andra vem som ska bestämma innehållet i skolan? 

Skolans styrdokument – politiskt laddade 

Englund (2005) menar att läroplanerna är politiska dokument som befinner sig i ett spännings-
fält mellan olika politiska ideologier. De är formulerade genom kompromisser i en politisk 
strid om vad skolan ska undervisa. Englund utskiljer tre olika, idag motstridande politiska 
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perspektiv på utbildning. Han menar att samtliga av dessa perspektiv ställer sig inom den poli-
tiskt demokratiska utbildningen men att deras syn på hur demokratin ska förvaltas, och vilken 
roll som skolan därigenom skall ha, skiljer sig åt. Detta blir tydligt, menar Englund, när man 
granskar de patriarkala, vetenskaplig-rationella och normativ-demokratiska ideologiernas syn 
på vad demokrati är (Englund, 2005) 

Den patriarkala uppfattningen om demokratin är främst formell, menar Englund (2005), efter-
som den av tradition har en patriarkal syn på styrelsesätt.  Enligt denna uppfattning är ledande 
och högre positioner i samhället kopplat till arv och andra värden som överordnas demokra-
tiska principer. Detta är ett elitistiskt synsätt där sociala förhållanden reproduceras genom att 
överföringen av kunskap sker inom avgränsade samhällskikt. Jämlikhet har inget större ut-
rymme i detta synsätt bortsett från vissa grundläggande rättigheter som alla medborgare, oav-
sett samhällklass, ska ha. Englund beskriver att detta perspektiv ser på samhället som en or-
ganism där olika sociala sikt har olika positioner. Dessa positioner bestäms av arv eller någon 
högre makt och ifrågasätts inte. Det styrande samhällsskiktet bestämmer vad som är av värde 
för nationen och motstridande uppfattningar lämnas lite utrymme (Englund, 2005). 

Den vetenskapligt-rationella uppfattningen om demokratin är funktionell, menar Englund 
(2005), eftersom den styrande eliten blir en sådan genom att konkurrera om folkets röster. I ett 
sådant system blir det naturligt att vissa grupper ska få en fördjupad utbildning medan andra 
inte anses behöva det. Skillnaden mellan en vetenskapligt-rationell uppfattning och den patri-
arkala betonar Englund i from av jämlika möjligheter. Begåvningar från alla samhällsklasser 
skall tas tillvara och utbildas till den styrande eliten. Vetenskaplig-rationell uppfattning ger 
också utrymme för olika ideologier inom ramen för en demokratisk överideologi (Englund, 
2005). 

Den normativt-demokariska uppfattningen om demokrati handlar främst om jämställdhet 
inom såväl samhälle som arbetsliv, enligt Englund (2005). Deltagande i beslutsprocessen ses 
som central för ett demokratiskt och jämställt samhälle och demokrati blir verklighet först när 
folket blir en del i den politiska beslutsprocessen. Detta ställer nya krav på utbildningen i för-
hållande till både den patriarkala uppfattningen och den vetenskapligt-rationella uppfattning-
en. Alla medborgare måste få en grundläggande utbildning om de ska ha möjlighet att utnyttja 
de politiska resurser som de förfogar över.  Problemet blir då, menar Englund (2005), att fast-
ställa innehållet i och omfattningen av en sådan utbildning. 

Läroplanskommittén (1992) bryter ner detta till en problematik kring två begrepp, kunskap 
och fostran. Kunskap i skolans mening är att organisera omvärlden till meningsfulla strukturer 
och fostran att överföra samhällets grundläggande värden och regler. I utredningen problema-
tiseras kunskapsbegreppet genom att delas in i fyra olika former av kunskap; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet.  

Faktakunskap innebär kunskap som memorerad information. Faktakunskap kan till skillnad 
mot övriga former av kunskap sägas vara av kvantitativ karaktär (Läroplanskommittén, 1992). 

Förståelsekunskap innebär hur ett fenomen kan förstås på många olika sätt. När en förståelse 
för ett fenomen utifrån ett ämnesområde skapas bygger den på en kollektiv begreppsförståel-
se. Denna begreppsförståelse är grunden till att kunna kommunicera kunskap vilket i sin tur 
ger möjligheter att ta del av fler förhållningssätt och därigenom kan en större förståelse för 
fenomenet skapas. Förståelsekunskap kan på så vis sägas utgöra en mer kvalitativ form av 
faktakunskap (Läroplanskommittén, 1992). 
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Färdighetskunskap innebär att veta hur något skall utföras och att kunna utföra det. Färdighet 
är en form av praktisk motsvarighet till den teoretiska förståelsen och kan ses som medvetet 
fysiskt utförda handlingar för att nå ett avsett mål. Den finns även teoretiska färdigheter som 
inte behöver involvera fysiska handlingar. Ett exempel på en sådan färdighet kan vara att lösa 
algoritmer genom huvudräkning (Läroplanskommittén, 1992). 

Förtrogenhetskunskap innebär en förmåga att utifrån sinnliga upplevelser kunna fatta beslut 
utifrån tidigare erfarenheter. Genom att aktivt delta i olika situationer lär vi oss hur de funge-
rar. Vi kan utifrån detta skapa ett batteri av erfarenheter och använda oss av dessa när de läm-
par sig i en annan eller ”ny” situation (Läroplanskommittén 1992). 

Läroplanskommittén beskriver hur de i sitt arbete att utforma förslag till läroplaner för grund-
skolan, gymnasieskolan och komvux även har att ta hänsyn till skolans innehåll utifrån ramen 
för det redan existerande utbildningssystemet. De som arbetar i skolan gör det utifrån en upp-
fattning om vad det existerande utbildningssystemet innebär. Därför blir omfattande reformer 
svåra att genomföra då de mottas med skepsis av personal inom skolan. En läroplan har ett 
begränsat värde i förhållande till vad som pågår i skolan. Undervisningen styrs också av andra 
faktorer som tid, lärarens utbildning, elevsammansättning och klasstorlek bara för att nämna 
några exempel. Läroplanskommittén beskriver också att lärare och skolledning kan bortse 
från delar av, eller möjligheter i, läroplanen om de inte delar läroplanens värderingar. Vad 
som står i läroplanen och vad som sker i den faktiska undervisningen behöver således inte 
vara en och samma sak (Läroplanskommittén, 1992). 

Läroplanen omsatt i praktiken 

Linde (1993) beskriver hur innehållet i läroplanen genomgår olika steg för att sedan komma 
till praktiskt uttryck i undervisningen. Han talar om tre olika arenor som en läroplan passerar 
genom och som alla på sitt sätt påverkar hur den slutgiltiga undervisningen ser ut. Formule-
ringsarenan består i den faktiska utformningen av en läroplan på politisk nivå. Här avgörs vad 
undervisningen bör syfta till, vilket stoff och vilka kunskaper som ska förmedlas till eleverna. 
Hur precist utformad en läroplan än må vara i dessa avseenden finns alltid ett visst tolknings-
utrymme. Detta tolkningsutrymme ger möjlighet till viss transformering av läroplanens inne-
håll innan den tar form i praktiska undervisningssituationer. Många faktorer bidrar till denna 
transformering. Lärares tolkning av vad som är relevant att undervisa om utifrån deras tidiga-
re erfarenheter, kunskaper, undervisningstraditioner och personlighet är några av dem. Reali-
seringsarenan är hur den faktiska undervisningen slutligen genomförs, hur undervisningen 
praktiskt tar sig uttryck utifrån vad som skett på formulerings- och transformeringsarenan 
(Linde, 1993). 

Läroplanskommittén (1992) skriver att en målstyrd skola inte ska formas av en mängd upp-
räknade moment som undervisningen skall innehålla. I stället ska styrningen bestå i ett antal 
tydligt angivna mål för elevernas bildning. Dessa, menar Läroplanskommittén, utgör kärnan i 
verksamheten och utifrån dem blir det lärarens sak att, tillsammans med eleverna, avgöra vil-
ket stoff som ska undervisas och hur. Stor frihet lämnas alltså till läraren att planera, utforma 
och utvärdera undervisningen utifrån de, i styrdokumenten, fastlagda målen för verksamheten 
(Läroplanskommittén, 1992). En rimlig fråga att ställa i sammanhanget blir således hur 
slöjdundervisningen kan tänkas förhålla sig till detta? 

Borg (1995) menar att styrdokumenten till stor del bortses från när slöjdlärare planerar sin 
undervisning. Vad undervisningen skall innehålla påverkas mest av den enskilde lärarens 
egna föreställningar och vad som är av betydelse för eleverna. De är så säkra på vad de ska 
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göra, menar Borg, att de inte känner att de behöver läsa läroplanstexterna annat än översikt-
ligt. (Borg, 1995) 

Styrdokumenten och slöjden 

Läroplanskommittén (1992) beskriver att läroplanen ska ge svar på frågor om vilka grund-
läggande värden som utbildningen i skolan skall vila på och vilken slags kunskap som skall 
väljas ut för lärande. Den ska både ange vilka kulturella värden i samhället som skolan ska 
överföra till eleverna likväl som hur de ska förberedas för att fungera i ett framtida förändrat 
samhälle. I läroplanen likväl som kursplanen använder läroplanskommittén två typer av mål. 
Strävansmål är de kunskaper som skolan skall arbeta mot och sträva efter. Uppnåendemål är 
det kunskaper och färdigheter som eleven minst ska ha med sig när hon eller han lämnar 
grundskolan (Läroplanskommittén, 1992 s. 18). 

Kursplanerna för grundskolans olika ämnen ska ge svar på varför eleverna studerar ämnet 
(Läroplanskommittén 1992). Undervisningen ska utgå från, eller styras av, de mål som anges 
för respektive ämne samt av vad läroplanskommittén valt att kalla ämnets kärna. Denna kärna 
beskrivs i inledningen av varje ämnes kursplan. Där redogörs för hur ämnet förhåller sig till 
skolans allmänna riktning i läroplanen och vad skolämnet består i. Sedan följer stävans, och 
uppnåendemålen för ämnet (Läroplanskommittén, 1992 s.19). 

Läroplanen 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) är kunskap inte ett entydigt begrepp (Skolverket, 2006). Fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet är olika former av kunskap som samspelar och är varandras förutsättning. Enligt 
Lpo 94 ska skolan i sitt arbete ge utrymme för alla dessa kunskapsformer och balansera dem i 
en helhet. Innehåll och undervisningsformer ska stimulera en harmonisk utveckling hos ele-
verna där de får uppleva olika uttryck för kunskap. Undervisningen ska alltså ge eleverna 
möjlighet att erövra, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper på olika sätt (Skolver-
ket, 2006). 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och 
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där 
olika kunskapsformer är delar av en helhet (s. 6). 

Lpo 94 säger att skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och ut-
trycka etiska ställningstaganden baserade på dennes kunskaper och erfarenhet. Vidare beskri-
ver Lpo 94 att skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som 
är nödvändiga för varje samhällsmedlem genom att stimulera utforskande, nyfikenhet och lust 
att lära. Skolan ska således sträva efter att ge eleverna goda ämneskunskaper och därigenom 
få en beredskap för livet. Eleverna ska utveckla en tillit till den egna förmågan och att använ-
da sina kunskaper som redskap för att formulera och lösa problem, samt reflektera över erfa-
renheter, påståenden och förhållanden i deras livsvärld (Skolverket, 2006). 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (s. 5). 

Kursplanen 

Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008) skriver att ”Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga 
utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga.”(s. 92) 
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Slöjden ska utveckla elevernas problemlösningsförmåga, nyfikenhet, kreativitet, ansvarsta-
gande och självständighet. Detta sker genom att slöjdundervisningen ger eleverna kunskaper 
om hur valet av material, tillverkningsmetod, och produktens utformning påverkar den färdiga 
produktens egenskaper. Vidare skall eleven också få kunskaper kring estetiska värden och lära 
sig hur valet av färg, form och material påverkar produktens uttryck. Utifrån dessa kunskaper 
kan eleven i sitt arbete tänka konstruktivt, fatta egna beslut och finna egna lösningar på pro-
blem.  (Skolverket, 2008). 

Mål som eleven skall ha uppnått i slöjd efter nionde skolåret är; 

- kunna i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet, 
- kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och 

funktionella aspekter, 
- kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera red-

skap och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet, 
- kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen, 
- kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång 

från idé till färdig produkt samt, kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat 
slöjdarbetets resultat. 

(Skolverket, 2008 s. 94) 

I kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008) står också att slöjdundervisningen skall sträva mot 
att eleven ”utvecklar förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra 
och befästa kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete” (s. 93). Kurs-
planen uttrycker tydligt att slöjdundervisningen har positiv inverkan på elevernas kunskapsut-
veckling, inte bara inom de kunskapsområden som är specifika för slöjden utan även för kun-
skaper som tillhör andra ämnesfack (Skolverket, 2008).  

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. 
Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning och förståelse för 
geometri. När eleverna tar del av instruktioner samt presenterar, dokumenterar och värderar sina arbeten 
bidrar detta till läs och skrivutvecklingen (s. 94). 

Teorier om lärande 

Kunskap i kontext- sociokulturell teori 

Den sociokulturella teori som Wenger (1998) presenterar lägger fokus vid lärande i form av 
social interaktion. Denna sociala interaktion sker inte bara i vissa sammanhang vid vissa till-
fällen utan är någonting som fortgår hela tiden. Vi formas genom deltagande i de olika sociala 
sammanhang vi befinner sig i, menar han. Deltagande i lek på en lekplats eller arbetet i ett 
arbetslag på en arbetsplats är båda exempel på handlande och en typ av social praktik. Dessa 
formar inte bara vad vi gör utan även vem vi är och hur vi tolkar vad vi gör menar Wenger. 
Därför måste en sociokulturell teori kring lärande innehålla de olika delar som är nödvändiga 
för att karakterisera socialt deltagande som en lärande och kunskapande process (Wenger, 
1998). 

Wenger (1998) har identifierat fyra stycken sådana delar; att människan är en social varelse, 
kunskap, kunnande, samt människans förmåga att uppleva och vara engagerad i världen. Han 
förklarar dessa på följande sätt. Vi är alla sociala varelser, detta faktum är ett centralt perspek-
tiv i lärande. Kunskap är en fråga om värdesatta kompetenser i olika sociala sammanhang, 
exempel på detta kan vara att sjunga i rätt tonart, skriva poesi eller kunna laga maskiner. 
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Kunnande är att aktivt delta i en strävan efter ett sådant socialt sammanhang, alltså att aktivt 
delta i sin omvärld. Vår förmåga att uppleva världen och vårt engagemang i den som me-
ningsfullt är slutligen alltså vad lärande syftar till (Wenger, 1998) 

Lärande är alltså, enligt Wenger (1998), ingen isolerad aktivitet, det är ingenting som vi bara 
gör när vi inte gör något annat och ingenting som vi slutar göra om vi göra något annat. Lä-
rande sker hela tiden genom vårt deltagande i olika sociala sammanhang. Det finns dock vissa 
tillfällen då vårt lärande intensifieras, menar Wenger. Sådana situationer kan vara när vi erfar 
någonting som ifrågasätter vårt tidigare förhållningssätt till något, när vi står inför en utma-
ning som ligger utanför vår förmåga och när vi vill delta i nya sociala praktiker. De finns ock-
så vissa situationer där lärande är fokuserat och kräver vår uppmärksamhet, till exempel när vi 
går i skolan. Det behöver inte nödvändigtvis vara i sådana situationer där vi lär oss mest eller 
bäst skriver Wenger. ”The events of learning we can point to are perhaps more like volcanic 
eruptions whose fiery bursts for one dramatic moment reveal for one the dramatic ongoing 
labor of the earth” (s. 8). 

Lärande i interaktion med artefakter 

Människan har en särställning gentemot andra arter genom att vi kan utveckla och använda 
fysiska och språkliga redskap. Hur vi samspelar med dessa är centralt i ett sociokulturellt per-
spektiv på lärande menar Säljö (2000). Som exempel nämner han en miniräknare. Med den 
kan vi snabbt utföra beräkningar, exempelvis hur många dollar vi får för 100 kr, med flera 
decimalers noggrannhet. En sådan uträkning skulle ta lång tid att utföra med penna och pap-
per. Vi kan lagra kunskaper i artefakter så som miniräknaren för att sedan plocka fram dem 
när de behövs. Kunskaperna finns inte i artefakten men inte heller bara i användarens huvud. 
Om vi ska förstå hur människor lär sig och använder kunskap kan vi inte bortse hur vi funge-
rar i samverkan med olika artefakter. Vi löser problem genom att utnyttja både fysiska och 
intellektuella redskap (Säljö, 2000). Detta är ett förhållningssätt som Säljö delar med Dahl-
bom (1993). Han beskriver, i en artikel i VEST – Tidsskrift för vetenskapsstudier, hur det cen-
trala för att förstå mänskliga relationer till artefakter inte består i att söka hur människan an-
vänder sig av dem utan hur användandet av dem påverkar och formar människors liv. Om vi 
inte gör det utan bara ser till vårt användande av artefakter blir verkligheten abstrakt (Dahl-
bom, 1993). 

Människans kunskap om hävstångseffekten är enligt Säljö (2000) ett exempel på detta feno-
men. Genom praktisk erfarenhet och diskussion kring användandet av den fick vi kännedom 
om hur förhållandet mellan vikt, motvikt, hävstångens längd och hävpunktens placering på-
verkar hävstångens egenskaper vid användandet. Först långt senare formulerades en exakt 
beskrivning av detta i symboliska och språkliga termer, nämligen en formel som matematiskt 
förklarar hur en hävstång fungerar. Den här formeln passar in på en rad olika områden, exem-
pelvis kan den åskådliggöra hur en gungbräda fungerar. Det finns dock en risk, menar Säljö, 
att denna förklaring blir alltför abstrakt för en elev i skolan. Det hjälper inte heller förståelsen 
av hävstångseffekten att låta eleverna gunga gungbräda. ”Den fysiska formeln är svår att 
översätta till verkligheten och vise versa” (s. 79). 

Learning by doing and reflective thinking 

Dewey (1995) betonar vikten av att ge utrymme till individens egen utveckling. Enligt Dewey 
är människan integrerad med sin omvärld och att hon utvecklas genom att aktivt ta del av den. 
Uttrycket Learning by doing är ett förenklat uttryck för lärande i samspelet mellan människa 
och samhälle. 
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Undervisning med lärostoffet indelat i ämnen ansåg Dewey (1995) som förlegat. Han menade 
att skolan måste föras närmare samhället. Detta skall ske genom att i undervisningen utgå från 
praktiska problem, sådana som eleven kommer att stöta på i sin omgivning. Eleverna ska ut-
bildas genom en undervisning som stimulerar, breddar och fördjupar elevernas utveckling. 
Detta anses ske genom att låta eleverna praktiskt pröva och experimentera för att sedan reflek-
tera, tänka, kring vad de lärt sig. (Dewey, 1995) 

Tänkande uppstår spontant hos vissa varelser och är ingenting som kan läras ut, anser Dewey 
(1998). Det går inte att tvinga en varelse att tänka, den antingen kan och gör det eller kan det 
inte och gör det därför inte. Människan är en tänkande varelse, lärarens uppgift är därför inte 
att lära eleven tänka utan lära eleven hur den ska tänka. Dewey jämför lärande med försälj-
ning, ingen kan sälja om det inte finns någon som vill köpa. Vi skulle tycka att ett butiksbiträ-
de var tokigt om denne ansåg sig ha sålt bra utan att någon köpt något. Däremot finns det, 
menar Dewey, många lärare som vid dagens slut anser sig ha undervisat bra utan att ta i be-
aktning om eleverna lärt sig något, och i så fall vad. Läraren är både guide och kapten, han 
ska ta ut riktningen men energin som driver undervisningen framåt måste komma från elever-
na själva. Det är av stor vikt, anser Dewey, att läraren har en god kännedom om elevernas 
tidigare erfarenheter, intressen, och önskemål. Det är utifrån dessa som riktningen skall stakas 
ut för att leda eleverna till allt högre plan av reflektivt tänkande. Elevers erfarenheter, intres-
sen och önskemål är mer eller mindre unika för varje individ men det finns vissa benägenheter 
och krafter som verkar på samma sätt hos dem alla. Dessa måste, enligt Dewey, tas i beakt-
ning och tillfredsställas för att undervisningen på bästa sätt skall ge eleverna goda vanor för 
hur de ska tänka (Dewey, 1998). 

Nyfikenhet 

Nyfikenhet är den benägenhet vi har att utforska det okända och vår omvärld, menar Dewey 
(1998). Genom denna benägenhet utvidgar vi våra erfarenheter och detta sker speciellt mycket 
i unga år. Då är hela världen ny och i varje möte med något sker en utvidgning av erfarenhets-
förrådet. Därför är det en viktig ingrediens för att skapa ett reflektivt tänkande. I sin första 
form är nyfikenhet inte speciellt nära kopplad till reflektivt tänkande. Små barn känner, sma-
kar, petar, drar och kastar omkring saker hur som helst. Trots att barn gör detta utan att vidare 
reflektera kring det är det en form av undersökande experiment. Barnet utforskar och lär sig 
nya erfarenheter kring objektet i fråga, menar Dewey. Ett högre steg i nyfikenhetens utveck-
ling är när barnet förstår att det kan få andra att dela med sig av sina erfarenheter. Det är nu 
barnet börjar fråga mycket och även om dessa frågor inte syftar till att få en förståelse för 
tingen eller vissa principer i vår omvärld, utan snare till att få underlag för nya frågor, är detta 
av stor vikt. Det är grunden till intellektuell intelligens, menar Dewey. Intellektuell intelligens 
är när barnet fattar intresse för att själv ta reda på svaret till frågor som dyker upp i kontakten 
med saker och personer i dess omgivning. Till skillnad från tidigare är nu barnet mer intresse-
rat av svaret på frågan än att ställa frågan. Dewey anser att skolans utmaning är att knyta 
samman de olika typerna av nyfikenhet genom att uppmuntra barns problemlösning. De olika 
typerna av nyfikenhet blir i problemlösningen medel för att uppnå ett mål (Dewey, 1998). 

Funderingar 

Tankar är i sin enkla och spontana form funderingar, menar Dewey (1998). Allting som vi 
upplever upplevs i ett sammanhang tillsammans med andra saker. Även om ett objekt eller en 
händelse är i förgrunden och i fokus för vår upplevelse finns ändå andra saker där i bakgrun-
den. Om ett barn ser en fågel och fågel är själva fokuset för barnets intresse kommer ändå 
andra upplevelser med i periferin. Fågeln sitter någonstans, kanske i ett träd eller på marken, 
den gör någonting, äter, pickar eller sjunger. Erfarenheten att se fågeln innebär mer än att bara 
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se fågeln, den ses i ett sammanhang. Det innebär också att se vad en fågel gör eller var den är, 
även om detta inte är fokus för barnets intresse. Nästa gång barnet ser en fågel får det en fun-
dering kring vad som inte är där men som fanns i helheten av den tidigare erfarenheten. Bar-
net funderar kring den nya upplevelsen utifrån vad det upplevde tidigare. Detta är ingenting 
som vi väljer att göra utan någonting som sker genom automatik, anser Dewey. Tänkande är 
när en person medvetet väljer villkoren som bestämmer vad som ska ge uppkomst till funder-
ingar. Utifrån dessa villkor söker sedan personen aktivt vad som följer av dem. Det viktiga, 
menar Dewey, är att läraren inser att tänkande inte är en enda oföränderlig verksamhet. Den 
fungerar inte som en strålkastare som kan man rikta för att belysa det område man avser att 
utforska. Tanken leder till olika utfall beroende på att olika företeelser leder till olika funder-
ingar hos olika barn. Om tänkande är att aktivt följa var de funderingar som uppstår kring ett 
objekt i ett sammanhang leder blir tänkandet olika hos olika individer och för olika objekt. 
Personer får olika funderingar utifrån samma upplevelse beroende av att dessa skapas om en 
följd av individens tidigare liknande erfarenheter (Dewey, 1998). 

Ordna funderingar och tankar 

Uppkomsten eller förekomsten av funderingar visar på tänkande, men inte på ett reflekterande 
tänkande, menar Dewey (1998). När han talar om ett reflekterande tänkande menar han att 
upplevelser och funderingar används i kombination med varandra för att grunda en slutsats 
som därigenom blir rimlig att tro på. Funderingar dyker bara upp i våra huvuden och därför 
behövs ytterligare en dimension för att omvandla dem till reflekterande tankar. Alla tankar är 
en kedja av associationer och funderingar. Ett reflekterande tänkande är att medvetet ordna 
funderingar sprungna ur upplevelser och/eller erfarenheter så att de leder till en slutsats. Den-
na kedja av funderingar ligger sedan till grund för att bekräfta giltigheten i slutsatsen. Detta 
förutsätter inte ett hastigt och diffust tänkande, inte heller ett långsamt och fixerat. Det 
motsätter sig både en mekanisk likformig rutin och en oformlig eller hoppig tankegång. 
”Holding the mind to at subject is like holding a ship to its course; it implies constant change 
of position combined with unity in direction” (s. 48). Denna enhetliga riktning kan ha olika 
ursprung, menar Dewey. Vuxna människor har ofta genom sitt yrke eller andra företeelser i 
livet en eller flera fasta mål de strävar mot. Funderingar och upplevelser läggs inte bara på 
hög, huller om buller. De kategoriseras för att sedan kunna användas när de behövs för att 
göra en slutledning som en del i en strävan mot ett mål. Genom att resultatet av dessa slutled-
ningar hela tiden testas i relation till målet premieras indirekt ett reflektivt tänkande (Dewey, 
1998). 

Undervisning med syfte att utveckla barns reflektiva tänkande 

Det finns vissa skillnader mellan hur vuxna och barn ordnar sitt tänkande, menar Dewey 
(1998). Resultatet av reflektivt tänkande är viktigare i en vuxens strävan än i ett barns. Bar-
nets strävanden är inte lika specifika och tydligt formulerade, exempelvis genom samhällets 
krav, som den vuxnes är. Den vuxne kanske är förälder, medborgare och yrkesutövare. Samt-
liga av dessa ger den vuxne färdiga och mer eller mindre tydligt formulerade mål att sträva 
mot. Skolan ska genom sin undervisning ge barnet liknande tydliga mål som den vuxne får 
genom samhällets krav. Problemet, likväl som möjligheten, i undervisningen av barn blir allt-
så att hitta undervisningsmetoder som ger dem ett reflektivt tänkande och därigenom förbere-
der dem för det vuxna livet. Tyvärr, menar Dewey, är skolan allt för angelägen att följa 
strömningar i samhället, de senaste pedagogiska trenderna och att visa resultat inom vissa 
ämnesområden. Dessa faktorer innebär att man överger en mer övergripande och aktiv under-
visningsform som premierar reflektivt tänkande till förmån för mer teoretiska kunskaper för-
medlade genom passiva metoder. Den andra extremen, enligt Dewey, är tron på en närmast 
magisk förmåga hos alla aktiva former av undervisning att leda till lärande och förståelse hos 
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eleverna. Lek eller olika former av självuttryck och andra former av spontana aktiviteter anses 
oundvikligen leda till träning av reflektivt tänkande. Som om varje träning av musklerna leder 
till träning av tanken (Dewey, 1998). 

Multipla intelligenser 

Gardner (1994) presenterade sin teori om multipla intelligenser i sin avhandling De sju intel-
ligenserna. Utgångspunkten var att denne ansåg de intelligenstester som användes för att fast-
ställa en persons intelligenskvot inte var rättvisande. De undersökte i allt för stor utsträckning 
bara hur väl undersökningsobjektet har tillgodogjort sig och kan återge det kunskapsstoff som 
förmedlas i ett undervisningssystem knutet till endast en aktuell kulturell kontext. En persons 
intelligens måste enligt Gardner bestå i fler kvalitéer än detta. Många individer har djupgåen-
de kunskaper inom vissa områden som värderas högt i deras kultur, ändå faller denna kunskap 
utanför vad intelligenstesterna mäter. Den traditionella synen på intelligens, det vill säga hur 
väl någon kan återberätta de kunskaper som förmedlas i skolundervisningen innefattar inte 
hela vidden av mänsklig förmåga. I sin forskning presenterar Gardner istället sju intelligenser.  

1. Logisk-matematisk intelligens: Innebär förmågan att logiskt utreda problem, använda ma-
tematiska beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar. 

2. Musikalisk-rytmisk intelligens: Innebär en god förmåga att skapa, utföra och uppskatta 
musikaliska mönster. 

3. Kroppslig-kinetisk intelligens: Innebär en god förmåga att använda hela eller delar av 
kroppen för att lösa problem eller skapa produkter. 

4. Visuell-spatial intelligens: Innebär förmågan att känna igen och arbeta med mönster i stora 
ytor (exempelvis navigatörer eller piloter) likväl som små begränsade ytor (exempelvis 
skulptörer eller arkitekter). 

5. Verbal-lingvistisk intelligens: Innebär en god känsla för talat och skrivet språk, förmåga att 
lära sig språk och använda språket som verktyg. 

6. Interpersonell intelligens: Innebär förmågan att förstå andra människors intentioner, driv-
krafter och önskemål samt en förmåga att arbeta effektivt med andra. 

7. Intrapersonell intelligens: Innebär att ha en god självkännedom och förmåga att genom den 
styra sitt eget liv. 

(Gardner, 1994) 

Senare har Gardner (2001) presenterat ytterligare två tänkbara intelligenser, naturintelligens 
och existentiell intelligens. Existentiell intelligens är han dock tveksam mot att lägga till listan 
över intelligenser. ”På sin höjd är jag villig att, i Fellinis anda, skämta om 8½ intelligenser” 
(s. 66). Den åttonde och nionde intelligensen karakteriserar Gardner på följande sätt. 

8. Naturintelligens: Innebär förmåga att kunna identifiera medlemmar av, och i en viss grupp 
eller art samt att kunna kartlägga relationer mellan dessa.  

9. Existentiell intelligens: Innebär förmågan att resonera kring, och intresse för, de grund-
läggande existentiella frågorna som meningen med livet eller meningen med döden.  

(Gardner, 2001) 
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Multipla intelligenser i undervisningen 

Gardner (2001) uttrycker faran i att se hänsynstagande till multipla intelligenser i undervis-
ningen som ett mål och inte som ett medel. Allt för många skolor, främst i USA, använder 
multipla intelligenser i undervisningen under en begränsad tid för att sedan överge dem, me-
nar han. Andra skolor utför fortlöpande inventeringar av barnens intelligens under skoltiden 
utan att låta resultatet av dessa komma undervisningen till gagn. Eftersom teorin om multipla 
intelligenser varken tar upp vad som skall undervisas eller på vilket sätt det skall undervisas 
finns ett stort tolkningsutrymme för dess användning i skolan. Denna tolkningsfrihet behöver 
inte vara problematisk (Gardner, 2001). 

Det finns en typ av undervisning, påpekar Gardner (2001), som står i direkt konflikt med teo-
rin om multipla intelligenser, han har gett den benämningen den likformiga skolan. Den base-
ras enligt honom på antagandet att alla individer bör behandlas på samma sätt, läsa samma 
ämnen på samma sätt och bedömas på samma sätt. Gardner menar att hans teori visar att alla 
människor har en unik blandning av olika intelligenser och därför en unik typ av intellekt. Vi 
är uppenbarligen olika i fråga om personlighet och temperament. Därför ska undervisningen 
så långt som möjligt anpassa till varje enskild individ, beskriver han. Läraren måste ha ett 
engagemang för att lära känna eleverna. Lära sig om deras bakgrund, resurser, intressen, pre-
ferenser och mål. Syftet med detta är inte att stereotypt kategorisera in elever under en intelli-
genstyp utan att kunna fatta pedagogiska beslut grundade i elevens aktuella personlighetspro-
fil (Gardner, 2001). 

Gardner (2001) skriver vidare att läraren måste vara beredd att regelbundet följa upp eleven 
eftersom deras intellekt förhoppningsvis är under förändring. Undervisningens mål måste vara 
att ge en ökad förståelse för de olika idéer som eleverna lär sig i skolan. Precis som Säljö 
(2000) menar Gardner (2001) att undervisningen kan teoretiseras på ett sätt som leder den 
långt från verkligheten, i stället för till en djupare förståelse för den. Han ger som exempel en 
matematikundervisning där eleverna ägnar sig åt att lösa algoritmer och lära sig formler. De 
memorerar satsen för den kvadratiska ekvationen och använder den när vissa ”tecken” ges. 
Om inte något tecken ges till eleverna om vilken sats som skall användas klarar de inte av att 
lösa uppgiften. Detta bevisar, menar han, att undervisning måste utgå från eleven och varieras 
så att den anpassas till varje unik kombination av intelligenser (Gardner, 2001). 

Tidigare forskning 

 Ämnesrapport slöjd 

I ämnesrapport 253 avseende ämnet slöjd beskriver Johansson och Hasselskog (2005) hur stor 
fokus slöjdlärare lägger på 6 olika områden i kursplanens strävansmål. Ett av dessa områden 
benämner de Personliga kvalitéer och utveckling. I detta område ingår elevens förmåga att 
befästa och överföra tidigare kunskaper från andra områden i slöjdundervisningen. Av de 
slöjdlärare som deltog i undersökningen ansåg 99 % att undervisningen fokuserade på detta 
område mycket eller ganska mycket. Det bör poängteras att även elevernas förmåga att bygga 
upp självkänsla och lust, utveckla kreativ och konstruktiv förmåga, samt förmåga att reflekte-
ra, bedöma och ta ställning inkluderas i detta område. Hur lärarna ansåg att undervisningens 
fokus fördelade sig mellan dessa olika förmågor inom området framgår inte av ämnesrappor-
ten. Det är alltså inte med säkerhet möjligt att avgöra om just elevernas förmåga att utveckla 
sina kunskaper från andra ämnesområden ställs i fokus. Men rapporten visar dock att den del 
av kursplanen, i vilken denna förmåga lyfts fram, har stort inflytande i slöjdlärarnas undervis-
ning (Johansson & Hasselskog, 2005). 
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Slöjd som en ”hjälpgumma” 

Rapporten tar också upp slöjdlärarnas inställning till samarbete med andra ämnen (Johansson 
& Hasselskog, 2005). Lärarna i undersökningen uttrycker sig positivt till samarbete med 
andra ämnen. Samtidigt visar den att slöjdlärarna i större utsträckning än tidigare planerar sina 
lektioner ensamma. Rapporten fastslår vidare att eleverna har en positiv inställning till slöj-
den. Denna inställning skulle kunna vara en öppning till allmänt kunskapsinhämtande hos 
eleverna, inte minst genom samarbete mellan slöjden och andra ämnen, menar författarna. 
Samtidigt går det att utläsa en viss oro bland lärarna att slöjden skall reduceras till ett slags 
stödämne för teoretiska ämnen såsom matematik och språk. På en öppen fråga om hur lärarna 
tror att slöjdämnet skulle påverkas av en skola utan timplan gavs bland annat detta svar som 
illustrerar farhågan (Johansson & Hasselskog, 2005). 

Jag tror att ämnet riskerar att bli ”hjälpämne” till andra ämnen, eller helt försvinner som kunskapsämne. 
Jag upplever nämligen att inte bara lärare i andra ämnen ser slöjd som ett mindre viktigt ämne, utan att 
många av oss slöjdlärare - kanske omedvetet - stiger åt sidan för andra ämnen istället för att propagera för 
att slöjd är ett viktigt ämne. Vi gör som grupp alldeles för dålig reklam för vad ämnet innehåller och hur 
viktigt det är, det är ett stort problem. Att problematisera detta perspektiv för bl.a. blivande slöjdlärare 
tycker jag är en stor uppgift för lärarutbildningen som de helt tycks ha missat. Det är oerhört viktigt att 
lärare i slöjd hävdar ämnets fördelar vid timplanernas slopande! (s.27) 

Det här är en inställning som Lindström och Hägglund delar. I en intervju av Mathiasson 
(2004) talar de båda om faran i att reducera de estetiska ämnena till ”hjälpgummor” åt de teo-
retiska ämnena. Det kunskapsinnehåll som förmedlas till eleverna i de estetiska ämnena är 
inte mätbara på samma sätt som kunskaperna i de teoretiska ämnena. Detta, skriver Mathias-
son, menar Lindström och Hägglund är en av orsakerna till att de estetiska ämnena har en så 
låg status. Att söka så kallade överspridningseffekter i undervisningen av de estetiska ämnena 
är ett försök att ge dem ett ökat värde i den rådande skolkulturen där mätbara kunskaper vär-
desätts högst. Några vetenskapliga studier som visar på sådana positiva överspridningseffekter 
finns inte enligt Hägglund skriver Mathiasson. Studier har försökt visa ett samband mellan 
estetiska läroprocesser och elevernas prestationer i teoretiska ämnen, dock utan framgång. En 
anledning till detta enligt Lindström, skriver Mathiasson, är att forskningen har letat efter 
samband på fel nivå. Den har sökt att finna överspridningseffekter inom skolans uppnående 
mål eftersom dessa är mätbara. ”Det påminner lite om historien om drinkaren som letade efter 
sina borttappade nycklar under gatlyktan – eftersom det var lättast att se där! Om estetiska 
läroprocesser har överspridningseffekter, så tror jag snarare att dessa har samband med sko-
lans strävansmål” (Mathiasson, 2004 s.36). 

Både Lindström och Hägglund är överens om att estetiska ämnen kan skapa ingångar 
och nya öppningar till andra ämnen, skriver Mathiasson (2004). De ger oss en värld att 
leva i och kan därför berika andra ämnen. Detta måste dock ske på de estetiska ämnenas 
villkor menar Lindström i Mathiassons intervju. Estetiska aspekter måste finnas i all 
undervisning, men inte som en förhoppning att nå bättre mätbara resultat. De ska finnas 
där för att införa andra perspektiv med förhoppning att nå skolans strävansmål (Mathi-
asson, 2004). 

En kulturskola för alla 

Marner och Örtergren (2003) redogör i sin rapport för vilken betydelse de estetiska ämnena 
har fått i försöksskolor utan timplan. De menar att estetiska ämnen, i motsats till de farhågor 
som tidigare lyfts fram, inte fått mindre tid eller betydelse i undervisning vid avskaffandet av 
timplaner. Timplanernas slopande har å andra sidan inte heller lett till större integrering mel-
lan de estetiska ämnena och övriga ämnen genom temaarbeten eller liknande. Vissa profilsko-
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lor har lagt mer tid och resurser på de estetiska ämnena, medan drastiska minskningar av tid 
och resurser förekommer på andra skolor. Generellt sett, menar Marner och Örtergren, har de 
estetiska ämnena kvar den tid och de resurser de hade i en skola med timplaner. En förklaring 
till detta anser de kan vara att de lokaler och utrustning som redan finns på skolorna inte ska 
stå oanvända (Marner & Örtergren, 2003). 

Det finns en motsättning mellan de estetiska och teoretiska ämnenas syn på kunskapstilläg-
nande menar Marner och Örtergren (2003). De teoretiska ämnena ser kunskap som språklig 
och begreppsbaserad medan estetiska ämnena ser kunskap som handlande i praktiken där 
kunskap är baserad på beprövad erfarenhet, beskriver författarna. Denna vitt skilda syn på 
kunskap innebär en fara att de praktiska och teoretiska ämnena glider allt lägre ifrån varandra, 
i stället för att komplettera varandra och skapa en helhet. 

En tankefälla lurar om den polariserade modellen accepteras också av de praktiskt-estetiska ämnena och 
om de definierar sig i motsats till de ämnen som ofta kallar sig teoretiska. De praktiskt-estetiska ämnena 
blir då de icke-verbala ämnena. Som Thavenius (2002a:50ff.) hävdar växer den romantiska tanken ”fritt 
skapande” och liknande föreställningar ur denna motsättning. Också de estetiska ämnenas marginalisering 
kan ha med motsättningen att göra om man förutsätter att den akademisk/ teoretiska diskursen, dvs. den 
pedagogiska rationaliteten, som innefattar det vertikalt/hierarkiska medieringsbegreppet, är dominant i 
skolan  (Marner & Örtergren, 2003 s.44). 

De estetiska ämnenas roll i strävan mot beredskap för livet 

Marner och Örtergren (2003) talar om vikten att förstärka och tydliggöra de olika hemmedier 
som estetiska ämnena har. Med hemmedie avser författarna de medier genom vilket kommu-
nikation i ett ämne sker. De flesta ämnen i skolan har det talade eller skrivna språket som 
hemmedie. I ett vidgat perspektiv på kommunikation som inkluderar de estetiska ämnenas 
hemmedier blir dessa enligt författarna ytterligare former för mediering. Genom bildkommu-
nikation kommunicerar eleverna i bildämnet, i slöjdundervisningen kommunicerar eleverna 
genom artefakter. Musik, konst, drama och dans är andra medier för kommunikation som 
finns inom ramen för de estetiska ämnena menar Marner och Örtergren. Att uppmärksamma 
de kommunikativa kvalitéer som respektive estetiskt ämne har genom sitt hemmedie och an-
vända det i all undervisning skulle kunna ha fördelar. Fler typer av erfarenhet, kunskap och 
upplevelser skulle berika skolans klimat. Radio, TV, dataspel är alla exempel på multimedia. 
Där blandas olika typer av mediering så som bild, musik, drama, dans, talat och skrivet språk. 
Vi får inte, menar författarna, dela upp olika typer av mediering så att de bara belyses i den 
ämnesundervisning där den är hemmedie. Vi kommer då lågt ifrån verklighetens komplexa 
samspel mellan dem. Kommunikation i dagens samhälle sker i lika stor omfattning genom de 
medier som är ämnesspecifika för de estetiska ämnena som genom tal och skrift. Därför är en 
helhetssyn och samverkan mellan skolans alla ämnen, inklusive de estetiska, av stor vikt i 
skolans strävan efter att utbilda elever till tänkande medborgare som fattar väl grundade beslut 
(Marner & Örtergren, 2003). 

Vitt skilda uppfattningar om skolans estetiska verksamhet 

Lindgren (2006) har i sin avhandlig Att ordna de estetiska ämnena undersökt hur skolledare 
och lärare motiverar de estetiska ämnenas legitimitet i skolan. Hon fastställer ett antal olika 
förhållningssätt utifrån vilka skolans estetiska verksamhet ges mål och mening. Dessa katego-
riseras utifrån följande begrepp; kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och för-
stärkning. 

Enligt tanken om estetiska verksamheter i skolan som kompensation ska de fungera som en 
typ av specialundervisning, menar Lindgren (2006). De estetiska verksamheterna anses ha en 
terapeutisk inverkan, speciellt på de barn som av en eller annan anledning inte kommer till 
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rätta i skolan. Undervisning i, eller genom, de estetiska ämnena anses kunna gynna dessa 
barns utveckling.  Att på detta sätt värna om de estetiska ämnena genom att värna om de sva-
ga och utsatta, menar Lindgren, är en effektiv retorik i vår tid.  

En annan uppfattning som Lindgren (2006) lyfter fram är att de estetiska ämnena utgör en 
motvikt till de mer teoretiska ämnena i skolan. Även här utgår lärarna och skolledaren från ett 
behov hos barnen. Till skillnad från argumentationen kring de estetiska ämnena som kompen-
sation utgår denna argumentation från att alla barn behöver en balanserad skolvardag, inte 
bara de barn som inte kommer till rätta i skolan. Det behov hos barnen som avses i det här 
sammanhanget är behovet av växlande arbetsuppgifter och arbetssätt. De teoretiska ämnena 
ses som stillasittande och högst koncentrationskrävande vilket kan uppvägas av de estetiska 
ämnenas mer fysiska verksamhet upplevs som mer avslappnande, menar Lindgren.  Den här 
typen av retorik är effektiv, anser hon, eftersom den utgår i en klassisk uppdelning av likväl 
skolans innehåll som människan nämligen teori och praktik, tanken i knoppen och praktiken i 
kroppen. Uppdelningen ger sken av ett helhetstänkande och en naturlig balans i en annars 
splittrad verksamhet med splittrade människor (Lindgren, 2006). 

Utgångspunkten att estetisk verksamhet behövs i skolan för att den är lustfylld ligger i linje 
med behovet av balans. Precis som att barnen anses ha ett behov av en varierad skoldag anses 
eleverna ha ett behov av lustfyllda aktiviteter i skolan, menar Lindgren. Här utgår lärarna och 
skolledarna från att lusten får rädslan att försvinna. Argumentationen går ut på att någonting 
som är roligt leder till att barnen vågar ta för sig mycket mer, men också att den lustfyllda 
aktiviteten är ett mål i sig. (Lindgren, 2006). 

De estetiska ämnena legitimeras även utifrån att de har en fostrande funktion, menar Lindgren 
(2006). Lärarna och skolledarna argumenterar då utifrån att de skulle skapa bra människor 
eller goda samhällsmedborgare. De estetiska ämnena anses viktiga då de bidrar till samarbets-
vilja och lyhördhet men även självförtroende. Barnen antas otillräckliga utifrån två aspekter 
menar Lindgren. Dels behöver de utveckla samarbetsförmågan, lyhördhet och ödmjukhet. De 
behöver också utveckla ett större självförtroende för att klara sig i samhället. (Lindgren, 2006) 

Utgångspunkten att de estetiska ämnena behövs i skolan som en form av förstärkning bottnar i 
att de anses kunna bidra till bättre kunskaper inom andra ämnesområden. Argumentationen 
från skolledare och lärare utgår ifrån föreställningen att ju fler ämnen som är integrerade i 
undervisningen av ett kunskapsstoff, desto bättre. Även här betonas att de estetiska ämnena 
bidrar med lust hos barnen men att fokus ändå ligger på lärande. Undervisningen antas således 
inte vara lustfylld för barnen om den utförs på traditionellt vis utan integrering med något av 
de estetiska ämnena. (Lindgren, 2006). 

Tydlig i Lindgrens (2006) avhandling är att trots många teorier kring lärande som förespråkar 
en praktisk kunskapssyn där kunskap både skapas av och utvecklas i handling görs en diffe-
rentiering mellan teori och praktik i skolan. Lärare ses som antingen teoretiker eller praktiskt 
inriktade esteter, ämnen beskrivs antingen som praktiskt-estetiska eller teoretiska.  Elever som 
är begåvade inom estetiska ämnen anses sämre i teoretiska och vice versa (Lindgren, 2006). 

Kunskaper i slöjden ur ett elevperspektiv 

Borg (2001) har beskrivit hur eleverna har upplevt slöjdämnet genom att undersöka vad de i 
vuxen ålder minns och vad de tycker haft betydelse för dem. Informanternas svar vid intervju-
tillfällena sammanfattar Borg i tre olika perspektiv. Det första perspektivet är slöjd som tek-
nik. I det, menar Borg, anser informanterna att slöjden både utvecklar en hantverksteknisk 
kunskap i form av olika slöjdtekniker men också en mer allmän teknikförståelse genom de 
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praktiska erfarenheter som slöjden bidrar till. I det andra perspektivet, som författaren valt att 
kalla slöjd som kultur, uttrycker informanterna uppfattningen att slöjdämnet innebär en slags 
levande överföring av traditionella, historiska, hantverk. I detta perspektiv ses också slöjden 
som en nutida kulturproduktion där eleverna ges möjlighet att uttrycka sig och gestalta sin 
egen begreppsvärld. Det tredje perspektivet är vad som varit slöjdens huvudsyfte allt sedan 
1800-talet, anser Borg, nämligen att slöjden bidrar till elevernas formella bildning. I detta 
perspektiv anses slöjden träna eleverna i en mängd olika karaktärsformande egenskaper som 
tilltro till sin egen förmåga, samarbetsförmåga, uthållighet, självständighet och förmåga att ta 
eget ansvar (Borg, 2001). 

Metod 
Denna studie har en fenomenologisk ansats och den empiriska undersökningen är av kvalita-
tiv art. Studiens syfte är att beskriva vad slöjdlärare har för intention att lära eleverna och hur 
slöjdundervisningen kommer in i skolans större sammanhang. I följande avsnitt förklaras stu-
diens övergripande uppläggning. En generell översikt görs av vad en fenomenologisk forsk-
ningsansats innebär, vilken informationsinhämtande metod som valts samt hur informations-
inhämtningen gått till. Även bakgrunden till, likväl som urvalet av, undersökningsmetod, in-
formanter och intervjufrågor beskrivs. Slutligen redogörs för det praktiska genomförandet och 
bearbetningen av intervjuerna. Det övergripande upplägget för studien utgår från de steg som 
Svenning (2003) beskriver. Processen har gjorts tämligen linjär för att kunna beskrivas på ett 
överskådligt sätt. De olika stegen i processen har dock stått i relation till, och påverkats av, 
varandra. Hopp fram och tillbaka mellan dem har förekommit precis som Kvale och Brink-
mann (2009) beskriver det. 

Fenomenologi och fenomenografi 

Marton och Booth (2000) beskriver att fenomenologin som forskningsansats innebär att för-
söka beskriva eller gestalta fenomen i en persons livsvärld med utgångspunkt i deras livs-
värld. Bengtsson (2005) menar att vi aldrig har en direkt och ofärgad blick genom vilken vi 
kan förhålla oss till världen runt omkring oss eftersom vi både påverkar, och påverkas av den. 
Förhållningssätt till ett objekt förmedlas alltid utifrån olika kulturella betingelser som subjek-
tet inte kan göra sig fri från exempelvis social omgivning, historisk period och språk. Feno-
menologin frågar sig således hur personer erfar världen de lever i, deras livsvärld. Bengtsson 
beskriver fenomenologin genom att förklara det, i fenomenologin, centrala fenomenbegrep-
pet. Fenomen kommer från grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Ingenting kan visa sig 
utan att visa sig för någon. Fenomenbegreppet innebär därför ett beroende mellan objekt och 
subjekt. Marton (1981) menar att ett strikt fenomenologiskt perspektiv utgår från att vi bara 
har tillgång till världen genom upplevelsen av den. Detta förhållningssätt innebär att vi inte 
kan skilja på vad som upplevs från upplevelsen som sådan. Med andra ord syftar fenomenolo-
gin till att undersöka upplevelsen av ett fenomen och därigenom skapa kunskap om fenomenet 
i sig självt eftersom ingen distinkt skillnad görs mellan vad vi upplever och hur vi upplever 
det. Bryman (1997) beskriver detta som en vilja att anta aktörens perspektiv, att försöka upp-
fatta fenomenet utifrån dennes perspektiv. 

Fenomenologin är nära besläktad med fenomenografin, menar Marton (1981). Därför kan en 
jämförelse mellan dem vara behjälplig för att förklara innebörden av dem. Centralt inom fe-
nomenologin är begreppet väsen, skriver han. Med väsen menas den inneboende meningen 
hos ett fenomen vilken består av det dominerande synsättet som individen har på det och inte 
alla, eventuellt motsägelsefulla, synsätt som individen kan ha. Emedan fenomenologin syftar 
till att finna detta väsen hos ett fenomen syftar fenomenografin till att finna och förklara 
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många olika synsätt som, om de särskiljs genom kvalitativa olikheter, anses tämligen begrän-
sade till antal (Marton, 1981). 

Fenomenologin är metodiskt orienterad medan fenomenografin är innehållsorienterad, beskri-
ver Marton (1981). Vad han menar är att fenomenologin drar slutsatser kring ett fenomen ut-
ifrån vad som framstår som dess väsen vid en fenomenologisk undersökning. Fenomenografin 
drar slutsatser kring ett fenomen utifrån alla olika saker som människor uppfattar, upplever 
och föreställer sig om fenomenet (Marton, 1981). 

En fenomenologisk forskningsansats syftar till att förklara världen i ett oreflekterat tillstånd, 
menar Marton (1981). Syftet är antingen att beskriva hur världen skulle se ut, innan eller utan 
att vi reflekterade kring den, eller att beskriva hur vår förgivet tagna värld bestående av vår 
vardagliga existens levs.  Fenomenografin vill förhålla sig både till vad som är tänkt och vad 
som är upplevt. Den ställer även frågor kring vad som är kulturellt betingat och vad som är 
individuellt utvecklade strategier genom vilka vi förhåller oss till värden omkring oss (Mar-
ton, 1981). 

Kvantitativ vs kvalitativ, reliabilitet och validitet 

Den kvantitativa metoden är utformad för att fastställa en kvantitet; hur många, hur stor, hur 
mycket och så vidare (Svenning, 2003). Som exempel nämner Eneroth (1987) att kvantitativa 
studier kan används för att beskriva hur mycket akademiker har i genomsnittlig årslön. Kvan-
titativa undersökningar kan också undersöka hur två företeelser skiljer sig åt utifrån en be-
stämd egenskap. Till exempel hur stor skillnad det är mellan akademikers och arbetares ge-
nomsnittliga årslöner, detta kallar Svenning (2003) för kausalundersökning.  Det är också 
möjligt att söka kvantitativa samband mellan olika saker genom kvantitativa studier som till-
exempel hur mycket lönen berodde på utbildningsnivå. Den kvantitativa metoden utgår från 
att det typiska, alltså det av intresse vid en undersökning, är mängden av en viss kvalitet. Ene-
roth (1987) menar att detta inskränker kvantitativa studier till vad som är mätbart med hög 
precision. För att resultatet ska vara generaliserbart måste urvalet vara representativt på ett 
sådant sätt att det speglar ett slags genomsnitt av populationen som ska undersökas. Vidare 
måste mätverktygen vara konstruerade på ett sådant sätt att det mäter vad som avses att mäta 
och resultatet skall vara kvantifierbart, idealiskt på en kvotskalenivå. Att lyckas med allt detta, 
menar Eneroth, innebär att bara en liten del av verkligheten finns kvar som vi kan skaffa ve-
tenskaplig kunskap om genom kvantitativa undersökningar (Eneroth, 1987). 

Bryman (1997) menar att den kvalitativa metodens huvudsakliga syfte är att se eller uttrycka 
händelser, handlingar, normer och värden utifrån den studerade personens eget perspektiv. 
Det innebär förutom att ställa sig empatisk till de personer som studeras även att förhålla sig 
till sammanhang som dessa befinner sig i och utgår ifrån när de värderar vad som sker, menar 
han. Svenning (2003) menar att en kvalitativ studie är mer exemplifierande än generaliseran-
de. Syftet med en kvalitativ undersökning är inte att mäta kvantiteten hos en företeelse utan 
att upptäcka en eller flera företeelser. Den kvalitativa metoden har därför inte samma reliabili-
tetsproblem som den kvantitativa i form av urval och mätinstrument för högsta möjliga gene-
raliserbarhet. Detta eftersom den inte i lika hög utsträckning som en kvantitativ studie bygger 
sin reliabilitet på att två studier med samma syfte och metod ger samma resultat. Därför bör 
man i en kvalitativ studie vara försiktig att göra generaliseringar utifrån resultatet (Svenning, 
2003).  

Däremot har en kvalitativ studie samma problem som en kvantitativ studie med vad Bryman 
(1997) valt att kalla reaktivitet. Reaktivitetsproblemet består i hur insamlad data påverkas av 
de undersökta personernas reaktion på mätinstrumenten. Om de personer som studeras är 
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medvetna om att de studeras kan deras handlande påverkas och inte bli ”vanligt”, menar Bry-
man. Det är ett samspel mellan metoden och dess användare som ger resultaten. Det innebär 
att metodens potential maximeras genom användarens kommunikationsförmåga, menar Ene-
roth (1987). Kvalitativ metod bygger sin reliabilitet på vilket förståelsedjup som användaren 
kan nå, alltså hur väl han eller hon kan förstå och tolka de data som studie resulterat i. För den 
skull får givetvis inte resultatet i en kvalitativ studie vara helt godtyckligt om det ska kunna 
resultera i en vetenskaplig studie. Metoden kräver därför att insamlad data redovisas på ett 
sådant sätt att den, vid en granskning av en annan person, tydliggör mot vilken bakgrund re-
sultatet redovisats (Eneroth, 1987). 

Med en undersöknings validitet menas kortfattat hur väl den lyckats undersöka vad den avsett 
att undersöka (Svenning, 2003). Man gör skillnad på en undersöknings yttre och inre validitet. 
Den inre validiteten består i hur väl undersökningens teoretiska och empiriska delar samspe-
lar. Är den teoretiska basen tillräckligt bred för att träcka in olika indikatorer som i slutändan 
kan ge oss svar på vår frågeställning? Mer konkret kan man säga att frågan är om rätt frågor 
ställts till rätt personer och om alla olika aspekter av studiens frågeställning har tagits i beakt-
ning. Den yttre validiteten består i hur generaliserbara studiens resultat är samt om studiens 
slutsatser kan mynna ut i, eller kopplas till, en allmän teori (Svenning, 2003). 

Informationsinhämtande metod 

Den datainsamlingsmetod som har använts är intervjuer med en låg grad av standardisering. 
Trost (1997) beskriver en låg grad av standardisering med att intervjuaren har färdiga ämnen 
och frågor som ska behandlas under intervjun. Dessa tas inte upp i någon speciell ordnings-
följd och har inte fasta svarsalternativ, informanten tillåtas att tala utförligt om sina idéer ut-
ifrån de områden som intervjuaren tar upp. Frågorna är öppna och kompletteras med följdfrå-
gor utifrån varje intervjutillfälle. Fokus ligger på att den intervjuade ska utveckla sina syn-
punkter kring de olika områden som intervjun avser att belysa. Variationsmöjligheterna är 
stora och ger möjlighet till mångfacetterade och uttömmande svar (Trost, 1997). 

Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (Bilaga 1) bestående av två olika teman samt 
förslag till frågor som formulerats utifrån en modell av Kvale och Brinkmann (2009). Forsk-
ningsfrågorna utgör teman, utifrån dessa har sedan inledande intervjufrågor formulerats som 
sedan följs upp av frågor baserade på vad informanterna berättar vid de olika intervjutillfälle-
na. 

Etiska ställningstaganden och frågeformulering att ta hänsyn till 

Informanterna informerades om att intervjun är konfidentiell. Alltså att insamlad data kommer 
att behandlas på sådant sätt att informanternas identitet förblir okänd, exempelvis kommer 
inte namn på informanten eller dennes arbetsplats att nämnas. Denscombe (2009) beskriver 
vikten av konfidentialitet för att informanterna skall våga uttrycka sig fritt. Vidare informera-
des informanterna om att han eller hon inte behövde svara på alla frågor och kunde avbryta 
intervjun när de ville. Detta är viktigt då informanten kan finna det oartigt att i intervjusitua-
tionen att inte svara exempelvis om hon eller han inte kan, eller vill, ta ställning i en fråga 
(Trost, 2005). Informanterna informerades också om syftet med undersökningen samt att in-
tervjun skulle komma att spelas in. Samtliga av dessa inledande steg är av stor vikt för att 
skapa ett så förtroendefullt och avslappnat klimat som möjligt för resten av intervjun (Dens-
combe, 2009). 

Frågornas bredd är en av de saker som intervjuaren måste ta hänsyn till, menar Krag Jacobsen 
(1993). Med detta menas i vilken mån frågan är öppen och ger möjlighet till olika svar och 
förhållningssätt från informantens sida. Öppna frågor leder ofta till ett ”rikare” datamaterial 
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medan motsatsen, slutna frågor, mer eller mindre bara har ett svarsalternativ. Frågor kan vara 
öppna eller slutna på olika sätt menar Krag Jacobsen (1993). En fråga som är allt för öppen 
kan ha negativa konsekvenser i intervjusituationen. Frågor vars natur ger allt för många sätt 
att förhålla sig till dem kan göra att informanten inte vet hur han eller hon ska svara. Begräns-
ningar kan då göras i det fysiska och tidsmässiga utrymmet. Ett exempel på detta som förfat-
taren tar upp är skillnaden mellan frågorna ”Berätta något?” och ”Berätta något om din första 
skoldag?” (s. 100). 

Ett annat sätt att inskränka frågor är att värdeladda dem. I sin mer extrema form blir dessa 
frågor ledande frågor, menar Krag Jacobsen, (1993) och svaret på dessa blir oftast inte speci-
ellt uttömmande. Intervjuarens möjlighet att ställa följdfrågor, som varför något är bra eller 
dåligt, begränsas om han eller hon redan slagit fast detta genom frågans ledande natur. Detta 
leder ofta intervjun till ett stopp, menar Krag Jacobsen, där den måste startas om på nytt. Det 
kan utnyttjas för att avsluta en viss del av intervjun eller avrunda den helt och hållet förklarar 
han. Om hela, eller största delen av, intervjun består av slutna och ledande frågor blir den till 
stor del styrd av intervjuarens teorier och hypoteser utifrån vilka han eller hon formulerar sina 
frågor. Intervjun slutar att vara en utforskande process av ett okänt område och möjligheterna 
att finna något nytt eller oförutsett minskar (Krag Jacobsen, 1993). 

Sammanfattningar av informantens svar under forskningsintervjun spelar en viktig roll skriver 
Krag Jacobsen (1993) då de är uttryck för forskarens uppfattning om vad som har sagts. Om 
eller när sammanfattningen blir accepterat av informanten kan man gå vidare i utforskningen. 
Sammanfattningen kan formuleras som en fråga och fungera som en spegel genom vilken 
informanten kan se och bedöma vad de sagt. En sådan sammanfattning kan bli viktig vid in-
tervjutillfället om intervjuaren i den ger uttryck för något som informanten inte har upptäckt 
ännu. Den kan också ge upphov till ytterligare förtydliganden eller fördjupningar inom ett 
område om informanten upplever att dennes åsikter inte gått fram på rätt sätt (Krag Jacobsen, 
1993). Kvale och Brinkmann (2009) skriver att den skickliga intervjuaren under samtalets 
gång klargör och tolkar vad informanten säger så att de kan vidga innebörden av det och be-
kräfta eller förkasta vad som sagts. Trost (1997) är av motsatt uppfattning till Kvale och 
Brinkmann (2009) samt Krag Jacobsen (1993). Han menar att sammanfattningar av informan-
tens svar under forskningsintervjun kan bli en form av löpande analys. Analysen skall, enligt 
Trost, göras i lugn och ro efter intervjun och om osäkerhet finns kring vad den intervjuade 
menar är det bättre att fortsätta fråga än att sammanfatta. Sammanfattningar under intervjun 
kan leda till avbrott och att den intervjuade erkänner en felaktig sammanfattning av ren artig-
het (Trost, 1997). 

Pauser är bra verktyg för att få utförliga svar vid en intervju. Korta och exakta svar har hög 
status i vår kultur menar Krag Jacobsen (1993) men kan bli betydligt mer utförliga och intres-
santa om intervjuaren behåller sin frågande attityd i en paus efter svaret. Han menar att den 
intervjuade då med stor sannolikhet kommer att bryta tystnaden med en vidare utläggning i 
frågan som kan vara mer intressant än det tidigare korta och kärnfulla svaret. Hypotetiska 
frågor, alltså öppna frågor om sådant som inte är eller inte finns, kan också ge uttömmande 
svar. De kan tillföra ett nytt och överraskande perspektiv i intervjutillfället vilket är effektiv 
speciellt om intervjun går trögt (Krag Jacobsen, 1993). 

Dumma frågor, som författaren uttrycker det, kan vara frågor som innehåller två frågor på 
samma gång. Vid en sådan fråga svarar informanten i de flesta fall bara på den sista av dem 
menar Krag Jacobsen (1993). Andra typer av dumma frågor som han tar upp är oklara frågor, 
alltså frågor där den intervjuade inte förstår vad som frågas, och kränkande frågor, alltså frå-
gor som ställs med ett anklagande eller nedlåtande tonfall. Ingen av dessa tenderar att ge an-
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vändbara svar och kan till och med göra informanten osäker och avigt inställd under resten av 
intervjutillfället (Krag Jacobsen, 1993). 

Urval 

Denscombe (2009) belyser att det inte finns några hinder för ett slumpmässigt urval vid en 
kvalitativ studie. Han menar dock att ett sådant förfarande är osannolikt eftersom de männi-
skor som ingår i urvalet har en tendens att väljas eftersom de har en unik inblick i, eller speci-
ell position i förhållande till, ämnet. Slöjdlärare som grupp har just denna inblick och position 
i förhållande till denna studies syfte. Trost (2005) menar att en kvalitativ studies problem inte 
är att finna en urvalsgrupp som kan anses statistiskt representativ. I stället är problemet att allt 
för många ”vanliga” och för få ”ovanliga” människor finns representerade. En kvalitativ stu-
die ska sträva efter att få en så stor spridning bland informanterna som möjligt, urvalet ska 
vara heterogent inom ramen för den homogena gruppen (Trost, 2005). Informanterna har där-
för valts för att representera så många olika variationer som möjligt i form av ålder, kön, 
slöjdinriktning, utbildning och arbetslivserfarenhet inom gruppen slöjdlärare. Trost belyser 
faran i att underskatta den tid bearbetning av intervjusvar tar, framförallt utskriften av dessa. 
Vidare understryker han att man inte bör gå i fällan att missta kvantitet för kvalitet. Det är 
bättre att, inom tidsramen för undersökningen, utföra få men bra förberedda intervjuer som 
kan bearbetas och analyseras väl. Trost rekommenderar fyra eller fem intervjuer för att inter-
vjumaterialet inte ska bli ohanterligt (Trost, 2005). 

Urvalsgrupp 

Förfarandet att finna en urvalsgrupp som representerar en god spridning inom områdena ålder, 
kön, slöjdinriktning, utbildning och arbetslivserfarenhet genomfördes på två sätt. Två infor-
manter hittades via respektive skolas hemsida och kontaktades. För att finna ytterligare två 
informanter skickades en e-post till rektorer och skolledare. I e-posten eftersöktes slöjdlärare 
med lämplig ålder, kön, arbetslivserfarenhet och slöjdinriktning som var villiga att delta i stu-
dien. De slöjdlärare som var villiga att delta i studien hörde av sig via e-post och av dessa 
valdes sedan ytterliga två informanter ut enligt ovan nämnda kriterier. 

Informanterna bestod av tre kvinnor och en man. Två var textilslöjdslärare, en var trä- och 
metallslöjdslärare och en hade båda slöjdinriktningarna. En av dem undervisade i årskurserna 
3-7 övriga undervisade i årskurserna 3-9. Informanternas ungefärliga ålder var tämligen jämnt 
fördelad mellan 30 år till 60 år. Ungefärlig tid i yrket var tämligen jämnt fördelad mellan 6 år 
till 30 år. 

Bortfall 

Samtliga informanter som kontaktades ställde upp på intervjuer. De besvarade alla frågor utan 
förbehåll och hade avsatt den tid som angetts till intervjun. Inspelningen har fungerat som den 
skulle och hörbarheten har varit god. Av dessa anledningar finns inget bortfall att redovisa. 

Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 3 år 2010. Informanterna kontaktades först via 
telefon. Studien, dess syfte och hur lång tid informanterna skulle avsätta för intervjun presen-
terades övergripande varefter samtliga tackade ja till att delta. I vissa fall bestämdes även tid 
och plats för intervjun vid det inledande telefonsamtalet. Därefter skickades en e-post med 
bifogat informationsblad (Bilaga 2) till informanterna och de som ännu inte bestämt tid och 
plats meddelade detta via e-post. 
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Samtliga intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats i dennes hemklassrum eller an-
gränsade rum där intervjuerna kunde genomföras ostört. Informanterna meddelades vid inter-
vjutillfället återigen om att intervjuerna skulle komma att spelas in, att deltagandet i studien 
var helt frivilligt och de fick informationsbladet i tryckt form. Därefter genomfördes intervju-
erna som tog mellan 56 och 87 minuter, de spelades in med en mp3-spelare. 

Hantering av insamlad data 

Det inspelade intervjumaterialet har transkriberats i sin helhet från talad till skriven form. Sär-
skilt viktiga delar av intervjumaterialet, det vill säga uttalanden som exemplifierar ett förhåll-
ningssätt, redovisas i form av citat. Viss omformulering kan förekomma i omvandlingen från 
talat till skrivet språk då en ordagrann transkribering av ett uttalande kan få uttalandet att 
framstå som osammanhängande och förvirrat (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har dock 
inte skett på ett sådant sätt att den ursprungliga innebörden i uttalandet försvunnit. Kvale och 
Brinkmann menar att en litterär återgivning av intervjuerna i skrift gör det lättare för läsaren 
att förstå meningen av informantens berättelse. De poängterar att det inte finns några givna 
mallar för hur en intervju skall transkriberas men en riktlinje kan vara att försöka formulera 
utskriften så som den intervjuade hade velat formulera sig i skrift. För att inte informanter 
eller andra personers identitet skall avslöjas har inga namn använts vare sig i transkriptionen 
av intervjuerna eller i redovisningen av dem. Informanterna benämns lärare 1, 2, 3 och 4. 
Andra personer eller platser som angetts vid namn under intervjuerna redovisas på ett sådant 
sätt att de inte kan identifieras men utan att innebörden i informantens uttalande förvanskas 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nyberg (2000) menar att insamlad data vid mindre undersökningar bara behöver sparas tills 
resultatet är redovisat. Insamlade data från denna studie kommer dock att sparas i sin helhet 
hos författaren tills arbetet är publicerat och godkänt. 

Analys 

Den metod som använts för att koncentrera och precisera resultatet av intervjuerna är me-
ningskoncentrering. Metoden innebär att ett långt uttalande omformuleras till ett kortare 
stycke som speglar det ursprungliga uttalandets huvudsakliga innebörd. På så vis blir en lång 
text kortare och mer koncis (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I ett första steg har materialet lästs grundligt för att skapa en helhetsuppfattning av det. Däref-
ter har materialet lästs på nytt med syfte att fastställa meningsenheter, det vill säga avsnitt i 
intervjuerna som speglar en uppfattning hos informanten. De meningsenheter som hittades 
under denna inledande del av analysarbetet har markerats för att därefter tolkas och samman-
fatta så kortfattat och fördomsfritt som möjligt. Svenning (2003) benämner detta steg i ana-
lysarbetet för öppen kodning. 

Meningsenheterna har sedan jämförts och sorteras så att enheter med liknande innehåll kom-
mit att utgöra teman, varje tema har sedan sammanfattats och preciserats utifrån de samman-
fattningar som gjorts vid den öppna kodningen. Detta kallar Svenning (2003) för axiell kod-
ning. Till varje tema har frågor ställts utifrån studiens syfte för att avgöra om de är relevanta 
för studien. De teman som bedömt vara behjälpliga för att besvara studiens syfte och fråge-
ställningar har strukturerats utifrån begrepp och gemensamma nämnare som framkommit 
både i den öppna och axiella kodningen. De teman som inte bedömts vara behjälpliga för att 
besvara studiens syfte har valts bort. Meningsenheterna i varje kvarvarande tema har sedan 
sammanfattats och skrivits ihop till sammanhängande och beskrivande text vilka utgör rappor-
tens reslutat (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Sist i analysarbetet har, vad Svenning (2003) kallar, en selektiv kodning gjorts. Det innebär att 
finna meningsenheter som på ett tydligt sätt exemplifierar eller ger stöd för de teman som 
framkommit genom den öppna och axiella kodningen. Dessa utgör de citat som följer varje 
presenterat tema i redovisningen av studiens resultat (Svenning, 2003). 

Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar som var och en syftar att belysa studiens forskningsfrågor; 
Vad fokuserar slöjdlärarna på i sin undervisning och varför, samt vilken roll anser slöjdlärare 
att slöjden har i skolan? Under varje del redovisas de teman med anknytning till forsknings-
frågorna som framkommit vid analysarbetet. Varje tema exemplifieras sedan med citat från de 
intervjuade slöjdlärarna. 

Från tredjeklassare till självgående slöjdare 

I denna första del av resultatet redovisas vad slöjdlärarna syftar till att lära eleverna inom äm-
net slöjd och varför. Följande teman redovisas; Teknik och motorik, Ritningar, mönster och 
arbetsbeskrivningar, Färg och form, Arbetsglädje, Tilltro till sin egen förmåga och förmåga att 
arbeta självständigt samt Handlingsberedskap för livet. 

Teknik och motorik 

I de lägre årskurserna ligger undervisningens fokus på att lära eleverna olika hantverkstekni-
ker och träna såväl deras fin- som grovmotorik. I intervjuerna framgår att slöjdlärarna så tidigt 
som möjligt vill ge eleverna dessa ”verktyg” som de behöver för att kunna utveckla egna idéer 
och arbeta självständigt. 

Man tränar fingermotoriken i slöjden, det handlar inte bara om att göra produkter utan om att träna 
finmotoriken också, jag brukar säga att i träslöjden kanske det är lite mer grovmotorik. Eleverna fattar 
det. (Lärare 1) 

I de lägre årskurserna, vi kan säga årskurs 3, ser jag till att det är mycket motorik för händerna och att de 
får sy. Vi sparar med symaskinen till årskurs 4 men det beror på vilken grupp jag har. En del är mogna 
tidigt för att arbeta med den men en del är det inte, då måste de få öva för hand. De får ofta träna att 
klippa och sy i filt som är lätt att arbeta med för hand. (Lärare 4) 

Det är liksom två saker som är intressanta, jag tror att ju yngre eleverna är desto mer måste man styra dem 
med olika tekniker. Man måste ge dem verktygen, ju mer de sedan kan desto mer självgående blir de. 
Rent tekniskt finns det tekniker som är utprovade under tusentals år. Visst kan det finnas varianter eller 
innovationer som eleverna kan komma på men chanserna är mikroskopiska. Till exempel att kila ihop två 
material med tapp, det är ju använt i tusentals år och att lära eleverna grunderna i det, hur de gör det på ett 
bra sätt, det är ett verktyg som de har sen när de ska skapa. (Lärare 2) 

Några olika hantverkstekniker som de intervjuade slöjdlärarna syftar till att lära eleverna är 
stickning, virkning, fogningstekniker, sy för hand och på maskin, klädsömnad, lappteknik, 
urgröpning, slipning och broderi. 

Grunden är ju tekniken, vi kan ju ta urgröpning som exempel. Urgröpning är huvuduppgiften i den här 
årskursen. Så får de komma med en ide själva eller det är en skål i form av en båt, en kosa, en slev eller 
en sked. Alla är ju ganska lika, det är ju samma teknik. Så tekniken är det första och sen får de välja 
produkten själva. (Lärare 2) 

Det är kanske inte att sy kläder som eleverna behöver lära sig men vissa delar av det som att laga en 
dragkedja och då har man ju gjort det i ett plagg. Man kanske lärde sig att sy i knappar och då kommer 
man ihåg det från det där plagget som man gjorde även om man inte kommer ihåg hur man syr ett helt 
plagg när man blir vuxen. (Lärare 1) 
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Ritningar, mönster och arbetsbeskrivningar 

Studien visar också att lärarna tycker det är viktigt att eleverna lär sig att följa, och i viss mån 
utforma, en ritning, arbetsbeskrivning eller ett mönster. Detta för att eleverna ska kunna arbe-
ta självständigt med hantverk både under och utanför slöjdlektionerna. 

När det gäller kunskaperna, alltså vad de ska lära sig så har jag tagit upp ide, tradition, historia, 
designkultur men inte minst att göra en skiss eller ritning. Det är ju ingen ingenjörsritning det är frågan 
om utan att de kan lite det här med att måttsättning, ide och skiss. (Lärare 2) 

Om man ska sy hemma själv sen så har man ju ingen fröken som står bredvid, då måste man kunna läsa 
en arbetsbeskrivning. Det kan man ju vara dålig på även som vuxen. Man kanske tänker att jag gör så här 
och sen upptäcker man att jävlar jag skulle ha läst arbetsbeskrivningen. Jag skulle inte ha sytt ihop det där 
först jag skulle ha väntat, ja du vet ju själv. (Lärare 4) 

Färg och form 

Av intervjuerna framgår också att slöjdundervisningen syftar till att lära eleverna om färgsätt-
ning och formgivning. Det handlar om att lära eleverna finna en balans mellan vad som är 
estetiskt, funktionellt, miljömässigt och praktiskt genomförbart. Slöjdläraren visar på vilka 
konsekvenser valet mellan olika material, former och tillverkningstekniker får för slutproduk-
tens egenskaper. Målet är att eleverna ska kunna fatta välgrundade beslut på egen hand med 
hänsyn till hur slutprodukten skall användas. 

Det här med kunskapsstyrt det är ju inte bara att man ska kunna hyvla rakt eller göra en limfog. Det är 
också design, färgsättning, att kunna blanda färger. Det är formen och färgsättningen på en skål eller kniv. 
Det är lika mycket kunskap som själva den tekniska sammanfogningen. (Lärare 2) 

Det är ju inte en tröja om man sytt ihop den så att man inte kan få ut ärmarna, eller det kanske det är om 
man bara får ut huvudet men jag brukar nog sätta stopp där. Eller i alla fall påpeka att om du syr så där så 
kommer du inte att kunna få ut ärmarna eller du kommer inte att kunna röra den. De flesta elever brukar 
då säga att det måste jag ju kunna göra. Jag brukar nog säga som så att gör som du vill bara du har tänkt 
på följderna, jag brukar försöka uppmuntra idéer. (Lärare 3) 

Arbetsglädje 

Studien visar också att lärarna lägger stor vikt vid att eleverna blir stolta och nöjda med sina 
arbeten. Saker som eleverna gjort med glädje kommer de i större utsträckning ihåg och klarar 
av att göra igen, menar de intervjuade slöjdlärarna. Genom arbetsglädje anses eleverna få stör-
re uthållighet men de intervjuade slöjdlärarna påpekar också att de måste lära sig att göra sa-
ker även om de inte tycker att det är roligt. 

Jag tror att när man har gjort en slöjdprodukt och känner att den blev lyckad då kommer man väl ihåg hur 
man gjorde. Om det var roligt under skapandeprocessen, då har det varit intressant och det man tycker är 
intressant det kommer man ihåg. (Lärare 4) 

Det går mycket lättare att arbeta om de arbetar med något som de tycker är kul upplever jag i alla fall. 
Man får ju hela tiden höra att allt är så tråkigt, nu ska ju allting inte vara roligt hela tiden. Vissa saker ska 
man bara göra för att man måste göra dem för att komma någonstans. (Lärare 3) 

En grej som jag brukar poängtera för eleverna är att ingen ser hur mycket jobb de lagt ner på en produkt 
de är bara resultatet som syns. Om man ska bli en bra slöjdare så måste man gilla att fila, forma, tälja, 
putsa och liksom få till det. Man ska gilla vägen, stressar man och det ska gå fort blir ofta resultatet 
lidande. Det är som jag sa idag att om man ska ta medalj i OS eller VM eller någonting då måste man 
gilla att träna. Man måste älska det annars når man aldrig dit. (Lärare 2) 
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Tilltro till sin egen förmåga och förmåga att arbeta självständigt 

Vikten av att få eleverna att tro på sin egen förmåga var något som ständigt återkom i inter-
vjuerna. Mycket av undervisningens fokus ligger på att ge eleverna en känsla av att de klarar 
av att göra saker och vågar använda vad de lärt sig. Eleverna ska bli självständiga, alltså lära 
sig arbeta och lösa problem på egen hand. 

Jag vill att eleverna ska få en allsidig slöjdkänsla av att de klarar av. Tänk när eleverna ska sy, jag har så 
många självgående elever att ibland tänker jag om jag verkligen lär dem någonting? Men när man har 
elever från årskurs 3 och ser hur de utvecklas. Man har ju olika anlag för ämnet, det är så med allt här i 
livet. Det du är intresserad av har du lätt för att lära dig. De ska få en förståelse för det här textila, de ska 
lära sig att tänka själva och att de kan själva det är ett bra mål. (Lärare 4) 

Jag vill framförallt förmedla en positivism till eleverna, en känsla av att det mesta är möjligt. Om 
någonting går sönder så går det att repa och fixa till. Att de stärker sin självkänsla, helt enkelt att de 
tycker att slöjd är roligt, det är det viktigaste. (Lärare 2) 

En duktig elev ska vara väldigt produktiv och väldigt självgående. De ska utmana sig själva och prova på 
svårare grejer. De vill hela tiden utveckla sig själva och de får göra det, jag hämmar dem aldrig på något 
sätt. (Lärare 1) 

Handlingsberedskap för livet 

Allt detta från hantverkstekniker, utvecklandet och genomförandet av egna idéer, färgsättning 
och formgivning, att göra samt följa ritningar och arbetsbeskrivningar till uthållighet och 
självförtroende mynnar ut i vad slöjdlärarna kallar en handlingsberedskap för livet. Med detta 
menas att eleverna från slöjden ska få med sig både praktiska och personliga förmågor som de 
behöver för att klara sig i det vardagliga livet både nu och i framtiden. Att de kan laga saker 
som gått sönder i hemmet eller tillverka saker om behov eller lust för det uppstår. 

Jag vill lära dem handlingsberedskap. Om de senare i livet ska lösa ett problem så kan de göra det på sitt 
sätt för de har fått grunderna. Man kan sy en söm och man kan sticka. Det gör ingenting att byxorna 
sprack där bak. Då är det ju bra om man kan sy för hand eller med symaskin för alla har inte en symaskin 
hemma idag. (Lärare 4) 

Dels ska de tycka att det är roligt och dels ska de få en handlingsberedskap för kommande livet, från nu 
till sommaren likväl som när de är 35. Om de tycker att det är roligt så fortsätter de och om man ger dem 
grunderna så kommer de ihåg det när de ska bygga altanen. Här måste jag nog vara noga, här behöver jag 
en vinkelhake och om jag kör igång cirkelsågen så måste jag tänka på det och det och stämjärnet kan vara 
farligt om jag gör så. Material och ytbehandling, att träet rör sig när det regnar på det. Redskapen, 
kunskapen och att de växer som människor det är de största grunderna för att de praktiskt ska kunna 
genomföra saker. (Lärare 2) 

Slöjdens förhållande till, och roll gentemot, andra ämnen i skolan 

I denna andra del av resultatet redovisas de teman som visar hur slöjdundervisningen förhåller 
sig till undervisningen i andra ämnen och vilken roll slöjden har i skolan och gentemot andra 
ämnen. Det redogörs också för vad slöjdundervisningen lär eleverna som berör andra ämnes-
områden än slöjd. Följande teman redovisas; Teman, projekt och förstärkning, Skolans servi-
ceverkstad, Teoretisk motvikt i skolan, inte minst för elever i svårigheter, Praktisk träning för 
praktisk vidareutbildning, Hela hjärnan för helheten, Slöjden och matematiken samt Slöjden 
och svenskan. 

Teman, projekt och förstärkning 

Av intervjuerna framgår att slöjdundervisningen står i relation till undervisningen i andra äm-
nen genom arbete i teman eller projekt. Det innebär att eleverna i slöjden arbetar med en pro-
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dukt eller teknik som står i relation till vad de arbetar med i ett, eller flera, andra ämnen under 
samma period. Slöjden anses ha en ”förstärkande” effekt på elevens inlärning i de ämnen man 
samarbetar med. 

Vi har åtskilliga gånger haft samarbete kring miljö eller det här klassiska att man ska fixa till skolgården. 
Det kan vara kring NO att man är ute i naturen och man forskar kring något och behöver några 
specialprodukter som man kan tillverka här. Sen kan det vara teater eller att man jobbar kring ett visst 
tema, det kan vara samer eller invandring. Då kan man göra olika saker här i slöjden. (Lärare 2)  

Jag har haft otroligt mycket ämnesövergripande undervisning och det är fantastiskt för där förstärker man 
verkligen. Jag kommer ihåg en pojke en gång, han gjorde en lax. Vi tittade i biologiboken och lexikon om 
hur stor en lax kunde vara, han gjorde en skiss och jag köpte blankt tyg och så där. Så sitter eleven och 
tittar på den där laxen och säger att vet du den här laxen är inte klar. Nähä svarar jag. Nä för jag har glömt 
att sy fast ädelfenan för det hade han sett i boken och då kan man tala om att förstärka kunskaper. (Lärare 
4) 

Skolans serviceverkstad 

Av intervjuerna framgår att slöjden ofta uppfattas som en typ av serviceinstitution av lärare i 
andra ämnen. Därför upplever slöjdlärarna att samarbete med andra ämnen ofta inte sker på 
slöjdens villkor. Slöjdläraren uppmanas ofta att låna ut verktyg till andra lärares undervisning 
och att själv, eller tillsammans med eleverna, tillverka olika rekvisita för andra ämnens räk-
ning. 

Det finns ju en skillnad mellan att vilja ha hjälp med olika saker och att jag ska tillverka, eller att 
elevgruppen ska tillverka någonting. Det är så mycket institutionell tid och efterarbete att det finns det 
inte tid till. Slöjden får ju inte bli som något sådant här som de har på Norrbottensteatern, som en 
serviceverkstad. Så att man servar med en massa saker så man inte har tid med den vanliga 
undervisningen. Om man arbetar i teman eller sådant som det finns tid till så är det bra. Sen en sak till 
som jag irriterat mig på apropå det här med service genom åren är att vi får låna ut grejor till 
friluftsaktiviteter eller sådant som blir förstörda. Sågarna får man kasta och det finns inga pengar att köpa 
nya, knivarna kan jag slipa men då måste det finnas tid till det. Så står man där och arbetar med slöa 
verktyg. Då har man blivit som en serviceinstitution och det är både jättebra och jättebesvärligt. (Lärare 
2) 

Det händer inte så himla mycket men jag blir lika irriterad varje gång när det är de här samarbetena i de 
lägre årskurserna då de kommer och säger att nu ska vi ha musikuppvisning så nu måste ni sy dräkter. De 
samarbetena är jag inte direkt för, inte när de kommer en eller två veckor innan det ska vara klart. Man 
måste hinna beställa material och tänka lite hur det ska vara, då är jag för det. (Lärare 3) 

Teoretisk motvikt i skolan, inte minst för elever i svårigheter 

I slöjden arbetar eleverna praktiskt med händerna. Detta, menar intervjuade lärare, utgör en 
slags motpol i den annars teoretiskt dominerade skolan. Slöjdlärarna anser att detta inte minst 
är vikigt för de elever som har svårigheter med studierna. De menade att slöjden, för dessa 
elever, ofta är det enda ämne som de presterar bra i vilket gör slöjden extra viktig för dem. 

Det är bra för eleverna att få komma till slöjden och träna sig att göra någonting praktiskt. Allt är så 
teoretiskt med datorer idag, de behöver få göra något praktiskt de behöver få skapa. (Lärare 4) 

Jag har en elev hos mig nu, hon klarar gott och väl godkänt i slöjden men hon kommer inte att få betyg i 
matte eller engelska. Hon saknar väldigt många betyg men i slöjden får hon betyg och det betyder 
jättemycket för hennes självförtroende. Jag ser att hon lyser för här klarar hon av precis det som 
kamraterna klarar av hon är van att hon inte klarar det. (Lärare 4) 
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Praktisk träning för praktisk vidareutbildning 

Vidare visar studien att slöjdlärare anser att slöjden spelade en viktig roll i att ge eleverna 
praktiska kunskaper som är vikt för fortsatta studier på en praktiskt inriktad gymnasielinje och 
förbereder dem som i framtiden vill välja ett praktiskt yrke. 

Jag tycker att det skulle vara synd att ta bort slöjden för ännu har vi ju så många praktiska yrken kvar. Nu 
är ju gymnasiet på väg tillbaka till det här praktiska och då finns det ju alla anledning att ha slöjden kvar. 
Man ska sätta in fler praktiska linjer på gymnasiet har jag förstått när jag har läst de här utredningarna. 
(Lärare 1) 

Hela hjärnan för helheten 

Intervjuade slöjdlärarna menade också att slöjden utvecklar en annan del av hjärnan än den 
teoretiska undervisningen i andra ämnen. Genom det praktiska arbetet i slöjden anser slöjdlä-
rarna att eleverna utvecklar ett samspel mellan kroppens praktik och tankens teori vilket är 
viktigt för en typ av fullständighet hos eleverna. 

Det är de här vanliga sakerna, att utvecklas kreativt, arbeta med händerna och koppla ihop hjärnans olika 
delar och väcka ett intresse för slöjd och så… Jag skulle säga att slöjden kopplar ihop kroppens 
verksamhet med tankens kraft. (Lärare 3) 

Slöjden behövs verkligen, vi kan inte bara träna den ena hjärnhalvan men jag förstår att vissa kanske vill 
ta bort den. I USA får man fixa de här kunskaperna själv men jag tror att den är jätteviktig för att må bra, 
för helheten. (Lärare 4) 

Slöjden och matematiken 

Intervjuerna visar också att eleverna anses lära sig mycket matematik i slöjden eftersom det är 
ett naturligt inslag i undervisningen. Eleverna får praktiskt tillämpa sina matematikkunskaper 
och framförallt de geometriska. Slöjdlärarna berättade även att de ofta tränar eleverna att 
praktiskt tillämpa matematik men även att eleverna i slöjden lär sig att lösa matematiska pro-
blem på praktiska sätt. 

Jag tycker att jag försöker få dem att mäta och så där men de kan inte vad en meter är, de kan inte räkna 
fram en omkrets. De lägger måttbandet runt för de kan inte praktisk matematik.  Då lär man sig ju mycket 
på slöjden, då kommer ett annat ämne in i slöjden. (Lärare 1) 

Man löser problem på en massa olika sätt också när en elev ska göra en matematisk övning. När jag 
tänker på hur jag gjort är det nog något helt annat än hur en mattelärare skulle ha gjort. Då är det mer att 
räkna och så där men det beror väl på vilken inriktning man har hur man ser på problemet. Som att dela 
ett papper i tre delar, en som är matematisk tar fram en linjal, mäter det och delar i tre lika långa delar. Jag 
bara viker det. (Lärare 3) 

Slöjden och svenskan 

Även elevers begreppsbildning, läs- och ordförståelse övas i slöjden bland annat när eleverna 
läser arbetsbeskrivningar men även genom härledning av ord och de nya termer och begrepp 
som de stöter på i undervisningen menar intervjuade slöjdlärare. 

Sen är det ju att läsa eftersom vi jobbar mycket med arbetsbeskrivningar, ganska svåra 
arbetsbeskrivningar. Då lär man sig ord som kanske inte förekommer i det vardagliga livet för det är 
mycket termer i slöjden som är nya. Då får man kanske ett bättre ordförråd. (Lärare 1) 

Svenskan genomsyrar slöjden, den går ihop med slöjden bland annat genom härledning av namn. Du ser 
vad jag har skrivit (pekar på tavlan). Fogsvans, rubank och filklov vars kommer de där orden ifrån? Man 
försöker gissa och härleda, rubank är säkert ett tyskt låneord, klov vars kommer det ifrån är det 
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fornnordiska? Fogsvans vars kommer det ifrån? Man väcker i alla fall frågor när man håller på med det 
här att härleda ord och så. (Lärare 2) 

Sammanfattning av resultat 

Slöjden syftar till att lära eleverna olika hantverkstekniker, de får också genom att använda 
olika hantverkstekniker träna sin fin- och grovmotorik. Eleverna ska också lära sig att skapa 
och arbeta efter mönster, arbetsbeskrivningar och ritningar. Slöjdlärarna strävar också efter att 
eleverna lär sig att på egen hand avgöra vad som är funktionellt, praktiskt möjligt och este-
tiskt. Stor fokus i slöjdundervisningen ligger på att eleverna ska känna arbetsglädje eftersom 
man menar att eleverna då lär sig tydligt bättre. De ska också lära sig uthållighet, alltså för-
mågan att slutföra vad de påbörjat efter bästa förmåga.  

Slöjdlärarna strävar också efter att slöjden ska stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga. De 
ska våga använda sig av de kunskaper som de har så att de kan arbeta och lösa problem på 
egen hand. Alla dessa delar summeras sedan ihop till handlingsberedskap för livet. Det inne-
bär att eleverna i slöjden ska ha lärt sig sådana saker som de behöver för att vid behov eller 
lust kunna tillverka och laga saker. Slöjden ska även ha byggt upp en "kan själv" -känsla som 
gör att de vågar använda sina kunskaper både i och utanför slöjden både nu och i framtiden. 

Slöjden samverkar med andra ämnen genom arbete i teman eller projekt. Det innebär att ele-
verna arbetar med en produkt eller teknik i slöjden som har anknytning till vad de gör i ett 
eller flera andra ämnen under samma period. Vid denna typ av arbete anses slöjden ha en för-
stärkande effekt på elevernas inlärning av det andra ämnet. Slöjdlärare uttrycker dock en viss 
frustration över att samarbete med andra ämnen allt för ofta inte sker på slöjdens villkor. 
Slöjdlärare upplever att slöjden får rollen som något av en serviceinstitution i skolan.  

Slöjdens praktiska arbete utgör en viktig variation i den annars teoretiskt dominerade skolan 
anser slöjdlärare. Detta är viktigt, menar de, inte minst för de elever som har svårigheter i sko-
lan då slöjden kan vara det enda ämne som de presterar bra i. Slöjdlärare uttrycker också att 
slöjden utvecklar en annan del av hjärnan än övriga ämnen vilket anses viktigt för en helhet. 
Slöjdens praktiska arbete anses också som en viktig förberedelse för att eleverna ska kunna 
väja en praktisk linje på gymnasiet eller söka sig till ett praktiskt yrke i framtiden. 

Två ämnen nämns särskilt av slöjdlärarna när de talar om vad slöjden lär eleverna och som 
står i relation till andra ämnen. Elevernas svenska anses slöjdundervisningen utveckla genom 
att öva begreppsbildning, läs- och ordförståelse. Eleverna anses också lära sig mycket mate-
matik, och då framförallt geometri, i slöjden. Slöjdundervisningen låter eleverna praktiskt 
tillämpa matematik och slöjdlärarna beskriver också att de syftar till att lära eleverna lösa ma-
tematiska problem både praktiskt och matematiskt. 

Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Både i förhållande till dess reliabili-
tet och validitet samt i förhållande till de lärandeteorier, styrdokument och tidigare forskning 
som presenterats i bakgrunden. 

Metoddiskussion 

Studiens resultat stämmer till stora delar överens med resultatet av andra liknande studier ex-
empelvis Lindgren (2006) samt Johansson och Hasselskog (2005). Detta innebär att såväl den 
yttre som inre validiteten skulle kunna tolkas som god (Svenning, 2003). Det går även att göra 
tydliga kopplingar mellan studiens teoretiska och empiriska delar vilket även det, enligt Sven-
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ning, talar för en god validitet likväl som reliabilitet. Något som skulle kunna tala mot en god 
reliabilitet är resultatets samstämmighet med skolans styrdokument, Lpo-94 (Skolverket, 
2006) samt Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008). Med utgångspunkt i Borgs (1995) teori 
om att slöjdlärare till stora delar bortser från dessa när de planerar sin undervisning skulle 
resultatet av denna studies samstämmighet med styrdokumenten kunna tolkas som att de in-
tervjuade slöjdlärarna sagt vad de förväntas säga och/eller göra. Å andra sidan är Borgs slut-
satser tämligen gamla och ingenting säger med nödvändighet att slöjdlärares förhållande till 
styrdokumenten inte har förändrats över tid. 

Frågornas utformning och intervjuernas genomförande har syftat till att spegla informanternas 
förhållningssätt på ett så brett och opåverkat sätt som möjligt enligt Descombe (2009), Trost 
(2005), Krag Jacobsen (1993) samt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer. Över 
lag har frågeförfarandet vid varje intervjutillfälle varit bra men möjligheter till mer nyanse-
rande följdfrågor samt en del otydliga formuleringar har uppmärksammats under transkribe-
rings- och analysarbetet. Detta påverkar givetvis studiens reliabilitet likväl som validitet nega-
tivt. 

Studiens urvalsgrupp stämmer mycket väl överens med Trosts (2005) rekommendationer. De 
fyra personer som deltog i studien representerar en bra spridning inom gruppen slöjdlärare. 
Informationen till de intervjuade slöjdlärarna om intervjuernas konfidentialitet och deras möj-
ligheter att avbryta sitt deltagande har varit tillfredställande vilket är av vikt enligt Descombe 
(2009) och Trost (2005). Några informanter uttryckte att de skulle ha kunnat förbereda sig 
bättre och därigenom ge mer uttömmande svar vid intervjutillfället om de fått ta del av inter-
vjufrågorna på förhand. Delgivning av intervjufrågor inför intervjutillfället är något som valts 
bort i denna studie då det skulle kunna antas innebära att informanterna snarare redogör ett 
vedertaget förhållningssätt än sitt eget personliga egna förhållningssätt. 

Descombe (2009) belyser vikten av att skapa en avslappnad och tillitsfull miljö under inter-
vjutillfället för att informanterna ska våga uttrycka sig fritt. Några av studiens informanter var 
tydligt mycket nervösa under de inledande delarna av intervjuerna varför deras uttalanden 
blev förhållandevis kortfattade. Därför har intervjuerna återkommit till de inledande frågeom-
rådena senare under intervjutillfället då informanterna funnit sig mer till rätta i situationen och 
på så vis gett mer uttömmande svar. Nervösa och otrygga informanter har givetvis påverkat 
studiens reliabilitet och validitet negativt. 

Transkriberingsarbetet har inneburit att omforma talat språk till skrivet. I denna omformule-
ring, främst av redovisade citat, kan ha inneburit att värdefulla delar i ett uttalande fallit bort 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta förhållande togs dock i beaktning vid transkriberingsarbe-
tet. Analysarbetet i form av meningskoncentrering har utförts av författaren. Det är därför 
bara författarens förmåga att tolka och analysera insamlat material så fördomsfritt och objek-
tivt som möjligt som borgar för att detta gjorts på ett tillfredsställande sätt (Kvale & Brink-
mann, 2009). Ytterligare reliabilitet och validitet hade kunnat tillföras till resultatet om två 
eller flera personer varit inblandade i analys- och tolkningsarbetet eller ytterligare studier med 
en annan metod kunna komplettera och verifiera resultatet. Detta har inte varit möjligt av 
forskningsetiska och tidsmässiga skäl. Förhoppningen är dock att rapporten ger läsaren möj-
lighet att dra egna slutsatser kring dess reliabilitet och validitet (Eneroth, 1987). Svenning 
(2003) kallar detta för upplevd validitet, alltså att fackmässigt invigda vid läsning av rappor-
ten finner en helhet och tydlig koppling mellan teori och empiri. 
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Resultatdiskussion 

Att denna studies resultat i likhet med Borg (2001) visar att slöjden syftar till att lära eleverna 
olika hantverkstekniker kan ses som föga överraskande. Det ligger också helt i linje med vad 
som står i kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008). Även att eleverna lär sig om formgivning, 
att följa samt göra ritningar och arbetsbeskrivningar nämns i kursplanen. I Lpo 94 (Skolver-
ket, 2006) står att skolan skall ge eleverna goda ämneskunskaper och tilltro till den egna för-
mågan som grund i en beredskap för livet. Detta är något som också nämns i kursplanen för 
slöjd (Skolverket, 2008).  Sammanfattningsvis, som nämnt tidigare, kan resultatet av denna 
studie tolkas som att slöjdlärarna följer anvisningarna i skolans styrdokument i mycket större 
utsträckning är Borg (1995) menar att de gör. Borg genomförde sin undersökning i brytpunk-
ten mellan två läroplaner. En förklaring till att slöjdlärare följer anvisningarna i skolans styr-
dokument i större utsträckning nu än vad de gjorde då skulle kunna vara att de nu är mer inar-
betade i de förhållningssätt som finns i såväl skolans läroplan som kursplanen för slöjd. 

I Lindgrens (2006)  studie av skolledare och lärares sätt att legitimera de estetiska ämnena 
lyfts samarbetsförmåga fram som en av de personliga egenskaper som de estetiska ämnena 
anses utveckla. Även Borg (2001) lyfter samarbetsförmåga som en av de personliga egenska-
per som eleverna utvecklar i slöjden. Det nämns i Lpo 94 (Skolverket, 2006) att skolan skall 
sträva efter att varje elev lär sig att arbeta och söka kunskap såväl självständigt som tillsam-
mans med andra. I kursplanen för slöjd (Skolverket, 2008) finns inte några direktiv att betona 
samarbete, däremot kan kursplanen tydas som att den betonar vikten av elevens förmåga att 
arbeta självständigt. Detta kan vara en förklaring till att resultatet av denna studie kan tolkas 
som att samarbete inte är en av de saker slöjdlärarna huvudsakligen fokuserar på att lära ele-
verna i slöjden. 

Resultatet av denna studie visar att slöjdlärarna lägger stort fokus vid att undervisningen ska 
vara lustfylld, även resultatet av Borg (2001) och Lindgren (2006)  studier pekar på detta. 
Lindgren tolkar sitt resultat som att lärare och skolledare utgår ifrån att lusten får rädslan att 
försvinna och att detta innebär bättre möjligheter till inlärning för eleverna. Resultatet av den-
na studie kan tolkas som att slöjdlärarna anser att eleverna lär sig mer eller bättre genom att de 
finner glädje i sitt arbete men också att eleverna då får större uthållighet vilket i sin tur gynnar 
deras inlärning. Dewey (1998) menar att en förutsättning för reflektivt tänkande hos eleverna 
är att skolan kan ge dem lika tydliga mål med sina strävanden som den vuxne har genom 
samhällets krav. Detta kan tolkas som att skolan ska ge eleverna egna strävanden av just den 
typ som slöjdlärarna syftar till att ge eleverna genom arbetsglädje och vilja att nå goda resul-
tat. Här finns en viktig distinktion att göra. Slöjd kan mycket väl vara ett ämne som är roligt, 
men det kan inte vara ett ämne för att det är roligt. Det finns mycket som eleverna kan tänkas 
tycka är ännu roligare än slöjd men som för den skull inte är eller bör vara ett ämne i skolan. 
Att ett ämne skulle fylla en viktig roll i skolan för att eleverna uppskattar det är en argumenta-
tion som inte nödvändigtvis behöver vara ämnet till fördel. 

Slöjdlärare tycks lägga stort fokus och vikt vid att arbetet i slöjden ska uppfattas som roligt 
och stimulerande för eleverna. Frågan är om samma resultat skulle visa sig i en liknande un-
dersökning av vad lärare i andra ämnen lägger fokus på. Är det ett särdrag hos slöjdlärarna att 
fokusera lustfyllt på lärande i en sådan utsträckning som denna studies resultat visar på? Har 
slöjdlärare en särskild kompetens att göra detta framgångsrikt? Wenger (1998) menar att lä-
rande inte nödvändigtvis behöver intensifieras i en skolsituation. Viljan att delta i nya sociala 
praktiker och sammanhang är enligt honom en av nycklarna till lärande varför en lustfylld 
undervisning kan tolkas som central för en god lärandemiljö. Om slöjdlärare besitter kompe-
tens kring detta som inte övriga lärarkåren gör har därför slöjlärarnas fokus på lustfylld un-
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dervisning en viktig roll att spela i skolan. Inte bara som en kompensation eller motpol till den 
teoretiskt dominerade undervisningen utan som ett gott exempel som övriga lärare bör upp-
märksamma och ta till sig. 

Slöjdlärarna berättar att samarbete med andra ämnen oftast sker i form av teman eller projekt. 
Att så kallade tema- eller projektarbeten är den vanligaste formen av samarbete mellan este-
tiska och andra ämnen kan även resultatet av Marner och Örtergrens (2003) rapport tolkas 
som. Resultatet av denna studie visar också på att samarbete förekommer men inte så fre-
kvent. Marner och Örtergren beskriver också hur synen på kunskap skiljer sig åt mellan de 
praktiskt estetiska och teoretiska ämnena vilket medför en risk att de glider längre ifrån var-
andra. Resultatet av denna studie skulle dock kunna tolkas som att slöjdlärare försöker närma 
sig de teoretiska ämnena genom att lyfta in den teoretiska kunskapssynen i den praktiska 
slöjdundervisningen.  

Att slöjden har förutsättningar för att förstärka kunskaper från andra ämnen står i kursplanen 
(Skolverket, 2008). Elevernas matematik- och svenskakunskaper tas upp som exempel vilket 
kan vara en anledning till att dessa exempel även framstår extra tydliga i resultatet av denna 
studie. Att eleverna övar begreppsbildning, läs- och ordförståelse genom slöjdens arbete med 
ritningar och arbetsbeskrivningar kan anses rimligt. Frågan är om slöjden i detta fall kan anses 
göra det ”bättre” eller ”mer” än elevernas arbete i något annat ämne? Skiljer sig en elevs in-
lärning när de läser en arbetsbeskrivning i slöjden från när de läser anvisningarna till en upp-
gift i exempelvis kemi? 

Slöjdlärarna anser att eleverna får användning för mycket av sina matematiska kunskaper i sitt 
skapande arbete i slöjden, framförallt geometri. Studiens resultat kan tolkas som att eleverna 
genom att i slöjdundervisningen praktiskt tillämpa matematiska verktyg får en större förståel-
se för dem och deras användningsområden. Detta påstående styrks av Säljö (2000), Dahlbom 
(1993) likväl som Deweys (1995) teorier om lärande. Säljö (2000) menade att ”Den fysiska 
formeln är svår att översätta till verkligheten och vise versa” (s. 79). Här kan slöjden tänkas 
fylla en viktig roll inom just matematikinlärningen. Detta skulle dock kunna tänkas vara en 
tämligen enkelriktad process. Är det så att den teoretiska formeln som omsätts till verklighet i 
slöjden men sällan tvärt om? Kan slöjden vara en till stor del outnyttjad resurs för matematik-
lärare att finna konkreta problem för eleverna att arbeta med under matematiklektionen? Pre-
cis som Marner och Örtergren (2003) uttrycker det handlar det om att inte isolera de olika 
ämnenas hemmedier till respektive ämne. Slöjden tycks ta till sig andra ämnens hemmedier 
men tar andra ämnen till sig slöjdens? Givetvis bör man även sätlla sig frågan om hur lämpa-
de slöjdlärare är att undervisa eleverna i matematik. Studiens resultat kan tolkas som att 
många matematiska problem i slöjden löses med hjälp av olika praktiska knep snarare än ma-
tematiska beräkningar och formler och då behöver inte nödvändigtvis elevernas förståelse för 
matematik fördjupas. 

Studiens resultat visar också att slöjdlärarna anser att slöjdens praktiska arbetsformer utgör en 
viktig motpol eller komplement till i den annars teoretiskt dominerade skolan. Att den tränar 
en annan hjärnhalva vilket är av vikt för en helhet, ger variation i elevernas skoldag och förbe-
reder dem för vidare studier på en praktiskt inriktad gymnasielinje eller ett praktiskt arbete. 
Detta ses som särskilt viktigt för de elever som är i svårigheter. Att slöjden anses ha dessa 
egenskaper framgår också av Lindgren (2006), hon menar också att den tydliga polarisering 
av skolans ämnen som antingen praktiska eller teoretiska gör att även eleverna anses vara 
praktiska eller teoretiska, alltså att de besitter en fallenhet för antingen det ena eller andra. 
Resultatet av denna studie kan i likhet med Lindgrens tolkas som att de elever som har svårt i 
många ämnen presterar förhållandevis bra i slöjden. Gardners (1994, 2001) teori kan tolkas ge 



30 
 

stöd för detta likväl som man kan finna stöd för det i Deweys (1995, 1998) teori om att skolan 
inte ska vara likformig. Att praktisk undervisning är gynnsamt inför vidare studier på en prak-
tiskt inriktad gymnasielinje är rimligt och mot bakgrund av ovan nämnda teorier kan även 
slöjdens viktiga roll i skolan gentemot de elever som inte kommer till rätta där tolkas som 
rimligt. En elev med en intelligensprofil som lämpar sig väl för slöjd kan mycket väl tänkas 
ha svårigheter i en mer teoretiskt betonad undervisning som kan förekomma i andra ämnen 
(Gardner, 2001). 

Studiens resultat visar också på en frustration hos slöjdlärarna när samarbetet mellan slöjd och 
andra ämnen tenderar att inte ske på slöjdens villkor. Johansson och Hasselskog (2005) samt 
Lindstöm och Hägglund (Mathiasson, 2004) uttrycker rädslan att slöjden ska bli en hjälp-
gumma till de teoretiska ämnena. Detta är en farhåga som mot bakgrund av denna studies 
resultat till viss del redan besannats om än i något annorlunda form. Resultatet kan tolkas som 
att slöjdlärarna inte kliver åt sidan i första hand för att premiera teoretiska kunskaper i andra 
ämnen utan för att ge praktiskt handräckning till andra ämnen. Lindström och Hägglund (Ma-
thiasson, 2004) menar att de estetiska ämnena inte har så kallade överspridningseffekter mot 
skolans mål att uppnå men väl mot skolans strävansmål. Resultatet av denna studie kan när 
den ställs i relation till bland annat Gardner (1998, 2001) och Dewey (1995, 1998) tolkas som 
att slöjden har överspridningseffekter i båda riktningarna, allstå skolans uppnåendemål likväl 
som strävansmål. Inte minst genom att representera ett lustfyllt lärande. Tre saker bör då 
betänkas. För det första att slöjden inte ska tappa bort sina ämnesspecifika kunskapsområden 
som exempelvis hantverkstekniker vilket kan tolkas som en överhängande risk utifrån denna 
studies resultat likväl som resultatet av Johansson och Hasselskogs (2005) studie. För det 
andra att samarbete mellan slöjden och andra skolämnen borde bli mer frekvent förekomman-
de än idag, förutsatt att det medför de positiva överspridningseffekter som tidigare tagits upp. 
För det tredje, förutsatt att slöjdlärare förfogar över en speciell kompetens kring att göra un-
dervisningen rolig för eleverna och därigenom deras lärande lustfyllt, bör denna kompetens 
spridas även till den övriga lärarkåren. 

Avslutande reflektion 

Vikten av lustfyllt lärande är lätt att negligera. Ett ämne kan som sagt inte vara berättigat att 
undervisa i skolan enbart mot bakgrund av att eleverna tycker att det är roligt. Om så var fallet 
skulle TV-spelskunskap nog vara en stark kandidat för en framtida egen kursplan precis som 
Hedström (2006) är inne på. Om man däremot ser vikten av lust för att lärande ska ske blir 
lärarens fokus på detta desto mer relevant. Resultatet av denna studie pekar på att slöjdlärare 
kommit långt i en strävan efter lustfyllt lärande och en förhoppning är att detta skulle kunna 
smitta av sig till lärare i andra ämnen. Det finns en farhåga om ”flum skolan” där eleverna 
inte lär sig någonting varför deras mätbara studieresultat blir allt sämre. Skolans ämnen kan 
alla ses som goda ingredienser, kanske har vi blandat ihop dem till en grå och oaptitlig soppa 
som eleverna inte vill äta. Hur ska vi då göra? Ska vi införa strängare disciplin, ta en större 
sked och tvångsmata med större frenesi eller ska vi försöka servera ämnena på ett sådant sätt 
att eleverna lustfyllt slukar dem? 

Hur blev det då slutligen för slöjdfisken i skolstimmet? En tolkning är att slöjden är en fisk 
som till mångt och mycket anstränger sig för att följa med i stimmet och strömmen. Den har 
läst kartan och vet vägen men har långt ifrån en central roll. Snarare är den en fisk som sim-
mar i utkanten av stimmet, den ligger inte i framkant och visar vägen men inte heller i mitten 
och bara följer med. En förhoppning blir således att fiskarna i skolstimmet i framtiden kom-
mer att växla roller lite mer och låta varje individuell fisk få en framträdande roll i de lägen 
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där dennes unika kvalitéer kan vara av betydelse. På så vis gynnas varje individ och därige-
nom hela stimmet. 

Fortsatt forskning 

Några intressanta områden att vida utforska inom ämnet slöjd skulle kunna vara slöjd som 
specialpedagogiskt verktyg eller hur ett samarbete mellan slöjd och matematik skulle kunna 
se ut och om det skulle gynna elevernas inlärning. Ytterligare ett intressant område att under-
söka skulle kunna vara om och i sådana fall hur skolslöjden påverkar elevernas självkänsla, 
självförtroende och lust att lära. Finns det lärdomar att dra från slöjdämnet och/eller slöjdlä-
rarnas sätt arbete som går att införliva i och berika undervisningen i andra ämnen?
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Bilaga 1 (Intervjuguide) 

Forskningsfrågor (Teman)  Intervjufrågor (Inledande) 

   

  Vad tycker du är skolslöjdens syfte? 

Vad fokuserar slöjdläraren på i sin undervisning 
och varför? 

 

 Vad tycker du är viktigast i din undervis-
ning i slöjd? 

  Vad vill du att eleverna tar med sig i fram-
tiden från slöjdundervisningen? 

  Kan du beskriva hur en duktig elev arbetar 
under slöjdlektionen i åk 9? 

  Vad tycker du är huvudingredienserna i en 
bra slöjdundervisning? 

Vilken roll anser slöjdlärare att slöjden har i sko-
lan? 

 

 
Hur skulle du argumentera för slöjden 
gentemot en person som tycker att den är 
onödig i skolan? 

  Berätta hur en vanlig slöjdlektion ser ut? 

  
Hur skulle du beskriva din undervisnings 
relation till andra lärares undervisning i 
andra ämnen? 



 
 

Bilaga 2 (Informationsbrev) 

Till dig som skall intervjuas i studien om vad elever lär sig i slöjdundervisningen 

Jag heter Henrik Öhman och läser till lärare vid pedagogiska institutionen på Luleå tekniska 
universitet. Nu under våren 2010 skriver jag mitt examensarbete som syftar till att beskriva 
vad eleverna lär sig i slöjden och jag är därför intresserad av Era tankar kring detta. 

Du som deltar i studien kommer att intervjuas vid ett tillfälle, på en tid och plats som passar 
dig. Intervjun beräknas att ta ca en timme och kommer att genomföras av mig. Intervjuerna 
kommer att spelas in och därefter skrivas ut, jag kommer också att ta anteckningar. 

Din medverkan i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Både band, synpunkter och 
andra upplysningar som framkommer kommer att behandlas med sekretess.  Ingen informa-
tion som kan röja din identitet kommer att användas. Den data som samlas in kommer bara att 
användas till denna uppsats och när uppsatsen är godkänd kommer insamlad data att förstöras. 

Uppsatsen kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida där den som vill har 
tillgång till att läsa den.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och du som medverkar kan när som helst och utan nå-
gon närmare förklaring välja att avbryta ditt deltagande i studien. 

Har Du frågor eller funderingar är Du varmt välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 
 
Henrik Öhman, student vid Luleå tekniska universitet, institutionen för pedagogik och lärande. 
Adress: xxxxxxxx xx 
Post nr: xxxxx xxxxx 
Telefon: xxx xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxx 

 

 


