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Sammandrag 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka elevers och lärares arbete i slöjdprocessens idé- och 

värderingsfas i textilslöjden. Enligt kursplanen för slöjd ska elevernas kreativitet utvecklas genom 

ämnet.  Tidigare forskning visar dock att den konkreta genomförandefasen dominerar dagens 

slöjdundervisning och att arbetet med idéskapande och värdering är eftersatt. Som underlag för 

undersökningen har dels en enkätundersökning med 74 deltagande elever i årskurs 9 genomförts, 

dels kvalitativa intervjuer med de deltagande elevernas tre lärare. Resultaten av undersökningen 

visar skillnad mellan de deltagande skolorna. I vilken utsträckning eleverna ges utrymme att själva 

stå för idéskapandet och bestämma vad de vill göra varierar. Synen på vad det innebär att arbeta 

utifrån en egen idé skiljer sig dock mellan eleverna. Flera elever upplever det fria valet som 

avgörande, oberoende av om de arbetar utifrån färdiga förlagor. Andra elever betonar det 

kreativa och originella i en egen idé. När eleven själv står för idéer är det vanligast att han eller 

hon hämtar inspiration i slöjdsalen. Lärarens roll i idéfasen varierar. På två av skolorna erbjuds 

inga speciella inspirationstillfällen. En av lärarna arbetar däremot medvetet för att stödja elevernas 

idéutveckling. När det gäller värderingsfasen är dess utrymme i elevernas slöjdprocesser skiftande. 

På samtliga skolor utför eleven, någon gång under läsåret, en skriftlig värdering av sitt arbete. 

Enligt lärarna ska värderingen ge tillfälle för reflektion. Flera elever upplever istället värderingen 

som till för läraren och betyget. Flera elever upplever också den avslutande värderingen som 

oviktig och lärarna uttrycker att det finns en ovilja bland eleverna att ta tid från 

genomförandefasen.  

 

 

Nyckelord 

 

Textilslöjd, idéskapande, värdering, kreativitet, slöjdprocessen.  
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1 Inledning 

Som blivande lärare i textilslöjd har jag självklart funderat över vad eleverna egentligen gör i 

slöjden och varför de gör detta. En orsak till mina funderingar och känsla av att behöva kunna 

motivera slöjdens plats i grundskolan är de attityder till ämnet jag mött under min lärarutbildning. 

Jag upplever att det finns en okunskap, inte minst bland andra lärarstudenter och lärarutbildare, 

om intentionen med ämnet och vad eleven förväntas lära sig i slöjden. Att arbeta som slöjdlärare 

uppfattas som roligt men inte som viktigt.   

Att slöjd uppfattas som ett roligt ämne av elever men anses som ett mindre viktigt ämne bland 

vuxna bekräftas av Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan från 2003. Slöjdämnet, 

ligger i topp när det gäller elevernas intresse för ämnet. Samtidigt upplever hälften av de 

tillfrågade slöjdlärarna att de ofta måste försvara ämnet i sin kontakt med övriga kolleger och när 

föräldrarna tillfrågas om vilka ämnen de anser vara viktigast för sina barns utveckling är det 

endast 4 % som placerar slöjd bland de fem viktigaste ämnena (Johansson & Hasselskog 2004).  

Slöjd är ett ämne som i låg utsträckning varit föremål för forskning. Den första vetenskapliga 

publikationen gällande undervisningen i slöjd, nationell utvärdering av grundskolan, publicerades 

först 1993. Enligt Johansson (2002) är avsaknaden av forskningsresultat en orsak till att det finns 

en okunskap om slöjden och dess bidrag till elevers utveckling. Vuxnas bild av ämnet kommer 

därför till stor del att präglas av deras egen skolgång.  

Enligt kursplanen i slöjd ska eleven komma med egna idéer. Eleven ska själv planera sitt 

arbete och arbeta från idé till produkt, mot ett tydligt mål. Eleven ska också värdera sin 

arbetsprocess. En förmåga som enligt kursplanerna utvecklas genom ämnet är kreativiteten 

(Skolverket 2000, 2011). Trots det förknippas ordet kreativitet inte alltid med slöjden i skolan. 

Många med mig minns säkert hur man i slöjden arbetade med obligatoriska, reproducerande 

uppgifter. När jag under mina VFU-perioder har varit ute i skolorna har jag förvånats över att 

detta arbetssätt ibland lever kvar. I slöjdsalen har jag mött elever som arbetat med uppgifter, som 

enligt mig, inte bidrar till deras kreativitetsutveckling. Exempel är grupper där alla elever tvingas 

virka likadana dukar efter samma mönster, eller sticka nästintill identiska mobilfodral. En annan 

upptäckt som förvånat mig är att den i kursplanen föreskrivna värderingen av arbetsprocessen 

ofta uteblir. Vad som händer i klassrummet och sättet man jobbar stämmer inte nödvändigtvis 

överens med nationella styrdokument. 

Mina upplevelser har fått mig att fundera över den kreativa processens initieringsfas och 

avslutande värderingsfas. Som blivande textillärare, med ett stort engagemang för ett skapande 

som utgår från eleven, blev jag intresserad av att undersöka detta närmare. Hur arbetar elever och 

lärare i den kreativa processens viktiga inledande fas och hur arbetar läraren för att eleven 

medvetet ska reflektera över valen i den kreativa processen och därigenom utvecklas? Genom 

denna undersökning önskar jag ge ett litet bidrag för att öka kunskapen om slöjdämnet. 
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2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet ges först en historisk tillbakablick som behandlar slöjdämnets förändring. 

Därefter presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Avslutningsvis 

redogörs för tidigare forskning inom området.  

 2.1 Slöjd – ett reproducerande ämne? En historisk tillbakablick. 

Hur ett skolämne ser ut i praktiken påverkas av fler faktorer än endast läroplanstexter. Något 

som har stor inverkan är också de historiska sammanhangen. I denna genomgång läggs fokus på 

sådana händelser i slöjdämnets historia som kan tänkas ha betydelse för arbetet i idé- och 

värderingsfasen än idag.  

Slöjd började uppträda som ett för folkskolorna frivilligt ämne under slutet av 1800-talet. 

Argumenten för införandet av slöjd i skolan var flera.  Ämnesinnehållet växte dels fram ur tanken 

om vilka kunskaper som var nödvändiga inför ett kommande vuxenliv i hemmet eller i någon 

form av produktionsverksamhet. Ämnet sågs på så vis som ”yrkesförberedande” (Trapp 1973). 

Slöjden skulle ”sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter” (Borg 2008:56, Trotzig 1997). 

För pojkar ansågs ämnet arbetsfostrande och särskilt nyttigt för dem som skulle ägna sig åt 

kroppsarbete. Hartman (1984) menar dock att det var först när dessa hantverksmässiga och 

yrkestränande delar av slöjden tonades ner som slöjden fick sitt genombrott i skolan. Istället 

lyftes slöjden fram som ett formellt bildningsmedel, bidragande till tankeförmågans och 

intellektets utveckling i samverkan med handens träning. Slöjden skulle utveckla goda 

karaktärsegenskaper såsom ordning och reda, renlighet, flit och tålamod. Dessutom betonades 

ämnets pedagogiska förtjänster. I slöjden skulle eleverna få uppleva arbetsglädje (Hartman 1984). 

Ytterligare argument för slöjdens införande var bevarandet av den svenska hemslöjdstraditionen 

som vid den här tiden började få svårare att överleva i och med utbudet av industritillverkade 

produkter (Borg 1995).   

Två av den pedagogiska slöjdens mest inflytelserika förkämpar och pionjärer, vars tankar 

påverkar slöjdundervisning ända in i våra dagar, var Otto Salomon och Hulda Lundin. Ett av 

deras många bidrag till den pedagogiska slöjden var utformandet av modellserier, lika för hela 

landet, som innebar att slöjdundervisningen ordnades så att eleverna tillverkade förutbestämda 

föremål med ett bestämt utseende i en bestämd ordning (Trapp 1973). 

Under 1920- och 30-talen började kritik mot modellserierna föras fram. En av de starkaste 

rösterna kom från möbelsnickaren och formgivaren Carl Malmsten som menade att barnet själv 

borde få skapa sitt föremål, först genom att skissa och sedan genom det framväxande arbetet. 

Företrädarna för detta synsätt framförde också fördelarna med att barnet i denna arbetsmetod 

själva blev tvungna att planera sitt arbete, lösa problem och avväga de formmässiga aspekterna 
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(Borg 1995). De nya tankegångarna fick dock inget genomslag och modeller fortsatte att vara 

utgångspunkt i slöjdundervisningen (Hartman 1984). Ett exempel från 1940- och 50-talen är 

Handarbetets vänner och Föreningen svensk hemslöjds respektive utgåva av mönsterblad för 

broderi och vävning i skolan som direkt avbildades och imiterades (Trapp 1973:20).  

År 1955 infördes slöjd som obligatoriskt ämne. Från och med nu försvann anvisningarna om 

att eleverna skulle reproducera och arbeta efter färdiga förlagor. Ett nytt mål för slöjden började 

framträda; att utveckla barnens kreativa förmåga och individuella uttrycksmedel och slöjden 

började gradvis utvecklas mot ett konstnärligt skapande ämne. Det fria skapandet och elevens 

medverkan i hela processen, från idé till färdigt slöjdarbete, började mer och mer betonas 

(Hartman 1984).   

I 1980 års läroplan fick slöjden återigen en mer hantverksteknisk och praktisk inriktning 

(Johansson & Hasselskog 2004). Ordet fritt försvann ur skrivningarna och formuleringar som 

hade med elevens möjlighet att uttrycka sig med fantasins hjälp ersattes (Hartman 1984).  

I och med Lpo 94 blev de hantverksmässiga delarna i slöjden mindre framträdande och 

arbetsprocessen uppvärderades. Nytt var den ännu tydligare fokuseringen på arbetets 

utgångspunkt i elevernas egna idéer. En annan nyhet var det värderande inslag som skrevs in i 

arbetsprocessen (Borg 1995).  

Vid årsskiftet 2010/2011 kom en ny kursplan för slöjdämnet. I en artikel i Lärarförbundets 

tidning för slöjd, Slöjdforum, framförde Hasse Hedström (2010) det som anses vara de största 

förändringarna i nya kursplanen. En förändring är borttagandet i skrivningarna av de förmågor 

som slöjdämnet traditionellt ansetts utveckla, ansvarstagande och problemlösningsförmåga. En 

förmåga som däremot inte tagits bort ur skrivningarna är slöjden som bidragande till utveckling 

av kreativitet. Undervisningen ska fortfarande ”ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, 

överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat” (Skolverket 2011:213). Den nya 

kursplanen är dock tydligare när det gäller hur arbetet bör organiseras. För årskurs 7-9 står t.ex. 

”arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna 

idéer”. Kursplanen föreskriver också ”dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och 

resultat” (Skolverket 2011:215-216).  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning tar sin utgångspunkt i Vygotskijs tankar om kreativitet och språkets 

betydelse för lärande (Vygotskij 1995, Vygotskij 1978, Bråten 1998, Thurmann-Moe 1998). 

Uppsatsen ansluter sig också till den amerikanska psykologen Mays (1994) tankar kring skapande 

och kreativitet samt de av Simon (2009) identifierade kännetecknen för kreativ verksamhet.  
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2.2.1 Med språket som verktyg 

Den ryske psykologen Vygotskij kan idag räknas som en av modern pedagogiks främsta gestalter. 

Utifrån hans teori om hur människan med hjälp av tecken och språket tolkar och förstår sin 

omgivning har mycket av det som idag kallas sociokulturell teori om lärande utvecklats. 

Vygotskij såg den enskilda individens utveckling som beroende av sin omgivning. I sin teori 

om mänskligt lärande och utveckling fokuserar han på individen som en del av en historisk och 

kulturell kontext där det sociala samspelet ses som den viktigaste drivkraften bakom varje 

människas utveckling (Vygotskij 1978). Han menar att ”det är de erfarenheter barnet gör som 

delaktig i en social kulturell gemenskap som bestämmer utvecklandet av medvetandet” 

(Thurmann-Moe 1998:132). För Vygotskij är alltså inte barnets biologiska förutsättningar det 

mest avgörande för utvecklande av olika kognitiva färdigheter. Mental utveckling är inte först och 

främst en konsekvens av att barnet mognar och växer utan beror på de erfarenheter barnet 

tillägnar sig genom socialt samspel. Kognitiv utveckling sker inte automatiskt och enligt Vygotskij 

spelar skolundervisning en mycket viktig roll i barnets utveckling. Enligt Vygotskij är språket det 

viktigaste redskapet i dessa läroprocesser (Vygotskij 1978). I slöjden förväntas barnens kognitiva 

utveckling och lärande fördjupas genom en avslutande värderingsfas. Det främsta verktyget är då 

språket. 

2.2.1.1 Metakognition 

Som förutsättning för lärande betonar Vygotskij individens medvetna förståelse av sina egna 

tankeprocesser. Också här har språket en avgörande betydelse. En av Vygotskijs efterföljare och 

svenska företrädare för en sociokulturell syn på lärande, Roger Säljö, menar att språket hjälper oss 

att få distans till tillvaron och vårt eget handlande (Säljö 2000). När det gäller barns medvetenhet 

om sin egen utveckling och sina egna kognitiva processer har, enligt Vygotskij, skolan även här en 

betydelsefull uppgift; ”Skolan ger barnet systematiska erfarenheter av kognitiv inlärning och 

problemlösning och det främjar övergången till en ny verbaliserad form av självobservation” 

(Bråten 1998:74).  I samspel med andra, som kan mer, kan strategier för reflektion kring det egna 

lärandet överföras till barnet (Vygotskij 1978). I slöjden förväntas detta ske genom en avslutande 

reflekterande värderingsfas.  

2.2.2 Kreativitet  

I boken Fantasi och kreativitet i barndomen behandlar Vygotskij (1995) ämnet kreativitet. Enligt 

Vygotskij är alla människor, från det lilla barnet till åldringen, kreativa. Kreativitet är alltså inte 

något som endast ett fåtal människor har belönats med. Människor föds kreativa men Vygotskij 

menar också att denna förmåga måste odlas och utvecklas.  

Vad innebär det då att vara kreativ? I boken Modet att skapa beskriver May (1994:36) kreativitet 

som ”den process genom vilken någonting nytt skapas”. Vygotskij (1995:11) ger en snarlik 
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definition: ”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt” och delar 

sedan in mänskligt beteende och handlingar i två olika typer av aktiviteter: de reproducerande och 

de kreativa. Reproducerande aktiviteter hänger ihop med minnet och utmärks av att människan 

reproducerar, upprepar och återskapar tidigare handlingar. När människan är kreativ tar hon 

istället element ur sina tidigare erfarenheter och kombinerar dessa. Vygotskij (1995:17) skriver: 

”Det skulle vara ett underverk om fantasin kunde skapa ur ingenting”. På så sätt hänger 

kreativitet och fantasi ihop med verkligheten. Det kreativa vi skapar är alltid uppbyggt av element 

som har hämtats ur verkligheten som en del av en människas tidigare erfarenheter. Här spelar 

också språket en viktig roll. Språket och den mänskiga kommunikationen medför att människan i 

sitt kreativa skapande inte bara är hänvisad till sina egna erfarenheter utan också kan införliva 

andras upplevelser i sin egen värld (Vygotskij 1995). 

Även om idén kan beskrivas som en inre vision och föremål för fantasin talar Vygotskijs 

kreativitetsteori emot de vanliga föreställningar om den kreativa, skapande människan som skapar 

utifrån plötslig inspiration och plötsliga visioner från det undermedvetna (Vygotskij 1995). Både 

Vygotskij och May (1994:45) motsätter sig tanken om att fantasin och kreativiteten skulle vara en 

uteslutande inre verksamhet och beskriver den istället som beroende av yttre villkor och som 

möjlig att utveckla med hjälp av inlärning och pedagogiskt arbete, en föreställning som även detta 

examensarbete ansluter sig till. Jag har därför intresserat mig för att undersöka hur läraren lägger 

upp undervisningen för att stötta elevernas kreativitetsutveckling och idéskapande.   

2.2.2.1 Kreativitetens kännetecken   

Också Judit Simon ser kreativiteten som bunden till den yttre verkligheten och inte alls, som så 

många gånger föreställs, oberoende av den människliga ansträngningen och systematiska arbetet. 

I avhandlingen Kreativitetens kännetecken: en fenomenologisk studie (Simon 2009) undersöker hon 

människors upplevelse av vad det innebär att arbeta kreativt. De föreställningar som utgör 

undersökningens resultat är en del av denna uppsats utgångspunkt: Att arbeta kreativt innebär att 

arbeta utanför det självklara så att arbetet kan skapa något annorlunda. Att kopiera är inte att 

arbeta kreativt. Ur den kreativa processen kommer ett resultat som speglar personen och hennes 

eget uttryck. I processen handlar det om att pröva sig fram och testa olika idéer för att kunna 

välja ut de fruktbara (Simon 2009).  

2.2.3 Definition av slöjdprocessen 

Den kreativa process som eleven förväntas genomgå i slöjdarbetet brukar betecknas slöjdprocess. 

Nedan följer en definition av begreppet med utgångspunkt i kursplanen för slöjd från år 2000, 

den nya kursplanen för slöjdämnet från 2011 samt några olika forskares tankar kring 

slöjdprocessen.    

Begreppet slöjdprocess introducerades i kursplan 2000, och har kommit att bli ett flitigt 

använt begrepp i slöjddiskussioner. I den nya kursplanen har begreppet ersatts med uttrycket 
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”slöjdens arbetsprocesser”. Oavsett benämning beskriver kursplanerna slöjdprocessen som en 

process innehållande fyra olika faser: idé, planering, genomförande och värdering. 

Kännetecknande för slöjdämnet är, enligt kursplanerna, elevens delaktighet i hela processen, från 

idé till färdig produkt och värdering (Skolverket 2000, 2011).  

I kursplan 2000 beskrivs slöjdprocessens idéfas enligt följande: ”Slöjdarbetet börjar med idéer 

som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges […] Att ha egna idéer, att kunna välja olika 

alternativ, att kunna påverka och vara delaktig i processen från början har stor betydelse för 

elevernas engagemang och allsidiga utveckling”. Eleven förväntas alltså utifrån egna erfarenheter 

och intressen börja processen med en idé (Johansson & Hasselskog 2004). I idéfasen föreställer 

sig eleven ett tänkt föremål och övar på så sätt upp sin föreställningsförmåga (Borg 2001). 

Genom elevens beslut om vad som ska tillverkas och hur föremålet ska se ut förväntas också 

elevernas kreativitet utvecklas (Hasselskog 2010).    

I planeringsfasen ska eleven göra medvetna val; vilket eller vilka material ska användas? Vilken 

metod ska användas för att nå resultatet? (Hasselskog 2010). Enligt Malmberg (1995) innebär 

planeringsfasen att eleven föreställer sig arbetet på förhand. Eleven tränar på så sätt att se hur de 

olika momenten och delarna i arbetet hänger ihop. Malmberg (1995:2) skriver: ”För att en elev 

ska klara av att förfärdiga ett visst föremål, behövs detaljerade planer […] som ställer krav på 

elevens tänkande. Eleven behöver inse att varje moment och detalj har betydelse för helheten”. 

I genomförandefasen förverkligas elevens idé, den abstrakta föreställningen bli konkret, och 

elevens förmåga att arbeta med händerna utvecklas. Eleven blir också förtrogen med olika 

slöjdmaterial och metoder (Hasselskog 2010). I genomförandefasen utvecklas också eleven 

genom att stöta på problem och själv eller tillsammans med kamrater och lärare finna lösningar 

(Borg 2001). 

Slöjdprocessens sista fas är värderingen. Här ska eleven reflektera över hur olika val och 

faktorer påverkat resultatet - blev det som man tänkt sig? Varför, varför inte? (Hasselskog 2010). 

I slöjdämnets kursplan beskrivs värderingsfasen på följande vis:  

Värderingen ingår som en viktig del i slöjdprocessen. Eleverna redovisar hur inspiration, idéer, 

formgivning och olika ställningstaganden har påverkat resultatet. Härigenom utvecklas förmågan 

att bedöma, värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen (Skolverket 2000). 

Som slöjdprocessen beskrivits ovan kommer den betraktas som en statisk linjär process där den 

ena fasen följer på den andra. 

 

  

 

Figur 1 . Slöjdprocessen som linjär process. 

 

Planering Idé Genomförande Värdering 
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Så är emellertid inte fallet. Hasselskog (2010) finner i sin avhandling att huruvida processen 

framträder som linjär, eller som en process där de olika faserna växelverkar med varandra, 

varierar i den analyserade slöjdundervisningen. Det vanligaste är dock att processens olika delar 

går i varandra. En elevs ursprungliga planering ändras kanske när nya idéer uppstår i en idéfas 

under genomförandet, så att en ny planeringsfas uppstår. På samma sätt kan en värdering av det 

pågående arbetet leda till att planeringen justeras. I magisteruppsatsen Slöjdprocessen, en väg till 

lärande beskrivs fasernas växelverkan med hjälp av en figur: 

  

Figur 2. Slöjdprocessen som växelverkan, enligt Lena Åberg (2010) 

 

I kursplan 2011 har man för att markera och tydliggöra att arbetet i slöjden består av flera 

processer ersatt begreppet slöjdprocess med ”slöjdens arbetsprocesser” (Hedström 2010). I 

denna uppsats kommer dock begreppet slöjdprocess att användas.  

2.3 Tidigare forskning 

Den pedagogisk-didaktiska forskning som behandlar slöjdämnet och elevers arbete i 

slöjdprocessen är sparsam (Hasselskog 2010). Enligt Hasselskog (2010:47) är det först under 

2000-talet forskning med pedagogisk-didaktisk inriktning varit framträdande inom slöjdområdet. 

Eftersom slöjdämnet i sin svenska utformning saknar motsvarighet utanför Norden (Borg 2001, 

Säljö 2008) finns inte heller någon direkt motsvarande forskning från utomnordiska länder att 

tillgå. I denna genomgång fokuserar jag på slöjddidaktiska forskningsresultat som behandlar 

slöjdprocessens idé- och värderingsfas och på så sätt tangerar min egen undersökning. 

2.3.1 Slöjdlärarens förhållningssätt  

I avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010) har Hasselskog, utifrån sitt material 

bestående av inspelad muntlig kommunikation mellan elever och lärare samt lärares och elevers 

slöjddagböcker, konstruerat fyra idealtyper – Servicemannen, Instruktören, Handledaren och 

Pedagogen. Eftersom samtliga lärare som härleddes till kategorin Serviceman visade sig vara 
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lärare i trä- och metallslöjd utelämnas här denna kategori. I de övriga tre kategorierna återfinns 

lärare i båda slöjarterna. Instruktören är enligt Hasselskogs definition en lärare som: 

visar och ger eleverna instruktioner om vad de ska göra, ofta genom att anvisa nästa steg i deras 

pågående slöjdarbete. Instruktörens anvisningar kan i de flesta fall utföras på ett enda sätt av 

eleverna (Hasselskog 2010:152). 

Utmärkande för Handledaren och Pedagogen gentemot Instruktören är den bredare repertoar av 

förhållningssätt de använder i undervisningen. Handledaren leder elevernas arbete framåt genom 

att både diskutera, hjälpa, föreslå, visa, instruera och ge respons. Handledaren ställer frågor istället 

för att som instruktören ge direkta svar. Utmärkande för både Handledaren och Pedagogen är de 

förklarande och motiverande inslagen i dialogen som bidrar till att utveckla elevens förståelse. 

Läraren inriktar sig inte bara på vad eleven skall göra utan också varför. Hos pedagogen är 

dialogen mellan lärare och elev ännu mer framträdande och eleverna ges möjlighet till reflektion 

genom diskussion. Det är eleven som har initiativet i pågående arbete och tar beslut om hur 

arbetet skall utföras, men läraren tar ansvar för att arbetet är genomförbart för eleven. 

Vid tolkningen av sitt material finner Hasselskog (2010) ett samband mellan de olika 

lärarkategorierna och hur eleverna upplever och agerar i undervisningen. Hos de elever vars lärare 

klassificerats som Pedagog eller Handledare beskriver eleverna hur något blivit fel och hur detta 

lösts. Elevernas dagboksanteckningar tyder inte på att svårigheter och problemlösning upplevs 

som något negativt. Hos elever vars lärare klassificerats som Instruktör är förhållandet däremot 

det motsatta, när något blivit fel och problemlösning krävs behöver de lärarens hjälp för att 

komma vidare, det innebär ibland lång väntan och beskrivs därmed som något negativt. Lärarens 

förhållningssätt visar sig därmed ha betydelse för elevernas mått av risktagande i slöjdprocessen. 

Genom att eleverna väljer att tillverka slöjdprodukter där redan färdiga förlagor och mallar finns, 

minimeras risken att de kommer stöta på problem och misslyckas. Ett sådant arbetssätt kan 

därför tolkas som premierat av de lärare som i Hasselskogs undersökning fått benämningen 

Instruktör.  

I artikeln ”Kan kreativitet läras ut?” lyfter också Lindström (2006) några aspekter i lärares 

förhållningssätt som han, i sina tidigare studier, funnit har en positiv inverkan på elevers kreativa 

förmåga. Han skriver: ”Kreativitet […] odlas bäst i en miljö som belönar risktagande” (Lindström 

2006:75). Han menar att undervisningen bör uppmuntra eleverna att experimentera, undersöka, 

göra om och försöka igen så att processen ges samma värde som den färdiga produkten.  

2.3.2 Elevernas upplevelse av slöjden – arbete utifrån egna idéer? 

Kajsa Borg har i avhandlingen Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck (2001) intervjuat 17 före detta 

skolelever i åldern 25-75 år. Hon har sedan försökt ge en bild av hur slöjdämnet har upplevts av 

eleverna. I förhållande till idéfasen tyder undersökningen på ett minskat engagemang hos eleverna 

när de föremål som ska tillverkas har bestämts av läraren. En informant uttrycker sig: 
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Vi fick göra ett linne. Jag ser det framför mig. Det var med ljusgrön botten med blommor på och 

så fick vi virka runt halsen. Det linnet har jag aldrig haft. Vi var tvungna att göra det och det var 

fasansfullt (Borg 2001:78). 

Intervjuerna visar, precis som genomgången av slöjdämnets förändring (2.1), att de äldre 

intervjuade haft liten möjlighet att komma med egna idéer och göra egna val i slöjdarbetet. Trots 

skilda erfarenheter poängterade samtliga informanter betydelsen av att få arbeta med 

slöjduppgifter som man själv kunnat påverka (Borg 2001).  

Resultat som kan kopplas till elevernas arbete i idéfasen är elevernas upplevelse av inflytande. 

År 2003 genomfördes Skolverkets senaste studie av svenska skolans slöjdundervisning: Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003. Medverkande i undersökningen av slöjdämnet var elever och 

deras lärare i årskurs 9, där båda grupper bidrog genom att svara på en enkät samt skriva 

slöjddagbok. I utvärderingen intog slöjdämnet en särställning jämfört med andra ämnen. I 

enkätundersökningen uppgav 87 % av eleverna att de kunde påverka innehållet och vad de skulle 

arbeta med mycket eller ganska mycket i slöjdämnet. Resultatet kan jämföras med det ämne som 

hamnade på andra plats i undersökningen, Idrott och hälsa, där endast 57 % av eleverna upplevde 

samma möjlighet att påverka (Johansson & Hasselskog 2004:38). 

I den nationella utvärderingen av grundskolan som genomfördes 1992 identifierades tre 

vanliga typer av arbetsformer i slöjden: ”elev-elev” där eleven står för idén och dessutom själv 

bestämmer vad hon/han ska göra, ”lärare-lärare” där läraren står för en eller flera idéer eller ett 

arbetsområde och dessutom bestämmer vad eleven ska göra, ”lärare-elev” där läraren står för en 

eller flera idéer eller ett arbetsområde men där eleven bestämmer vad hon/han ska göra 

(Johansson & Hasselskog 2004). Den undervisningsform som utgick från elevernas egna idéer 

visade sig vara klart bäst i fråga om elevernas utveckling och kunskapsinhämtande, medan den 

undervisningsform där läraren bestämt vad eleverna skulle göra inte visade sig leda till det lärande 

som avsetts.  Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att andelen elever som har inflytande 

över idé och vad de ska göra i slöjden har ökat sedan 1992. Fortfarande upplevde en tredjedel av 

eleverna att det var läraren som stod för idén till slöjdarbetet (Johansson & Hasselskog 2004:10). 

2.3.3 Elevernas idéskapande 

Hasselskog försöker i sin avhandling ge en bild av arbetet i slöjdprocessens idéfas. I de 

slöjddagböcker han undersöker anges olika sätt att arbeta i idéfasen. Undervisningen är ofta 

organiserad i gemensamma arbetsområden med utgångspunkt i ett visst material (t.ex. fleece), 

föremål (t.ex. mobilfodral) eller teknik (t.ex. maskinsömnad, stickning, lappteknik, fritt broderi 

eller vävning). Undervisningen kan också innehålla obligatoriska uppgifter av typen ”lärare-lärare” 

(se ovan), medan andra elever helt fritt får välja vad de vill göra i slöjden (Hasselskog 2010).  

Också i det inspelade materialet framkommer skillnader i vad eleverna arbetar med i slöjden 

och hur det har bestämts. I en av de elva grupperna har läraren både framfört idén och bestämt 

vad eleverna ska arbeta med så att alla elever i gruppen tillverkar ”identiska” föremål. I andra 
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grupper visar inspelningarna att elever som ska påbörja ett nytt arbete ofta hänvisas att titta i 

böcker, tidningar eller välja bland arbetsbeskrivningar och mönster (Hasselskog 2010). 

I avhandlingen Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap 

(Johansson 2002) har samma slöjddagboksanteckningar analyserats. Även Johanssons analys visar 

att eleverna i sitt idéskapande till stor del använder sig av olika inspirationskällor såsom bilder, 

arbetsbeskrivningar och skisser. En skiss definierar Johansson som en enkel bild som har 

framställts av eleven själv. I analysen finner hon olika användningsområden för skissen. Den kan 

exempelvis användas för att avgöra hur en slöjdprodukt ska dekoreras men den kan också 

fungera som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan eleven och läraren och förklara elevens 

idé. Andra vanliga inspirationskällor är de olika material som finns i slöjdsalen (Johansson 2002).  

Inspiration till slöjdarbeten hämtas dock inte bara i slöjdsalen. Johanssons material visar att 

produkten och arbetsprocessen också samspelar med omgivningen runt omkring. De föremål 

som tillverkas ska ofta användas i sammanhang utanför skolan. Johansson (2002:215) skriver: 

”Det är vanligt att eleverna skriver i sina dagböcker om vem som skall få gåvan eller var och när 

slöjdföremålet skall användas, exempelvis att örngottet skall ges till mamma, att lillebror ska få 

långbyxorna, att toarullehållaren skall sättas upp hemma”. Ofta är det elevernas fritidsintressen 

och föreställningar om hur slöjdprodukten ska användas utanför skolan som fungerar som 

inspiration och påverkar val av arbete. Johansson tar upp exempel på en pojke som ska göra en 

tennisracket och en flicka som ska sy ett hästtäcke. Denna bild stöds också av Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003. En stor del av elevernas idéer och inspiration till slöjdarbeten 

kommer från deras fritid. En stor majoritet av de medverkande eleverna uppgav också att de 

tänkte på sina slöjdarbeten mellan lektionstillfällena (Johansson & Hasselskog 2004:9).  

2.3.4 Kreativa idéer och elevernas arbetssätt 

Finland har länge varit ett föregångsland inom slöjdforskning (Borg 2001). En av Finlands 

svenskspråkiga forskare inom pedagogisk slöjd är Eva Malmberg. I avhandlingen Att upptäcka 

systemnätverk i edukativ slöjd (1995) har Malmberg analyserat sjundeklassares slöjdaktiviteter. 

Genom videoinspelningar har lärarkontakter med elever, s.k. hanledningstillfällen, analyserats 

utifrån kunskapsnivå på slöjdaktiviteten. I studien identifierar Malmberg fyra olika nivåer för 

elevers slöjdarbete: reproducerande nivå, tillämpande nivå, nyorganiserande nivå och innoverande 

nivå. Att arbeta på nyorganiserande eller innoverande nivå innebär här att eleverna anstränger sig 

för att självständigt klara av svåra uppgifter.  

Ett resultat som i detta sammanhang är intressant är frågan om elevernas grad av 

självständighet påverkades av att färdiga modeller och förebilder används i slöjdarbetet. Genom 

att fastställa de 18 undersökta elevernas instuderingsnivå och jämföra den med originaliteten i det 

mål som eleven strävar mot kommer Malmberg fram till att reproduktion av föremål inte behöver 

betyda att slöjdhandlingarna är mindre självständiga samtidigt som en elev med nyskapande idé 

inte nödvändigtvis arbetar självständigt i genomförandefasen.  
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I avhandlingen Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap 

(2002) visar Johansson att graden av självständighet inte heller påverkas av undervisningens 

organisering. Det spelar ingen roll om arbetet organiseras i arbetsområden så att eleverna stöter 

på liknande problem under genomförandefasen, eller om eleven helt fritt fått välja vad hon/han 

vill göra. Oberoende av hur arbetet har lagts upp löser eleverna problem genom att samarbeta, 

diskutera med varandra och hjälpas åt.   

2.3.5 Forskning om värderingsfasen 

I artikeln ”Kan kreativitet läras ut?” lyfter Lindström (2006) fram värdering och reflektion som 

kännetecknande för kreativ verksamhet. Han menar att eleven, för att utveckla den förståelse och 

förtrogenhet som krävs för att kunna tillämpa vad hon/han lärt sig i nya situationer, behöver 

verktyg för att värdera sitt eget arbete (2006:78).  

Den forskning som finns gällande slöjdprocessens värderingsfas visar på tydliga 

undervisningsbrister i förhållande till kursplanen för slöjdämnet från år 2000. I avhandlingen 

Slöjdämnet i förändring skriver Borg:  

Med begreppet […] ’slöjdprocessen’ menas det förlopp som startar och med att eleven får en idé, 

hur han/hon sedan försöker planera och utföra sitt arbete, för att sedan kunna reflektera över det 

som gjorts och utvärdera resultatet. Men processen som barnet varit med om, de upplevelser och 

erfarenheter som gjorts förblir vanligtvis elevens egen tysta kunskap (Borg 2001:154). 

Denna bild stöds av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Enligt den tar en stor del av 

eleverna hem sina slöjdarbeten utan någon form av utvärdering. Bilden skiljer sig åt beroende på 

vem som tillfrågats. Enligt lärarna tog 35 % av eleverna hem sina arbeten utan någon form av 

utvärdering, medan eleverna uppgav att mer än hälften av dem tog hem sina arbeten utan att 

värdera arbetet (Johansson & Hasselskog 2004:59).  

Hasselskog har i avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010) funnit tre sätt på 

vilka den avslutande värderingsfasen sker: som en avslutande redovisning, skriftlig 

dokumentation eller skriftlig utvärdering. Dock visar de avslutande redovisningarna avsaknad på 

reflektion: 

Avslutande redovisning förekommer i två av de inspelade lektionerna, båda i grupper med yngre 

elever. Här får respektive elev visa upp sitt slöjdföremål, varefter läraren ställer frågor till eleverna. 

Frågorna har fokus på vad och hur, sällan på varför. En stor andel frågor har i analysen uppfattats 

som frågor där läraren eftersöker ett givet svar, så kallade ”skolfrågor” (Hasselskog 2010:217). 

Enligt Hasselskog framträder elevers reflektion istället tydligast i de samtal under 

genomförandefasen där läraren för en undersökande dialog med eleven (2010). Johanssons studie 

(2002) visar att bilder, skisser och ritningar i detta fall ofta fungerar som redskap för reflektion 

och diskussion. Utifrån hjälpmedlen förs en dialog gällande förhållandet mellan förebilden, 

elevens arbete i slöjdprocessen och den färdiga slöjdprodukten.   



16 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka slöjdprocessens idé- och värderingsfas. Det mest 

dominerande inslaget i slöjdundervisningen har traditionellt varit genomförandefasen. Tidigare 

forskning visar att det konkreta genomförandet också dominerar dagens slöjdundervisning. 

Hasselskog (2010:65) skriver: ”Bilden av slöjdprocessen, bland annat utifrån NU-03, är att idé- 

och planeringsfaserna snarast är korta och formella steg som är obligatoriska för att eleverna skall 

få börja med huvudmålet, ’the making’, och att den avslutande värderingsfasen är tydligt eftersatt”. 

Att eleverna gör saker med sina händer innebär dock inte nödvändigtvis att de arbetar kreativt.  

Precis som forskningsgenomgången visat är slöjdens undervisnings- och arbetsmetoder inte 

särskilt utforskade. Det behövs mer kunskap om hur modern slöjdundervisning bedrivs. Vanliga 

sätt att organisera slöjdundervisning har identifieras. Hur dessa arbetssätt påverkar elevernas 

upplevelse av att använda sin kreativitet och arbeta utifrån egna idéer har dock inte undersökts. 

Forskning saknas även när det gäller hur slöjdlärare motiverar sitt sätt att lägga upp arbetet. När 

det gäller värderingsfasen är forskningen knapp. Vi vet att elevens avslutande värdering, som 

kursplanen föreskriver, ofta uteblir. Men vad kan detta bero på? Syftet kan preciseras med hjälp 

av några frågeställningar: 

 

1. Hur motiverar läraren sitt sätt att organisera arbetet? 

2. Hur upplever eleverna att de arbetar i slöjdprocessens idéfas? 

3. Hur upplever eleverna arbetet med idéskapande i slöjden? 

4. Hur säger sig läraren lägga upp undervisningen för att stötta eleverna i idéfasen? 

5. Anser elever och lärare att värdering av slöjdarbetet sker, i så fall hur och varför? 

 

Eftersom jag är utbildad i slöjdens ena område, textil, har jag här valt att undersöka arbetet i 

textilslöjden.    
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens material och metod. Jag visar hur jag samlat in mitt 

empiriska material, hur jag valt respondenter för min undersökning, hur jag tagit ställning till 

forskningsetiska överväganden samt hur materialet analyserats. I den avslutande diskussionen 

(6.1) diskuterar jag mina valda metoders brister och förtjänster. 

För att få en så heltäckande bild som möjligt av arbetet i textilslöjdens idé- och värderingsfas, 

har studien vänt sig till både elever och lärare. Undersökningens forskningsfrågor har besvarats 

med hjälp av två olika datainsamlingsmetoder, dels kvalitativa intervjuer med tre undervisande 

textillärare, dels en enkätstudie där 74 av de intervjuade textillärarnas elever i årskurs 9 

medverkat1.  

4.1 Urval och avgränsningar  

På grund av min utbildning till lärare för grundskolans senare år genomfördes undersökningen på 

högstadiet. För att kunna jämföra de olika elevernas och lärarnas sätt att arbeta i idé- och 

värderingsfasen valdes elever ur en homogen ålderskategori. Eftersom elever i årskurs 9 under 

vårterminen läser sin sista termin textilslöjd och därför förväntas arbeta med alla de faser som 

kursplanen föreskriver, från idéfas till värderingsfas, bedömde jag denna åldersgrupp som mest 

intressant för undersökningen. Att intervjua tre lärare och samla in enkäter från två av vardera 

lärares elevgrupper ansågs ge ett lagom stort material med tanke på studiens omfång.  

De deltagande lärarna valdes genom strategiskt urval. För att få ett heterogent material 

tillfrågades textillärare som jag på något sätt kommit i kontakt med tidigare och som förväntades 

bidra med skilda tankar kring slöjdens idé- och värderingsfas. Kriterium för deltagande var 

textillärarexamen. För att helt och fullt kunna gå in i forskarrollen undveks lärare till vilka jag har 

en personlig relation (Esaiasson 2007:292). Två av vardera lärares elevgrupper i årskurs 9 

tillfrågades sedan angående deltagande i studien.  

Undersökningen är begränsad till tre skolor, tre textillärare och sex elevgrupper. Trots det 

önskar jag att den, tillsammans med tidigare forskning, ska kunna bidra med intressanta 

kunskaper om arbetet med idéskapande och värdering i textilslöjden.  

                                                 
1 Se Bilaga 3 för redovisning av antal deltagande elever från vardera skola.   
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4.1.1 Presentation av lärarna 

Johanna 

Johanna2 har 17 års erfarenhet av arbete som lärare, främst som textillärare men också som lärare 

i bildämnet. Johanna är utbildad vid Uppsala universitet och undervisar för tillfället elever från 

årskurs 6 till årskurs 9 i ett mindre svenskt samhälle. Skolan har givits det fiktiva namnet 

Daltorpskolan. 

Eva  

Eva har 25 år yrkeslivserfarenhet. Hon är utbildad ettämneslärare vid Uppsala universitet och 

undervisar just nu elever i årskurs 7 och 9 på en grundskola i en svensk småstad. I 

undersökningen har skolan fått namnet Bergaskolan. 

Ann-Louise 

Ann-Louise är utbildad textil- och engelsklärare. Hon tog sin lärarexamen vid Linköpings 

universitet och har 16 års erfarenhet av arbete i skolan. Just nu undervisar hon elever i 

årskurserna 3-9 i en mellanstor svensk stad. Skolan hon arbetar på har i studien kommit att kallas 

Alléskolan. 

4.2 Datainsamling och databearbetning 

4.2.1 Enkätundersökningen 

För att undersöka elevernas arbete i textilslöjdens idé- och värderingsfas genomfördes en 

enkätstudie. Eftersom jag ämnade undersöka ett stort antal elevers uppfattningar gav 

enkätmetoden möjlighet till en snabb och enkel datainsamling. Andra fördelar med valet av 

enkätmetoden var att eleverna genom sin anonymitet kunde känna sig fria att ge uttryck för sin 

upplevelse. 

Enkäten (Bilaga 1) sammanställdes utifrån studiens forskningsfrågor och delades in i två delar, 

en gällande arbetet i idéfasen och en gällande arbetet i värderingsfasen. Vid utformningen av 

enkätfrågorna tog vissa frågor sin utgångspunkt i, av andra forskare, redan formulerade frågor. 

Detta gäller dels frågorna 6 och 7a, där svar på liknande frågor återfinns i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (Johansson & Hasselskog 2004), dels fråga 3 och 5 där liknande frågor använts i 

den finlandsvenska studien Att upptäcka systemnätverk i edukativ slöjd (Malmberg 1995). Frågornas 

ordningsföljd och inbördes logik tänktes igenom och frågornas begriplighet testades sedan på en 

utomstående elev i årskurs 9.  

                                                 
2 Lärarnas namn är fingerade 
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Enkäten distribuerades, i samtliga sex elevgrupper, under en textilslöjdlektion. Lektionerna 

inleddes med en presentation av mig, vem jag var och vad jag hade för avsikt att undersöka. 

Eleverna ombads delta i undersökningen samtidigt som deras anonymitet poängterades. Samtliga 

tillfrågade elever valde att delta i studien. Det faktum att vi befann oss i textilslöjdsalen 

förmodades underlätta elevernas arbete med att fylla i enkätsvaren.  

För att föra in data från enkätsvaren, skapa tabeller och diagram och sammanställa resultatet 

har jag använt mig av programmet Excel. Frågor med fasta svarsalternativ har för att ge en klar 

överblick redovisats i procentform. Procentmodellen har också används för att på ett tydligt sätt 

kunna jämföra de olika skolorna med varandra. Då ett internt bortfall förekommit har dessa 

elever räknats bort i den aktuella procentuträkningen3. De öppna frågorna har hanterats genom 

redovisning av de tendenser jag, genom kategorisering av svaren, funnit framträdande.  

4.2.2 Intervjuerna 

För att få kunskap om lärarnas tankar kring slöjdprocessens idé- och värderingsfas valdes den 

halvstrukturerade intervjun, då en frågeundersökning i detta fall upplevdes ge en alltför ytlig bild. 

Intervjun gav också större möjlighet för mig att styra respondenten att svara på frågorna utifrån 

undersökningens intresse samt få så utförliga svar som möjligt.   

Intervjuerna förbereddes genom utformandet av en intervjuguide (Bilaga 2) och 

sammanställdes utifrån områdena idéskapande och värdering i årskurs 9. För att kunna jämföra 

elevernas och lärarnas uppfattningar ställdes frågor motsvarande enkätfrågorna 6, från del 1, och 

1-3, från del 2, även till lärarna (Bilaga 1).   

För att respondenterna skulle befinna sig i en miljö som gav associationer till deras 

organisering av arbetet i textilslöjden och för att de, genom materialet i rummet skulle ha 

möjlighet att visa konkret arbetsmaterial, genomfördes intervjuerna i de olika skolornas 

textilslöjdsalar. Textillärarna förväntades också känna sig bekväma på sin arbetsplats och 

intervjuerna kunde genomföras ostört. 

Intervjuernas längd varierade mellan 30-40 minuter. För att samtalet vid min första intervju 

skulle bli så avslappnat som möjligt fattades beslutet att intervjua utan inspelningsutrustning. 

Beslutet omprövades sedan. För att kunna återge respondenternas svar ordagrant och ha 

möjlighet att gå tillbaka till det som sades och finna nya infallsvinklar, spelades, efter 

respondenternas godkännande, två av tre intervjuer in. 

Under intervjuerna användes, förutom intervjuguiden, också tolkande frågor, av typen: Menar 

du att…? Du menar alltså…? Allt för att försäkra mig om att jag tolkat lärarnas svar i enlighet 

med deras avsikter (Kvale & Brinkmann 2009:152, 155). Intervjufrågorna ställdes heller inte alltid 

i ordningsföljd, utan behandlades i den ordning som föll sig naturligt i samtalet. För ett aktivt 

                                                 
3 Det interna bortfallet redovisas i Bilaga 3 
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lyssnande och för att direkt i intervjusituationen tolka respondenternas yttranden antecknades 

flitigt. Intervjuerna sammanfattades sedan i referatform.  

Före samtliga intervjuer deltog jag dessutom i vardera lärares undervisning av de 9:or som 

deltagit i enkätstudien. Detta underlättade både min tolkning av elevsvaren på enkätens öppna 

frågor, ökade min förståelse för intervjusvaren samt gav mig möjlighet att rikta in mina frågor på 

vad jag, utifrån undersökningens syfte, funnit särskilt intressant i den aktuella undervisningen.  

Inför analysarbetet lyssnade jag igenom de två inspelade intervjuerna samtidigt som särskilt 

intressanta stycken transkriberades. De sammanfattade intervjuerna, tillsammans med det 

transkriberade materialet, kategoriserades sedan i återkommande gemensamma teman.  

I metodboken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) tar Kvale och Brinkmann upp 

problematiken med att översätta en muntlig intervjudiskurs till en skriftlig diskurs. De menar att 

ordagrant utskrivna citat oftast framstår som osammanhängande och förvirrade. Jag har därför 

valt att återge lärarnas uttalanden mer skriftspråksnära.  

4.3 Forskningsetiska aspekter 

I arbetet med studien har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) varit vägledande. I skriften presenteras fyra allmänna 

forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

I enlighet med informationskravet informerades både elever och lärare om studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt. Eftersom de medverkande eleverna fyllt 15 år kunde de, i enlighet 

med Vetenskapsrådets rekommendationer, själva ge samtycke till att delta i studien. De 

medverkande lovades anonymitet och konfidentialitetskravet har hanterats genom att varken 

skolorna eller lärarna nämts vid namn samt att materialet behandlats på sådant sätt att ingen av 

studiens deltagare bör vara möjlig att identifiera. Undersökningens material kommer inte att 

användas för andra ändamål än den aktuella studien.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit av undersökningen. Inledningsvis redogörs 

för de tre lärarnas organisering av textilslöjdsundervisningen i årskurs 9 samt motiven till de 

skilda uppläggen. Därefter redovisas elevernas upplevelse av idéfasen och hur denna påverkas av 

de olika arbetssätten. I avsnitt 5.4 redovisas lärarnas syn på och arbete med inspiration. 

Avslutningsvis behandlas elevernas arbete i värderingsfasen samt lärarnas och elevernas 

inställning till denna.  

5.1 Lärarnas organisering av textilslöjdsundervisningen 

På samtliga tre deltagande skolor organiseras 9:ornas textilslöjdsundervisning i olika 

arbetsområden. Huruvida eleverna själva, inom ramen för området, får välja och bestämma vad 

de vill göra eller om området innebär tillverkning av en förutbestämd produkt, varierar. På 

samtliga skolor har man också ett avslutande arbetsområde där eleverna mer eller mindre 

förutsättningslöst får stå för idén till slöjdarbete och själva bestämma vad de vill göra. Nedan 

följer en beskrivning av de tre lärarnas organisering av textilslöjdsundervisningen i årskurs 9. 

5.1.1 Daltorpskolan 

På Daltorpskolan organiserar Johanna 8:ans och 9:ans undervisning utifrån slöjdteknikerna 

maskinsömnad, broderi och garntekniker (stickning och virkning). Eleverna får själva komma 

med idéer och bestämma vad de vill göra inom de olika teknikområdena. För att eleverna ska 

känna sig säkra på de textila teknikerna, och i slutändan bli så nöjda som möjligt med det färdiga 

resultatet, inleds varje arbetsområde med en obligatorisk uppgift där eleverna arbetar med 

provlappar i stickning, virkning, fritt och bundet broderi. I maskinsömnad testar de att sy både i 

trikå- och vävt tyg. Provlapparna sätts sedan in i elevernas slöjdpärm.  När eleverna gått ut 9:an är 

det meningen att de ska ha gjort ett arbete, helst flera, inom varje teknikområde. Under sista 

terminen, vårterminen, arbetar de sedan med ett område där valet av slöjdteknik är fritt. Området 

kallas för designuppdraget och går ut på att eleverna låtsas arbeta för en uppdragsgivare och 

kund. I designuppdraget uppmanas eleverna att ägna tid åt idéfasen och skissa på flera olika idéer 

innan de bestämmer sig för den eller de idéer som ska förverkligas.  

5.1.2 Bergaskolan 

På Bergaskolan är arbetsområdena mer styrda av de föremål Eva vill att eleverna ska tillverka. 

Eftersom eleverna inte haft någon slöjd i årskurs 8 inleds 9:ans textilslöjdundervisning med en 
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repetitionsuppgift i maskinsömnad. Alla elever ska tillverka fodral, exempelvis pennfodral, 

sminkväskor eller mobilfodral. För att eleverna ska få övning i det problemlösande momentet att 

placera tygerna räta mot räta ska fodralen sys fodrade. Eleverna får sedan i uppgift att sy en 

väska. Inom ramen för väskuppgiften får eleverna välja mellan två olika väskmodeller. De har 

också möjlighet att välja tyg, om de vill göra några små förändringar av den valda väskmodellen 

samt hur de vill dekorera sin väska. Ett av Eva förespråkat val är då att de använder den 

nyinköpta brodermaskinen med inprogrammerad text eller bilder. I arbetsområde tre ska eleverna 

sticka eller virka. Valet inom teknikområdet är fritt men Eva vill helst att eleverna tillverkar 

användbara nyttoföremål, såsom mössor, vantar och sockor. Årskurs 9 avslutas sedan med ett 

område där eleverna fritt får välja vad de vill göra.  

5.1.3 Alléskolan  

På Alléskolan är arbetet, i likhet med Daltorpskolans undervisning, organiserat utifrån olika 

slöjdtekniker.  I 7:an ligger fokus på stickning och vävning, i 8:an är det broderi som är 

huvudområdet och i 9:an maskinsömnad. Också här inleds maskinsömnadsarbetet med en 

obligatorisk gemensam repetitionsuppgift. Ann-Louise går igenom symaskinen, hur mönstret ska 

läggas trådrakt på tyget samt tygets rät- och avigsida. Därefter syr alla elever pyjamasshorts och 

repeterar på så sätt mönsterritning och symaskinen. I område två ska eleverna jobba inom 

maskinsömnadsområdet men får själva komma med idéer och bestämma vad de ska göra. Ann-

Louise vill dock att de ska tillverka en produkt med mycket detaljer, t.ex. fickor, dragkedjor, 

manschetter och insnitt. Liksom på de andra skolorna får eleverna sedan arbeta fritt. Ann-Louise 

rekommenderar då att de tar tillfället i akt att prova nya slöjdtekniker. På Alléskolan ingår också 

ett mer teoretiskt område i 9:ans undervisning där man arbetar med materiallära, dvs. textila 

materials ursprung, egenskaper och påverkan på miljön. 

 5.2 Motiv till undervisningens organisering 

På Daltorpskolan och Alléskolan organiseras textilslöjdens arbetsområden till stor del utifrån 

olika textila tekniker. Skäl för att eleverna inte alltid, som i de tre skolornas avslutande 

arbetsområden, arbetar fritt och förutsättningslöst får utveckla idéer är att eleverna upplevs 

behöva ramar för sitt arbete. Att arbeta inom ramen för olika tekniker ses av Johanna som en 

hjälp i idéskapandet:  

Det funkar inte att eleverna får välja helt fritt. Dom behöver inspiration, ledning och gränser för 

sin kreativitet. (Johanna, Daltorpskolan) 

Genom att begränsas av en viss textil teknik upplevs elevernas idéskapande underlättas. När 

eleverna i Alléskolans sista arbetsområde uppmanas att fritt komma med idéer och välja vad de 

vill göra upplever Ann-Louise att det blir svårare för eleverna: 
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Dom har svårare när det är helt fritt. Det är svårt för dom att ibland att komma på vad dom vill 

göra. (Ann-Louise, Alléskolan)   

Johanna delar denna upplevelse och för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för elevernas 

idéskapande i det avslutande arbetsområdet har designprojektet tidigare år haft ett gemensamt 

tema som utgångspunkt. Eftersom alla elever inte ville följa temat har Johanna i år gått ifrån det. 

Hon märker dock att det finns flera elever som skulle behövt ett tema, som har svårt att komma 

igång med skissandet.  

Att arbetet i textilslöjden organiseras utifrån textila tekniker har också andra orsaker. Lärarna 

anser att eleverna bör utveckla kunskap i flera olika tekniker. Enligt Johanna är det också lättare 

att ha gemensamma genomgångar när eleverna arbetar med samma textila teknik. 

Trots att arbetet organiseras på liknande sätt på Daltorpskolan och Alléskolan framkommer 

ändå vissa skillnader i lärarnas syn på det textila hantverket och ämnet. För Johanna är de textila 

teknikerna ett medel för att eleverna ska kunna skapa och uttrycka sig. Genom slöjden vill hon att 

eleverna ska utveckla skaparglädje. En skaparglädje och engagemang som lättare återfinns när 

eleverna själva har tänkt ut vad de vill göra. För Johanna är det inte viktigt det eleverna skapar 

liknar köpta textilier. Huvudsaken är att de vågar försöka och att de lär sig lita på sin egen 

förmåga.   

För Ann-Louise utgör i större utsträckning hantverkskunskaperna och de textila teknikerna 

ämnets kärna. När Ann-Louise motiverar arbetsområde två och den detaljsömnad eleverna ska 

utföra vill hon att eleverna ska arbeta på en hög sömnadsteknisk nivå. Hon vill att: ”dom ska 

kunna visa allt dom har lärt sig under hela högstadiet i princip”. 

Även för Eva är kunskaper i slöjd i första hand hantverkskunskaper. Detta är också en av 

orsakerna till att Eva valt att organisera arbetsområden utifrån förutbestämda föremål, ett fodral 

och en väska. Eva strävar efter en hög hantverksmässig nivå på de produkter eleverna tillverkar i 

textilslöjden.  När eleverna ges möjlighet att själva välja vilka slöjdprodukter de vill göra menar 

Eva att eleverna ofta väljer att göra lättare saker än vad de egentligen kan och underpresterar. 

Hon anser det också vara viktigt att eleverna ser att de kan ha användning för sina 

hantverkskunskaper. Det främsta motivet till Evas val av väskan är just att arbetet leder till en 

snygg och användbar produkt: 

Jag vill att de ska få ihop nånting så att dom kan se olika möjligheter med textilslöjden. Jag har valt 

att göra en väska. Och det är för att jag vill att dom i något arbete ska göra så att det blir snyggt. 

Att det är en enkel lösning som blir snygg och användbar. (Eva, Bergaskolan) 

Andra anledningar till valet av väskan, och att eleverna tillverkar likadana produkter, är dels att de 

ska kunna hjälpa varandra och samarbeta, dels Bergaskolans begränsade utbud av tyger. När 

eleverna syr väskor kan alla arbeta med samma tyg och den enda variation som behövs är olika 

färger. I arbetet med fodralet och väskan behöver eleverna inte heller ägna särskilt mycket tid åt 

idéutveckling och valprocesser, moment som Eva annars upplever tar för mycket tid i anspråk.  
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För Eva handlar slöjdämnet också om problemlösning. Eleverna arbetar i en process där de 

ska finna lösningar på problem. Eftersom Eva upplever elevernas engagemang som oförändrat, 

oberoende av om de arbetar utifrån egna idéer eller förutbestämda föremål, spelar det heller 

ingen roll vem som kommit med idén och valt vad eleven ska göra. Eva menar att man kan se på 

slöjden på olika sätt: 

Det har jag alltid tyckt, att slöjden kan vara antingen kreativ. Man gör lite mer med inspiration, lite 

mera lösningar som beror på slumpen. Eller också är man på hantverkssidan. Att man vill att en 

hantverkstradition och hantverkskunskap ska gå vidare. Jag kan väl säga att jag är lite mer på den 

sidan. (Eva, Bergaskolan) 

Att Eva vill föra hantverkskunskaperna vidare beror också på att hon finner dem värdefulla för 

elevernas framtid. I samband med att hon förklarar sitt val av de textila teknikerna stickning och 

virkning i arbetsområde tre lyfter också de textila teknikerna stickning, virkning och broderi som 

en del av vårt kulturhistoriska arv: 

Stickningen eller virkningen är något som många kommer tillbaka till när de blir äldre. Jag tycker 

både stickning och virkning hör lite till vårt kulturarv. Det skulle kunna varit broderi också. (Eva, 

Bergaskolan) 

För Eva är de textila teknikerna och hantverkskunnandet inte främst ett medel och förutsättning 

för att eleverna ska kunna förverkliga sina idéer, uttrycka sig och använda sin kreativitet. De 

textila teknikerna ses istället som värdefulla i sig.  

Undersökningen visar att organiseringen av arbetet i arbetsområden kan ses som en hjälp för 

eleverna i idéskapandet. Huruvida arbetet organiseras utifrån textila tekniker eller förutbestämda 

föremål kopplas här till lärarnas syn på ämnet och om målet med textilslöjden i första hand anses 

vara att utveckla elevernas hantverkskunskaper eller elevernas kreativa förmåga.  

5.3 Elevernas upplevelse av idéfasen 

Lärarnas sätt att organisera arbetet för eleverna varierar. För eleverna på Bergaskolan innebär 

textilslöjd att alla tillverkar ungefär likadana väskor, medan eleverna på Daltorpskolan släpps helt 

fria inom maskinsömnadsområdet. När det totala antalet elever uppger i vilken grad de i slöjden 

arbetar utifrån egna idéer uppger 53 % att de i hög eller ganska hög grad arbetar utifrån egna 

idéer i textilslöjden. Av resterande 47 % uppger 19 % att de upplever att läraren bestämmer vad 

de ska göra, medan 28 % anser att det varierar, ibland är det läraren som bestämmer, ibland 

arbetar de utifrån egna idéer (Bilaga 1, enkätfråga 1).  

Skillnaden i elevernas upplevelse av att arbeta utifrån egna idéer är dock stor mellan de tre 

skolorna (figur 3).  

 



25 

 

 

Figur 3. Figuren visar andel elever som uppger att de i slöjden arbetar utifrån egna idéer.  

På Daltorpskolan uppger 83 % av de totalt 30 tillfrågade eleverna att de i hög eller ganska hög 

utsträckning arbetar utifrån egna idéer i textilslöjden4. Ingen av eleverna uppger att det oftast är 

läraren som bestämmer vad de ska göra. På Alléskolan är motsvarande siffra 58 % av de 19 

tillfrågade eleverna. Endast en elev uppger att läraren oftast bestämmer vad hon ska göra i 

slöjden. Bland eleverna på Bergaskolan är uppfattningen annorlunda. Av totalt 25 tillfrågade 

elever uppger 12 % att de i hög eller ganska hög utsträckning arbetar utifrån egna idéer. 

Majoriteten, 52 %, anser däremot att läraren alltid eller oftast är den som står för idén och 

bestämmer vad de ska göra i textilslöjden. Lärarnas sätt att organisera undervisningen visar sig 

alltså ha betydelse för elevernas upplevelse. 

De skilda arbetssätten visar sig också påverka huruvida eleverna uppger att de ibland måste 

göra sådana slöjdprodukter de egentligen inte vill göra (Bilaga 1, enkätfråga 2). I figur 4 

presenteras en sammanställning av elevsvaren. 

 

 

Figur 4. Figuren anger hur stor andel elever som uppger att de i slöjden måste göra sådana produkter de egentligen 

inte vill göra.  

 

                                                 
4 För en sammanställning av elevernas enkätsvar, se bilaga 3. 
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På Daltorpskolan uppger endast två elever att de ibland måste tillverka föremål som de egentligen 

inte vill göra i textilslöjden. Resterande 28 elever (93 %) uppger att de får göra de slöjdprodukter 

de vill. Resultatet från Alléskolan är snarlikt, två elever upplever att de ibland måste göra 

slöjdprodukter de egentligen inte vill göra. Resterande 17 elever (89 %) uppger att de får tillverka 

de föremål de vill. Bergaskolan skiljer sig från de två andra skolorna, 18 elever av 25 tillfrågade 

uppger att de ofta, ganska ofta eller ibland måste göra slöjdprodukter de egentligen inte vill göra. 

Övriga 7 elever (28 %) svarar att de ofta tillåts göra de produkter de vill göra. Elevsvaren ger en 

indikation på huruvida eleverna upplever att de själva står för idéskapandet i textilslöjden. 

5.3.1 Vad är en egen idé?  

I enkäten uppger 53 % av eleverna att de i hög eller ganska hög grad arbetar utifrån egna idéer i 

textilslöjden. Synen på vad det innebär att arbeta utifrån en egen idé skiljer sig dock mellan 

eleverna. När de i enkäten ombeds ge exempel på tillfällen då de arbetat utifrån egna idéer blir 

elevernas föreställningar synliga (Bilaga 1, enkätfråga 8a). 

En stor del av eleverna upplever att det finns utrymme att arbeta utifrån egna idéer inom de 

slöjdtekniska arbetsområdena. På Daltorpskolan är arbetet organiserat utifrån områdena 

maskinsömnad, broderi och garntekniker (stickning, virknig). När dessa elever ger exempel på ett 

tillfälle då de i textilslöjden arbetat utifrån egna idéer uttrycker flera svar en upplevelse av att 

arbetssättet ger stor frihet att arbeta utifrån egna idéer. En elev svarar exempelvis: 

För det mesta jobbar jag av egna idéer (Flicka5, Daltorpskolan) 

Detta synsätt återspeglas också bland Daltorpskolans elever då de ombeds ge exempel på ett 

tillfälle då de upplever att läraren bestämmer vad de ska göra i slöjden (Bilaga 1, enkätfråga 8b). 

En elev skriver:  

Läraren bestämmer oftast ’grunden’, men man får använda sina egna idéer (Flicka, Daltorpskolan)  

Elevernas utsagor ger utryck för att de i ett arbete som är organiserat utifrån olika textila tekniker 

känner stor frihet att arbeta utifrån egna idéer. En flicka anger exempelvis arbetsområdet då 

Daltorpskolans elever arbetar med stickning som ett konkret exempel på ett tillfälle då hon 

upplevt sig arbeta utifrån en egen idé:  

När man stickar och väljer själv vad man ska göra (Flicka, Daltorpskolan) 

Att eleverna känner stor frihet att arbeta utifrån egna idéer i de slöjdtekniska områdena är också 

tydligt i Bergaskolans elevsvar. På Bergaskolan är 9:ornas två första arbetsområden organiserade 

utifrån bestämda föremål. Arbetsområde tre organiseras däremot, i likhet med Daltorpskolans 

arbetsätt, utifrån slöjdteknikerna stickning och virkning. I detta arbetsområde får eleverna själva 

                                                 
5 Se Bilaga 3 för redovisning av antal deltagande elever av vardera kön.   
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välja vad de vill göra inom området. När eleverna ombeds ge ett exempel på ett tillfälle då de i 

slöjden arbetat utifrån en egen idé är det flera elever som just nämner detta område:  

När jag ska sticka något (Pojke, Bergaskolan)  

Att flera av eleverna nämner stickningen kan tolkas som att eleverna i detta område, då de inte är 

begränsade till ett visst föremål, anser sig ha större möjlighet att arbeta utifrån egna idéer.  

De arbetsområden som hittills behandlats är områden där eleverna arbetar med förutbestämda 

föremål eller en viss textil teknik. På Alléskolan är arbetsområdena delvis organiserade utifrån 

andra principer. Ett arbetsområde som eleverna, förutom broderi, arbetar med i årskurs 8 är 

återbruk6. En elev beskriver möjligheten att arbeta utifrån egna idéer i de olika arbetsområdena på 

följande vis:   

I början av terminen brukar vi oftast göra något som hela gruppen måste göra. Efter det brukar 

man få göra vad man vill, fast kanske fortfarande inom ett visst område. Då kan man komma med 

egna idéer (Flicka, Alléskolan) 

Även om arbetsområdena på Alléskolan inte alltid organiseras utifrån olika textila tekniker 

upplever flera av eleverna att arbete inom arbetsområden erbjuder frihet att arbeta med egna 

idéer. En elev ger exempel på ett tillfälle för eget idéskapande inom återbruksområdet: 

När jag gjorde ett par byxor till kjol (Flicka, Alléskolan) 

Utsagorna visar att flera elever upplever sig ha möjlighet att arbeta utifrån egna idéer inom de 

olika arbetsområdena. När det gäller de arbetsområden där läraren bestämt vad eleven ska 

tillverka finns det också här elever som upplever sig arbeta utifrån egna idéer. På Bergaskolan 

arbetar alla elever i årskurs 9 med den obligatoriska väskuppgiften. Ett fåtal elever upplever sig 

inom ramen för uppgiften ha möjlighet att arbeta utifrån egna idéer och skriver exempelvis:     

När vi skulle göra väskan fick vi välja hur den skulle se ut, vilken färg & vilket broderi (Flicka, 

Bergaskolan) 

Flertalet elever verkar dock inte uppleva att detta arbetssätt ger utrymme för något eget 

idéskapande. Till skillnad från eleverna på Daltorpskolan och Alléskolan finns här flera elever 

som, när de ombeds att ge exempel på ett tillfälle då de i slöjden arbetat utifrån en egen idé, 

skriver: 

Har aldrig hänt (Pojke, Bergaskolan) 

Jag har inte jobbat med någon egen idé men det blir sen när det är eget arbete(Flicka, Bergaskolan) 

Alltså vi måste göra grejerna som läraren säger. Vi får bara bestämma tygfärg (Flicka, Bergaskolan) 

                                                 
6 Att ta tillvara gamla material och göra om dem till någonting nytt. 
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Eleverna på Bergaskolan har relativt liten möjlighet att själva välja vilka föremål de vill tillverka i 

textilslöjden. Att arbeta utifrån en egen idé blir för många elever ett uttryck för att själva få 

bestämma och välja vilket föremål de ska tillverka.   

På Alléskolan och Daltorpskolan är eleverna, förutom den inledande repetitionsuppgiften på 

Alléskolan, aldrig hänvisade till tillverkning av specifika föremål. Trots det uttrycker flera elever 

att arbetet inom olika slöjdtekniska arbetsområden begränsar deras möjligheter att arbeta utifrån 

egna idéer. Som ett exempel på ett tillfälle då läraren bestämmer vad de ska göra i slöjden skriver 

en elev: 

När jag måste sy inom vissa områden fast jag egentligen vill göra något annat (Flicka, Alléskolan) 

Flera elever känner sig begränsade i möjligheten att kunna arbeta utifrån egna idéer när läraren 

bestämt arbetsområde. För dem verkar det fria valet vara avgörande för upplevelsen att arbeta 

utifrån en egen idé: 

När vi får göra vad vi vill (Flicka, Daltorpsskolan) 

När man gjort klart det man ska får man jobba med eget arbete (Flicka, Alléskolan) 

Att förutsättningslöst själva få välja vad de vill skapa verkar för dessa elever vara ett villkor för 

upplevelsen av att helt och hållet själva stå för idén. En elev ger exempel på ett sådant tillfälle och 

skriver: 

Just nu virkar jag en figur som jag ville själv (Flicka, Alléskolan)  

Flickan har själv valt slöjdarbete och följer i sitt arbete en av skolans färdiga virkbeskrivningar för 

en Amigurumi7. I detta fall verkar det faktum att flickan virkar efter en färdig beskrivning och 

förlaga inte ha någon betydelse för hennes upplevelse av att arbeta utifrån en egen idé.  

För andra elever som själva valt slöjdarbete innebär arbete utifrån en egen idé att de själva har 

haft möjlighet att bestämma hur deras slöjdprodukt ska se ut, utan påverkan från färdiga mönster 

och förlagor. En elev ger ett exempel på ett tillfälle då hon arbetat utifrån en egen idé och skriver: 

Texten på föremålet eller kan det vara hur jag själv vill att det ska se ut (Flicka, Alléskolan) 

Här ligger upplevelsen av att arbeta utifrån en egen idé dels i det fria valet men också i 

möjligheten att bestämma detaljer och utseende på föremålet. En av eleverna som följer 

arbetsbeskrivningen till ett av skolans konfektionsmönster beskriver ett tillfälle då hon arbetar 

utifrån en egen idé:  

Just nu håller jag på med en jeansskjorta och har valt tyg, knappar och storlek (Flicka, Alléskolan) 

                                                 
7 Japanska för virkade leksaker, ofta föreställande djur. 
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Flickan har själv valt att sy en jeansskjorta, hon arbetar utifrån ett färdigt mönster men har själv 

valt tyg och knappar och upplever sig därmed arbeta utifrån en egen idé. För andra elever innebär 

en egen idé inte bara att de själva bestämt vad de ska göra eller att de valt tyger, färger och 

utsmyckningar på sina slöjdprodukter. I Daltorpsskolans designuppdrag ska eleverna själva skissa 

på idéer. Designuppdraget är också något flera av Daltorpskolans elever nämner när de ombeds 

ge exempel på ett tillfälle då de arbetat utifrån en egen idé. Att eleverna skissat fram sina idéer 

innebär att färdiga mönster och beskrivningar oftast saknas. De måste själva rita sina mönster och 

skriva beskrivningar, ofta med utgångspunkt i något av skolans färdiga mönster som förändras. 

Uttryck för egna idéer beskrivs då som en egen unik produkt som eleven själv utformat:   

Ja nu. Det jag gör, en svart sidenklänning jag och en kompis kommit på mönstret själva (Flicka, 

Daltorpskolan) 

Jag tänker ut en klänning och syr grunden av ett mönster, sedan tar jag bort och lägger till saker 

(Flicka, Alléskolan) 

Elevcitaten visar att elevers syn på vad som är en egen idé varierar. För vissa elever är 

originaliteten och upplevelsen av att vara kreativ avgörande för elevernas exempel. Andra 

upplever sig arbeta utifrån en egen idé när de själva valt vad de gör på slöjden, oavsett om de 

arbetar efter färdiga förlagor arbetsbeskrivningar eller mallar.  

5.3.2 Eget val 

I samtliga klasser som deltagit i studien har eleverna, under vårterminen, själva möjlighet att välja 

vad de vill göra i textilslöjden. I enkätfråga 10 (Bilaga 1) ombads eleverna ange orsaken till valet 

av det slöjdarbete de för tillfället ägnade sig åt.  

På Bergaskolan tilldelas jämförelsevis lite tid åt självvalda arbeten. Vid tidpunkten för mitt 

besök på skolan arbetade eleverna antingen med väskuppgiften eller också arbetsområde tre, där 

de själva valt ett arbete med utgångspunkt i teknikerna stickning eller virkning. Någon enstaka 

elev hade påbörjat arbetet i det avslutande fria arbetsområdet. Flera av eleverna (46 %) angav 

därför alternativet ”läraren sa att jag skulle göra det” som orsak. På Alléskolan och Daltorpskolan 

hade eleverna däremot satt igång arbetet i det fria arbetsområdet. På dessa skolor var det få som 

kryssade för alternativet ”läraren sa att jag skulle göra det”, endast två elever på Daltorpskolan.    

Jag kommer här att redovisa orsak till val av slöjdarbete för de elever som själva haft möjlighet 

att utveckla idéer (figur 5). Nämnas bör att eleverna haft möjlighet att välja flera olika alternativ. 
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Figur 5. Orsak till elevernas val av slöjdarbete 

Resultatet visar att mer än hälften av Daltorpskolans och Alléskolans elever, helt eller delvis, valt 

slöjdarbete med tanke på den färdiga produkten. Flera elever uppger också att valet beror på att 

de velat utveckla sitt kunnande i en textil teknik. Att Alléskolan uppvisar högre resultat för 

elevernas vilja att utveckla sin förmåga i olika slöjdtekniker beror förmodligen på att Ann-Louise 

uttalat råder eleverna att testa tekniker de ännu inte provat på. 

Eleverna uppger också andra orsaker till sina val av slöjdarbeten. Valet kan exempelvis handla 

om utseendet på den produkt eleven valt att göra.  

Jag tyckte det var gulligt (Flicka, Daltorpskolan) 

den är cool (Flicka, Daltorpskolan) 

Valet beror då på att utseendet på den produkt de valt att tillverka upplevs tilltalande. Eller att 

eleven föreställer sig arbetet som roligt: 

kul att göra det (Flicka, Daltorpskolan) 

Ibland kombineras önskan om att arbetet ska vara roligt med tankarna om slöjdproduktens 

utseende: 

Den var fin och det verkade kul att virka (Flicka, Alléskolan) 

jag och erica gör en kollektion med las vegas/texas hold’em/poker tema, gör det för att det är 

coolt och verkade kul (Flicka, Daltorpskolan) 

Valet av arbete kan också bero på slöjdarbetets svårighetsgrad där vissa elever tenderar att välja 

arbeten som upplevs som lätta att genomföra: 

det är lätt och går fort (Pojke, Bergaskolan) 
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Resultaten visar att elevernas idéskapande påverkas av flera olika faktorer. För ungefär hälften av 

eleverna beror idén på att eleverna önskar tillverka en produkt som de själva vill ha. Flera elever 

väljer också slöjdarbete på grund av sitt intresse för att utveckla sin kunskap i en speciell 

slöjdteknik (t.ex. maskinsömnad eller stickning). Andra orsaker som framkommer är att eleven 

valt slöjdarbete med tanke på den färdiga produktens tilltalande utseende eller att arbetet 

förväntas bli roligt. Några elever uppger också att valet beror på slöjdarbetets låga svårighetsgrad.  

5.3.3 Inspiration 

För att eleverna ska utveckla egna idéer och kunna välja vad de vill göra i textilslöjden behöver de 

inspiration. När eleverna tillfrågas om hur de får idéer till slöjdarbeten (Bilaga 1, enkätfråga 7) 

svarar 64 % att inspirationsmaterial i slöjdsalen, t.ex. böcker, tidningar, uppsydda föremål och 

mönster, ger idéer. 35 % av eleverna uppger att olika material i slöjdsalen, såsom garner och 

tyger, inspirerar. Sammantaget visar det sig att en majoritet av eleverna (72 %) hämtar inspiration 

till sina slöjdarbeten i slöjdsalen. Interaktionen i slöjdsalen förefaller också viktig för elevernas 

idéskapande. När de ger svar på hur de får idéer uppger 43 % att idéerna kommer från kompisar.   

Som andra vanliga inspirationskällor uppger eleverna Internet (42 %), butiker (26 %), TV-

program (24 %) och tidningar (19 %). Huruvida eleverna använder de olika slöjdsalarnas datorer 

för att söka inspirerande bilder eller om de får idéer genom sitt surfande på fritiden framgår inte 

av undersökningen. Att elevernas fritidssysselsättningar påverkar arbetet i slöjden framgår också 

av de fria elevsvaren. En elev svarar exempelvis: 

från spel (Pojke, Daltorpskolan) 

Av elevsvaren går inte att utläsa i vilken grad eleverna påverkats av sina inspirationskällor. 

Försöker de efterlikna och kopiera föremål på bilder, eller låter de sig inspireras för att sedan 

skapa egna, unika föremål? Flera elever ger dock uttryck för att idén upplevs komma från dem 

själva. När de svarar på hur de får idéer till sina slöjdarbeten skriver de exempelvis: 

Min fantasi (Flicka, Alléskolan) 

från mitt huvud (Pojke, Daltorpskolan) 

kommer på själv vad jag tycker är fint (Flicka, Daltorpskolan) 

Elevcitaten ger uppfattningen att idéskapandet upplevs som något lätt och oproblematiskt. Så är 

emellertid inte upplevelsen för alla elever. När eleverna tillfrågas om de har lätt eller svårt att 

komma med idéer och veta vad de vill göra i textilslöjden uppger 23 % att de upplever det som 

svårt eller ganska svårt (Bilaga 1, enkätfråga 4). Även här skiljer sig resultatet mellan de olika 

skolorna (figur 6). 
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Figur 6. Figuren visar andelen elever som upplever sig ha svårt att veta vad de vill göra i slöjden.  

På de olika skolorna är elevernas erfarenhet av komma med egna idéer skiftande. Bergaskolans 

elever är mer vana vid att läraren bestämmer vilka föremål de ska tillverka. Dessa elever upplever 

också idéskapandet som svårare.  

Av Bergaskolans 25 elever uppger 11 (44 %) att de har svårt eller ganska svårt att veta vad de 

vill göra i textilslöjden. 7 elever (28 %) uppger att de har ganska lätt att få idéer och veta vad de 

vill göra. Ingen av Bergaskolans elever uppger att de har lätt att komma med idéer. På 

Daltorpskolan är siffran för elever som upplever idéskapandet som svårt betydligt lägre; 3 av 30 

elever (10 %) upplever det som ganska svårt att veta vad de vill göra i slöjden. De flesta, 21 elever 

av 30 (70 %), uppger att de har lätt eller ganska lätt för att komma med egna idéer. Också på 

Alléskolan uppger en majoritet av eleverna (53 %) att de har lätt eller ganska lätt att få idéer till 

vad de vill göra. 3 av 19 tillfrågade elever (16 %) upplever det som svårt eller ganska svårt att 

komma med egna idéer.  

När sambandet mellan elevernas förmåga att komma med egna idéer och elevernas upplevelse 

av lärarens vilja att lyssna på deras idéer (Bilaga 1, enkätfråga 3) undersöks visar resultatet att 

87 % av de elever som upplever sig ha lätt att få idéer också upplever att läraren lyssnar på deras 

idéer och uppmuntrar dem. Av de elever som tycker att läraren uppmuntrar och lyssnar på deras 

idéer upplever 57 % att de har lätt att få idéer. Att läraren uppmuntrar egna idéer leder alltså inte 

självklart till att idéskapandet känns lätt. Däremot upplever flertalet av de elever som anser sig lätt 

att få idéer att de stöds och uppmuntras av sin lärare. Av det totala antalet elever upplever 78 % 

att läraren lyssnar på och uppmuntrar deras idéer.  

5.4 Lärarens arbete i idéfasen 

Elevernas uppfattning om sin egen förmåga att komma med idéer på textila arbeten i slöjden 

skiljer sig mellan de olika skolorna. Elevernas upplevelse kan dels ha att göra med elevernas skilda 

erfarenhet av att själva få stå för idén. En annan orsak till elevernas skilda förmågor kan vara 

lärarnas sätt att arbeta med inspiration och stimulera eleverna i idéfasen. I intervjuerna visar de tre 

lärarnas sätt att arbeta i idéfasen påfallande olikhet.  
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Ann-Louise upplever sig inte erbjuda några särskilda inspirationstillfällen. Att eleverna under 

förra vårterminen besökte Nordiska museet såg Ann-Louise mest som en del i 8:ans 

dräkthistoriska arbetsområde, även om eleverna sedan skapade broscher inspirerade av besöket. 

Eftersom hon anser att eleverna har lätt att komma med idéer tycker hon sig inte heller behöva 

stimulera eleverna särskilt mycket i idéskapandet. Idéfasen beskriver hon istället på följande vis: 

Dom kommer med en idé och sen så diskuterar vi hur det ser ut och vad dom kan göra. Om jag 

har några idéer om hur de kan lägga upp det och sådär. (Ann-Louise, Alléskolan) 

Uttalandet visar att idéskapande och utveckling av idéer till stor del ses som ett område som 

ligger utanför undervisningen. Ibland finns det dock elever som har svårt att veta vad de vill göra. 

Ann-Louise plockar då fram tyger som hon tror kan vara inspirerande eller uppmanar eleverna att 

titta bland skolans mönster. Ann-Louise betonar också att eleverna inspirerar varandra i idéfasen. 

På Bergaskolan kan Eva ibland plocka fram färdiga slöjdprodukter för att eleverna ska börja 

tänka och få idéer. Det kan exempelvis handla om färdiga fodral som inspiration i det inledande 

arbetsområdet, eller sockor, vantar och mössor när eleverna ska påbörja sitt arbete i det 

garntekniska området. Eva tycker dock inte att färdiga föremål fungerar särskilt bra som 

inspiration. Tyger och modeller blir föråldrade. Eva menar också att eleverna har svårt att se vilka 

möjligheter färdiga inspirationsföremål kan erbjuda: 

Eleverna ser färgen och tyget, men inte modellen och vilka möjligheter den erbjuder. Det ligger lite 

grann i det där att de gärna kopierar. Därför kan jag tycka att bilder vore bättre att ha som 

inspirationsmaterial. Dom går att förnya. Man kan få idéer utav det. (Eva, Bergaskolan) 

Som inspirationsmaterial anser hon därför att bilder fungerar bättre. Beträffande det garntekniska 

området brukar hon hänvisa eleverna till bilder och gratismönster på Internet. Eva upplever 

också att eleverna gärna kopierar och vill ha det likadant som förlagan. Detta är dock inte lika 

framträdande när bilder används som inspirationsmaterial. Hon skulle gärna vilja visa bildspel 

och anordna fler inspirationstillfällen för eleverna, men upplever i detta fall salens utrustning som 

begränsande eftersom det varken finns bildvisningsduk eller projektor i textilslöjdsalen. 

På Daltorpskolan arbetar Johanna mer medvetet för att stödja elevernas idéutveckling. Ofta 

inleds textilslöjdslektionerna med en liten inspirationsstund då Johanna exempelvis 

uppmärksammar om hon sett något inspirerande, annorlunda eller roligt i någon bok eller 

tidning. Inspirationsstunderna kan också innebära att Johanna visar färdiga föremål. När det 

gäller stickning och virkning har Johanna mycket färdiga föremål att ta fram och visa. Johanna 

upplever ofta att färdiga produkter är mer inspirerande för eleverna än bilder men poängterar 

samtidigt att det stora arbetet för en textillärare att sy, sticka, väva eller brodera upp 

inspirationsmaterial ofta leder fel.  

Modet växlar snabbt och det är svårt att veta vad som går hem hos eleverna. Jag tycker oftast inte 

det är värt arbetet. (Johanna, Daltorpskolan) 
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Med tanke på den tid det tar att arbeta med inspiration utifrån färdiga föremål brukar Johanna 

istället använda de olika materialen i textilslöjdsalen, exempelvis garner och tyger, som 

inspirationsmaterial. Hon brukar också låta eleverna titta i de olika beställningskatalogerna för 

textila material. Eleverna får sedan beställa de tyger som ger dem idéer.  

Daltorpskolan har också en egen textilslöjdsblogg. På sidan presenterar eleverna sina färdiga 

slöjdalster och texterna och bilderna kan därmed fungera inspirerande för andra elever på skolan. 

På bloggen har Johanna lagt upp länkar med förslag på inspirerande Internetsidor. Flera av de 

klädesplagg eleverna syr får också hänga kvar ett par veckor i textilslöjdsalen och inspirera andra. 

Ett annat medel för att sätta igång elevernas idéskapande är skissen. I arbetsområdet 

designuppdraget ägnar Daltorpskolans elever flera lektioner åt idéskapandet. Skissen används för 

att hjälpa eleverna att formulera sina tankar, frigöra fantasi och kreativitet samt synliggöra idéer. 

Eleverna uppmanas skissa på flera olika lösningar och idéer innan de bestämmer sig för vilka 

idéer som ska förverkligas.   

5.4.1 Presentation av idéer 

I slöjdprocessen fungerar skissen, förutom att vara ett redskap i elevernas idéskapande, också 

som ett hjälpmedel i kommunikationen mellan lärare och elev. På frågan hur eleverna presenterar 

sina idéer för läraren (Bilaga 1, enkätfråga 9) uppger 47 % av eleverna att de använder sig av 

skisser. För de elever som uppger att de i textilslöjden arbetar utifrån egna idéer är siffran något 

högre; 56 % uppger att de använder skissen för att presentera sin idé för läraren. Att presentera 

sitt arbete med hjälp av en skiss är vanligast förkommande på Daltorpskolan där 73 % av 

eleverna uppger att de presenterar sitt arbete för läraren genom en skiss. Motsvarande siffror för 

Bergaskolan och Alléskolan är 29 % respektive 26 %. 

I undersökningen framkommer också andra tillvägagångssätt för att förklara och presentera 

sin idé för läraren. 26 % av eleverna uppger att de brukar visa bilder från tidningar, Internet eller 

böcker. När det gäller detta tillvägagångssätt framkommer inga större skillnader mellan de tre 

skolorna. Det vanligaste sättet att presentera sin idé för läraren är dock att förklara muntligt 

(79 %).  

5.5 Förverkligande av egna idéer ur lärarperspektiv 

När eleverna utgår från egna skisser i idéskapandet ger de tre lärarna uttryck för olika synsätt. 

Elevernas utgångspunkt i egna skisser och idéer leder oftast till att färdiga mönster och 

arbetsbeskrivningar saknas. Lösningen blir då att skapa egna mönster och beskrivningar, ofta med 

utgångspunkt i redan befintliga.  

För Johanna är det främsta målet med textilslöjden att frigöra skaparglädjen hos eleverna. Hon 

vill att eleverna ska känna glädje och stolthet över en slöjdprodukt som tar sin utgångspunkt i den 

egna personen och ser ett enormt värde i att eleverna skapat något eget. Därför försöker hon 
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alltid tillfredställa elevernas önskemål och tillsammans med eleven komma fram till en lösning när 

det gäller hur idén ska förverkligas. För att det ska bli som eleven vill och tänkt sig hjälper 

Johanna eleven med mönsterförändringen.  

På Alléskolan arbetar eleverna i större utsträckning med färdiga mönster och beskrivningar. 

När eleverna kommer med egna skisser och idéer ser Ann-Louise dock arbetet med 

mönsterkonstruktion och mönsterförändring som en rolig utmaning:      

Niorna är ju den roligaste årskursen att ha tycker jag. Dom ställer mig på pottkanten ibland och 

liksom att jag får tänka till. Hur ska vi ändra det här mönstret som dom vill ha på ett speciellt sätt? 

(Ann-Louise, Alléskolan) 

Också Eva upplever arbetet med förändring av färdiga mönster som roligt. I Bergaskolans sista 

fria arbetsområde uppmanas eleverna att utgå från en grovskiss. Att eleverna arbetar utifrån 

skisser leder ofta till att Eva får hjälpa dem med mönsterförändring och mönsterkonstruktion.  

I det här skissarbetet så försöker vi hitta nått, nån grund som dom kan stå på. Sen får jag försöka 

och hjälpa dom så att de kan förändra och det är ju roligt. Sen är jag lite kluven. För där är ju en bit 

som jag gärna tar över. Mönsterkonstruktion är ju en ganska svår bit. En 9:a som får ett 

byxmönster vet ju knappt vad som är upp och ner på byxan. Och att då begära att dom själva ska 

gå in och förändra ett mönster det kan man ju inte göra. (Eva, Bergaskolan) 

Arbetet med mönsterförändring i slöjden är inte oproblematiskt. Eva ger uttryck för att uppleva 

arbetet som roligt samtidigt som det främst är ett arbete som utförs av henne själv. Att eleverna 

arbetar utifrån egna skisser och idéer upplevs därför inte alltid som positivt. Eleverna har inte de 

kunskaper som krävs för att själva utföra mönsterförändringar. Intervjuerna visar att det oftast är 

läraren som står för mönsterkonstruktionen. Det är också en av anledningarna till att Eva väljer 

att ge eleverna förhållandevis få möjligheter att komma med egna idéer och själva välja. I 

arbetsområde två har Eva tidigare uppmanat eleverna att skissa egna modeller på väskor. 

Eftersom det blev för svårt med mönsterkonstruktionen har hon nu gått ifrån det arbetssättet. 

Konstruktionen blev jag som gjorde i många fall. Eller också gick det så mycket tid för många 

elever. (Eva, Bergaskolan) 

När eleverna själva står för idéutvecklingen ser Eva också andra problem. Det tar mycket tid i 

anspråk. Dessutom menar Eva att det blir svårt för henne att hinna med alla elever och ge dem 

handledning, särskilt när det gäller mönsterkonstruktionen. Ett annat problem är 

tillhandahållandet av material.  

Det är ju det som är bekymret egentligen, material. Och, vad jag ska säga. Nått år så har jag väl låtit 

dem styra litegrann och dom har kommit med önskningar på material. Sen går det ett par veckor 

och jag kanske försöker beställa det här. Sen när det kommer hem då har dom tänkt om. Då står 

man på punkt ett igen då. Så, det går inte. (Eva, Bergaskolan) 

När eleverna själva väljer upplever hon det som svårt att erbjuda de material eleverna behöver för 

att kunna förverkliga sina idéer. Skolan har exempelvis inte möjlighet att köpa in flera olika 
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garnkvaliteter. Om hon beställer material utifrån elevernas önskemål upplever hon att de ändrar 

sig.  

När eleverna väljer fritt har de heller inte tillräckliga kunskaper för att avgöra arbetets 

svårighetsgrad. Detta hanteras lite olika av lärarna. Eva uppger att hon brukar låta eleverna prova. 

Ibland kommer de då fram till att det valda arbetet är för svårt för dem och tänker om. På 

Alléskolan hanteras problemet istället genom en diskussion mellan lärare och elev gällande idéns 

rimlighet. 

Ibland får man säga stopp liksom, och hjälpa dom att tänka, är det smart att dom väljer det? Och 

man får förklara omständigheterna runt om. Men oftast så brukar det funka, men ibland får man 

gå in och diskutera med dom. Det är sällan som jag säger - absolut inte, du får inte göra det här. 

Det är väldigt sällan. Men man får, man kanske kan göra en enklare modell av just det som dom 

vill göra. (Ann-Louise, Alléskolan) 

Johanna tänker på ett liknande sätt: 

Det är klart att dom ibland kan komma med idéer som inte går att förverkliga. Men man kan ofta 

modifiera idén. Det går oftast att göra på nått sätt, även om det inte alltid blir exakt som det var 

tänkt. (Johanna, Daltorpskolan) 

Lösningen består alltså i att idén förändras för att bli genomförbar.  

5.6 Elevens värdering av slöjdarbetet 

På de medverkande skolorna värderar eleverna sina slöjdarbeten skriftligt. Arbetet med värdering 

sker dock i olika stor utsträckning. På Daltorpskolan, som är en 6-9-skola, börjar eleverna arbeta 

med värdering i årskurs 7. Värderingen är en väl inarbetad del av slöjdprocessen. Vid värderingen 

skriver eleverna i ett häfte som finns att hämta vid klassrummets whiteboardtavla. I häftet 

förklarar eleverna både sin idé, hur de planerat arbetet samt värderar processen och det färdiga 

resultatet. Eleverna svarar också på frågor om vilka material och tekniker som använts, om de är 

nöjda eller missnöjda och varför samt vad som kunde gjorts annorlunda. Värderingen placeras 

sedan i elevernas slöjdpärm.  

När eleverna tillfrågas (Bilaga 1, del II, enkätfråga 2) visar de medvetenhet om värderingens 

innebörd. När de uppger vilka frågor de besvarar när de utvärderar sina slöjdarbeten skriver de 

exempelvis: 

Hur jag tänkt från början och slutresultatet (Flicka, Daltorpskolan) 

Hur arbete har gått, vad jag kunde gjort bättre, vad jag lärt mig under detta arbete (Flicka, 

Daltorpskolan) 

Vilka material och tekniker jag använde. Hur jag trodde det skulle bli och slutresultat. (Flicka, 

Daltorpskolan) 
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Elevsvaren visar att eleverna är väl insatta i värderingens frågeställningar.   

På Alléskolan har eleverna först i år börjat arbeta med värdering av sina slöjdarbeten. Under 

en sammankomst med andra textil- och träslöjdslärare i kommunen blev Ann-Louise tipsad om 

att arbeta med värdering i form av en loggbok. Hon har under flera år haft ambitionen att arbeta 

med en avslutande värdering, men oftast har momentet uteblivit. 

Nej, det har inte blivit av. Vi har inte hittat rätt form att göra det på. Det har liksom inte blivit att 

vi har organiserat och strukturerat upp det. Det känns jättebra att vi kommit igång nu.  Det är nog 

tack vare att vi har börjat med den här boken nu då. Och just ända från 3:an så då är de vana vid 

det. (Ann-Louise, Alléskolan) 

I och med loggboken känner Ann-Louise att hon hittat en fungerande form för den avslutande 

värderingen. Nu sker värdering efter varje avslutat slöjdarbete från årskurs 3 årskurs till 9. I slutet 

av slöjdlektionerna skriver eleverna vad de har gjort, vilka redskap och material de har arbetat 

med, om de stött på några svårigheter och hur dessa lösts. När eleverna gjort färdigt en 

slöjdprodukt skriver de en utvärdering där de svarar på frågor om hur arbetet gått, om de är 

nöjda med slutresultatet och hur de tänkt under arbetets gång. De tar också en bild på sitt 

slöjdalster som de klistrar in i loggboken. Ann-Louise är mycket nöjd med hur arbetet med 

loggboken fungerar. Eleverna skriver bra och utförliga värderingar och värderingen har blivit en 

naturlig del av arbetet.  

När eleverna anger vilka frågor de ger svar på i sina utvärderingar visar de också medvetenhet 

om värderingens funktion. Jag ger här några exempel på elevsvar från Alléskolan (Bilaga 1, del II, 

enkätfråga 2): 

Hur det gick, vad som gick bra, vad som gick mindre bra. Hur nöjd jag är. (Flicka, Alléskolan) 

Jag skriver hur arbetet har gått och om jag blev nöjd. Och så skriver jag svårigheterna som det 

var.” (Flicka, Alléskolan) 

Vad jag har gjort och hur det har gått, också om hur jag ska göra det bättre. (Flicka, Alléskolan) 

På Bergaskolan är värderingsfasen en mer sporadisk del av arbetet. Som obligatorisk del av 

slöjdprocessen förekommer den bara i det sista fria arbetsområdet i årskurs 9. Vissa elever har 

dock utvärderat sitt arbete efter väskuppgiften i arbetsområde två. Eftersom Eva ansåg att 

värderingen tog för mycket tid i anspråk utfördes värderingen endast av ett fåtal elever. Istället 

bedömde hon det som viktigare att eleverna kom igång med arbetet i nästa arbetsområde.  

När det gäller värderingen är arbetet inte heller särskilt strukturerat. Eva blir aldrig riktigt nöjd 

med de frågor hon utformar och det finns därför inga färdiga utvärderingsformulär att tillgå i 

slöjdsalen. Utvärderingarna brukar i stället organiseras så att eleverna fritt, utifrån några 

stödfrågor, värderar sina arbeten. Eva ber då eleverna beskriva arbetsprocessen och frågar 
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exempelvis om eleverna är nöjda eller missnöjda och varför, vad som har varit svårt och om de 

skulle kunnat ha gjort något annorlunda.    

Flera elever verkar dock medvetna om värderingens innebörd. När de anger vilka frågor de ger 

svar på i utvärderingen skriver en elev exempelvis: 

Skriver vad jag gjort, om det kunde blivit bättre & om jag är nöjd (Flicka, Bergaskolan) 

De medverkande skolornas elever verkar alltså genomgående medvetna om slöjdprocessens 

avslutande värderingsfas. Av de 74 tillfrågade uttrycker endast fyra elever en okunskap om den 

avslutande värderingen. När de gäller de 12 elever (17 %) som valt att lämna frågan obesvarad går 

det inte att avgöra om de saknar kunskap om den avslutande värderingsfasen eller om frågan 

lämnats obesvarad av annan orsak.  

5.6.1 Varför utvärdera? Elev- och lärarröster  

På de tre skolorna är värderingen en mer eller mindre given del av slöjdprocessen i årskurs 9. 

Samtliga tre lärare uppger också att elevernas värdering av sina slöjdarbeten är viktig.  

På Alléskolan, där det värderande momentet är en ny del av undervisningen, upplever Ann-

Louise att loggboksskrivandet gör eleverna mer motiverade i arbetet. De får syn på processen och 

blir mer ivriga att nå målet. Syftet med värderingen ser hon som att eleverna får hjälp att 

reflektera över sitt arbete. Även Johanna menar att värderingen fyller funktionen att synliggöra 

slöjdprocessen för eleverna.  

Eleverna får syn på vad slöjdprocessen är. Först då ser dom vad dom har gjort. Dom har planerat, 

dom har valt. (Johanna, Daltorpskolan)  

Genom värderingen ser de slöjdprocessens väg från idé till färdig produkt och upptäcker hur de 

egna ställningstagandena påverkat resultatet. Eva lyfter också fram värderingen som reflektion 

och synliggörande av processen:   

Utvärderingen ger lite eftertanke. Dom tänker efter litegrann vad dom har sysslat med under 

arbetsgången. (Eva, Bergaskolan)  

För Eva fyller värderingen ytterligare en funktion. Den blir ett redskap för eleverna att befästa 

sina införskaffade kunskaper:  

För det handlar ju mycket om det här med reflektion. Att man får med sig litegrann till nästa 

arbete. Har man ingen eftertanke får man inte med sig nånting […] Det som dom har gjort 

kommer dom väl någon gång i framtiden göra igen. Har dom tänkt efter lite mer vad dom har 

gjort själva så förhoppningsvis har dom det med sig. Att det finns lösningar på saker och ting. 

(Eva, Bergaskolan)   
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Hon hoppas också att värderingsarbetet ska utveckla självförtroende hos eleverna. Att de genom 

värderingen lär sig att lita på sin egen problemlösningsförmåga och upptäcker att de faktiskt kan 

lösa de problem som först verkade svårlösta.   

Johanna och Eva lyfter fram positiva sidor med värderingsfasen och ser den som en viktig del 

i slöjdprocessen. Trots det upplever de det som svårt att motivera eleverna i reflektionsarbetet.   

Vet inte, jag kanske håller på för mycket med utvärderingen men dom förstår ändå inte varför dom 

ska ägna så mycket tid åt den. (Johanna, Daltorpskolan) 

Jag har svårt att styra upp det så att utvärderingen upplevs som viktig av eleverna. Det har jag 

funderat ganska mycket på. Men jag vet inte. Tiden går så fort. (Eva, Bergaskolan) 

Att en stor andel av eleverna upplever de skriftliga utvärderingarna som oviktiga bekräftas också 

av elevsvaren (Bilaga 1, del II, enkätfråga 3). Av de 72 elever som svarat på frågan uppger 65 % 

att utvärderingen upplevs som viktig; 35 % svarar nej på frågan.  

Enligt kursplanen och lärarna är värderingsfasen ett tillfälle för reflektion kring ett avslutat 

slöjdarbete. Flera elever (35 %) ger också uttryck för en liknande uppfattning8. En elev skriver 

exempelvis: 

Ja, För att då man ser vad det är man har gjort, hur man gjorde och hur det gick. (Flicka, 

Bergaskolan) 

Värderingen bidrar med ett synliggörande av slöjdprocessen och blir ett redskap i elevens 

kunskapsutveckling. En annan elev förstår syftet med utvärderingen, men upplever ändå inte den 

skriftliga värderingen som en viktig del i hennes egna slöjdprocesser.  

Nej, Inte för mig för jag har rätt bra koll på vad som gick bra och mindre bra (Flicka, Alléskolan) 

Flickan upplever sig inte behöva skriva för att synliggöra sin slöjdprocess. I tolkningen av 

materialet har hon räknats till en av dem som anses se värderingsfasen som till för personlig 

reflektion. I undersökningen finns dock flera elever (39 %) som istället upplever värderingen som 

till för läraren. För dessa elever är värderingsfasen inte ett redskap i den personliga utvecklingen 

utan utförs istället för betygets skull. På frågan om de anser det viktigt eller oviktigt att utvärdera 

sina slöjdarbeten och i så fall varför (Bilaga 1, del II, enkätfråga 3) ger flera elever snarlika svar: 

 Ja, Annars får man inge betyg (Flicka, Daltorpskolan) 

Ja, Så att läraren har koll på hur man gör och hur duktig man egentligen är. Visa hur man tänker! 

(Flicka, Daltorpskolan) 

Ja, så betyget stämmer med ens prestation och resultat. (Pojke, Bergaskolan) 

                                                 
8 Se Bilaga 4 för återgivning och kategorisering av elevsvar på enkätfråga 3, del II. 
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Att värderingen upplevs som ett redskap för läraren att bedöma elevernas prestationer behöver 

dock inte betyda att den upplevs som viktig. En elev skriver: 

Nej, Läraren ser ändå vad man gjort (Flicka, Daltorpskolan) 

Andra elever ser inte alls någon mening med värderingsarbetet: 

Nej, jobbigt och meningslöst (Pojke, Daltorpskolan) 

Det finns också de elever som uttrycker att värderingsarbetet tar för mycket tid och att 

värderingsarbetet inte hör till ”det som är poängen” med textilslöjden.  Att detta synsätt finns 

bland eleverna bekräftas också av lärarintervjuerna. Att ta tid från görandet och 

genomförandefasen uppskattas inte av eleverna. I de arbetsområden där eleverna på Alléskolan 

arbetar med dräkthistoria (årskurs 8) och materiallära (årskurs 9) brukar alltid några elever 

uttrycka sitt missnöje:  

Dom tycker: Varför ska vi ha sånt i slöjd för? […] Många av eleverna förknippar ju slöjden med att 

man ska göra saker. Man ska inte sitta och läsa. Man ska inte plugga in och ha skriftliga läxförhör. 

(Ann-Louise, Alléskolan) 

Även Eva upplever ett motstånd från eleverna att ta tid från görandet. Ibland har hon tankar om 

att gå igenom dräkthistoria och slöjdhistoria. 

Då protesterar eleverna. Dom vill jobba. (Eva, Bergaskolan) 

Att eleverna inte ser meningen med teoretiska moment i textilslöjden upplevs även av Johanna. 

När dom kommit igång är det svårt att ta in teoretiska moment. Det är svårt att ta tid till snack och 

faktakunskaper. Det är synd. Man får inte bestämma. Dom vill jobba. (Johanna, Daltorpskolan) 

Kanske är detta också en förklaring till att många elever upplever värderingsarbetet som oviktigt. 

Lärarna verkar heller inte ha lyckats förmedla värderingens syfte som till för elevernas personliga 

utveckling eftersom en stor del av eleverna främst upplever värderingsfasen som en del i lärarens 

bedömning av deras prestationer.   

5.7 Sammanfattning av resultatet 

I detta avsnitt sammanfattas de resultat som presenterats. Inledningsvis sammanfattar jag och 

redovisar resultatet för arbetet i idéfasen för att sedan sammanfatta resultatet för arbetet i 

värderingsfasen.   
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5.7.1 Idéfasen 

På de deltagande skolorna organiseras 9:ornas textilslöjdsundervisning i olika arbetsområden. I de 

avslutande arbetsområdena får eleverna, på samtliga tre skolor, fritt komma med idéer och välja 

vad de vill skapa. I de övriga arbetsområdena är idéskapandet mer styrt av läraren. Arbetet kan 

exempelvis begränsas till en viss textil teknik. Som skäl framförs då dels en önskan om att 

eleverna ska utveckla kunskap i flera olika tekniker, dels att organiseringen ska vara en hjälp i 

idéskapandet då eleven upplevs behöva ramar för sin kreativitet. Ett annat sätt att organisera 

arbetsområden är att läraren bestämmer vad eleven ska tillverka. Läraren som tillämpar detta 

arbetssätt menar att ett idéskapande som utgår från eleven tar för mycket tid i anspråk. Hon 

menar också att det är svårt att tillhandahålla textila material då eleverna själva står för idén och 

bestämmer vad de vill göra. Denna lärare ser inte heller textilslöjden som ett kreativt skapande 

ämne utan främst som utvecklande av hantverkskunskaper och elevernas 

problemlösningsförmåga.  

De skilda arbetssätten medför stora skillnader när det gäller elevernas delaktighet i 

slöjdprocessens idéfas. På den skola där läraren bestämmer slöjdföremål upplever eleverna också 

i mycket högre grad att de måste göra sådana slöjdprodukter de egentligen inte vill. I enkäten 

uppger 53 % av eleverna att de arbetar utifrån egna idéer i textilslöjden. Synen på vad det innebär 

att arbeta utifrån en egen idé skiljer sig dock mellan eleverna. När arbetet organiseras utifrån olika 

textila tekniker känner flera elever stor möjlighet att arbeta utifrån egna idéer. Det finns också de 

elever som uppger att de arbetar utifrån egna idéer inom de arbetsområden där läraren bestämt 

vad de ska tillverka. Andra elever ger uttryck för en känsla av alltför stor begränsning för 

idéskapandet inom bestämda arbetsområden. För flera elever verkar då det fria valet avgörande 

för upplevelsen att arbeta utifrån en egen idé, oberoende av om arbetet följer färdiga förlagor, 

arbetsbeskrivningar eller mallar, medan andra elever betonar det kreativa och originella i den egna 

idén.  

Att komma med egna idéer upplevs dock inte alltid som lätt. I undersökningen uppger 23 % 

av eleverna att de har svårt att veta vad de vill göra i textilslöjden. På den skola där eleverna sällan 

har möjlighet att stå för idéskapandet och bestämma är det fler elever som upplever idéskapandet 

som svårt (44 %). När eleverna själva ska utveckla idéer och bestämma vad de ska göra behöver 

de inspiration. Vanligast är att eleverna hämtar sin inspiration till slöjdarbeten i slöjdsalen. 

Undersökningen visar vidare att interaktionen med kompisar och elevernas fritid ger idéer. Flera 

elever ger också uttryck för att idén upplevs komma från dem själva. Valet påverkas för flera 

elever bland annat av faktorer, som att det är en produkt eleven vill ha eller att eleven önskar 

utveckla kunskap i en speciell textil teknik.  

Lärarens roll i idéfasen visar stor skillnad mellan de tre skolorna. På två av skolorna erbjuds 

inga speciella inspirationstillfällen. En av lärarna arbetar däremot medvetet, genom 

inspirationsstunder, en textilslöjdsblogg och skissarbete, för att stödja elevernas idéutveckling. 
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I undersökningen identifieras skissen dels som ett redskap i elevernas idéskapande, dels som 

ett hjälpmedel i kommunikationen mellan lärare och elev då elevens idé inte utgår från färdiga 

mönster eller beskrivningar. Skissen leder oftast till mönsterförändring eller konstruktion av egna 

mönster, ett arbete som eleverna inte behärskar och som därför utförs av läraren.  

5.7.2 Värderingsfasen 

På samtliga tre skolor värderar eleverna sina slöjdarbeten skriftligt. Huruvida värderingsfasen 

ingår som en naturlig och väl inarbetad del i 9:ornas slöjdprocess varierar. Eleverna kan 

genomgående beskriva sina funderingar i värderingsfasen. De är dock inte helt överens med 

lärarna om värderingsfasens funktion. Enligt lärarna ska den avslutande värderingen synliggöra 

slöjdprocessen; vägen från idé till färdig produkt och hur eleven löst uppkomna problem på 

vägen. Den ska ge tillfälle för reflektion och främja befästandet av textila hantverkskunskaper. 

39 % av eleverna ser istället värderingen som till för läraren och betyget. 35 % uppger att 

värderingen är till för deras egen skull. Flera elever (35 %) upplever också den avslutande 

värderingen som oviktig och lärarna uttrycker att det finns en ovilja bland eleverna att ta tid från 

genomförandefasen.   
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metodval och resultat. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har intervju- och enkätmetoden bedömts som de mest 

lämpade för min undersökning av elevers och lärares upplevelse av arbetet med idéskapande och 

värdering i textilslöjden. Båda metoderna har för- och nackdelar. I detta avsnitt behandlas 

metoderna i förhållande till validitet och reliabilitet. Undersöker metoden vad den är avsedd att 

undersöka och är resultaten tillförlitliga?  

Reliabilitet behandlar forskningens tillförlitlighet. Skulle forsningsresultaten bli desamma om 

studien genomfördes av en annan forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann 2009)? 

När det gäller intervjuer är det sannolikt inte så. En intervju är ett samspel mellan intervjuaren 

och den intervjuade (Kvale & Brinkmann 2009). Mina intervjuer har varit halvstrukturerade och 

en annan intervjuare hade sannolikt associerat och frågat på andra sätt, vilket i sin tur lett till 

andra utsagor från den intervjuade. På grund av den kvalitativa intervjuns låga grad av 

standardisering kan det därför anses egendomligt att tala om reliabilitet i samband med intervjuer 

(Trost 2010).  

När intervjumetoden används kan däremot reliabiliteten säkras genom att forskningsresultaten 

i största möjliga grad är oberoende av den forskare som utfört undersökningen (Esaiasson 2007, 

Trost 2010).  Jag har försökt skaffa mig en bild av hur elever och lärare arbetar i slöjdprocessens 

idé- och värderingsfas och hur läraren resonerar kring sina didaktiska val. För att öka studiens 

tillförlitlighet har jag därför försökt vara så neutral som möjligt, och i möjligaste mån undvikt att 

styra och påverka de intervjuade. Jag kan dock inte garantera att de intervjuade inte svarat utifrån 

upplevda förväntningar. Detta hänger ihop med forskningens validitet; undersöker jag vad jag 

påstår mig undersöka? Har den intervjuade uttryckt det hon verkligen tycker och upplever?   

Forskarens subjekt har också betydelse för tolkning och intervjuanalys. I min undersökning är 

jag ensam tolkare av mening och kan därför inte kontrollera analysens intersubjektivitet. Vid 

intervjuer gör forskaren också en slags översättning från en muntlig till skriftlig diskurs och inte 

heller denna omvandling kan betraktas som objektiv (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom första 

intervjun genomfördes utan inspelningsutrustning har jag inte haft samma möjlighet att gå 

tillbaka för att göra eventuella omtolkningar och lyssna igen. I intervjusituationen antecknades 

dock mycket flitigt. Det återgivna materialets tillförlitlighet bedömer jag därför som hög.   

Vid enkätstudier är frågorna likadant ställda till samtliga medverkande. Problem som här är 

aktuella är istället informanternas förståelse och tolkning av enkätfrågorna. I enkätstudien har jag 
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och mina informanter inte haft samma möjlighet att förklara mening och innebörd för varandra. 

Det kan inte uteslutas att de medverkande eleverna kan ha missuppfattat frågorna, eller tolkat 

dem på olika sätt, vilket i så fall skulle leda till en låg grad av reliabilitet och validitet (Trost 2007). 

Risken finns också att eleverna gett svar som de ansett förväntas av dem och istället för att ha 

skrivit vad de upplever, återgett den bild av undervisningen som de önskar förmedla. Ett annat 

vanligt problem vid enkätundersökningar är det interna bortfallet. I min undersökning har detta 

inte varit något stort problem eftersom det stora flertalet elever valt att besvara samtliga 

enkätfrågor. Resultatet har redovisats i procent. Jag är medveten om att det i vissa fall kan vara 

missvisande då ett elevsvar på den skola där 19 elever medverkat motsvarar 5 % medan ett 

elevsvar på skolan där 30 elever medverkat motsvarar 3 %. Procentmodellen har dock bedömts 

som tydligast för redovisning av resultatet och jämförelse mellan skolorna.   

Begreppet validitet avser också möjligheten att generalisera undersökningsresultat 

(Esaiasson 2007). Min undersökning är begränsad till tre skolor, tre textillärare och sex 

elevgrupper. Trots det önskar jag att den, tillsammans med tidigare forskning, bidrar med 

intressanta kunskaper om hur arbetet i slöjdprocessens idé- och värderingsfas kan fungera i 

modern textilslöjdsundervisning.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt tidigare forskning är slöjdprocessens idé- och värderingsfas tydligt eftersatta i förhållande 

till genomförandefasen (Johansson & Hasselskog 2004). Min studie visar stor skillnad mellan 

skolorna och elevernas och lärarnas sätt att arbeta i idé- och värderingsfasen i årskurs 9.  

Denna olikhet har även uppmärksammats i tidigare studier. Enligt Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 vilar undervisningen i stor utsträckning på lokala tolkningar av kursplanen. En 

likvärdig undervisning är därför svår att garantera. Undervisningen ser olika ut på olika skolor 

och enskilda slöjdlärare har stor betydelse för undervisningens genomförande (Hasselskog 2010). 

Att just slöjdämnet i särskilt stor utsträckning påverkas av enskilda lärare har diskuteras av Borg 

(1995) och Hasselskog (2010). Förklaringar till de stora skillnaderna ges bland annat av att 

slöjdämnet har väldigt få gemensamma läromedel samt att respektive lärare i vardera slöjdart ofta 

är ensam ämnesföreträdare på sin skola. Hasselskog (2010:12) skriver: ”Även om läraren strävar 

efter att utveckla sin undervisning innebär hennes eller hans ensamhet på skolan att det ofta är 

svårt att få till stånd kollegiala diskussioner där slöjdundervisningen står i fokus”. I min 

undersökning har de kollegiala diskussionerna på en av skolorna visat sig ha stor betydelse för 

arbetet i värderingsfasen.   

  I slöjdundervisningen framträder inte bara olikheter. I Hasselskogs (2010) analys av lärares 

slöjddagboksanteckningar finner han att slöjdundervisning ofta organiseras utifrån gemensamma 

arbetsområden (4.3). Detta stämmer överens med min undersökning. Samtliga tre lärare anger att 

de organiserar undervisningen i arbetsområden. De identifierade arbetsområdena går också att 

koppla till Hasselskogs identifierade arbetsområden där elevernas idéskapande antingen begränsas 
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av ett visst material (t.ex. fleece), tar sin utgångspunkt i en viss slöjdteknik (t.ex. stickning) eller 

organiseras utifrån bestämda föremål (alla ska t.ex. tillverka mobilfodral). Hasselskog finner svar 

på frågan hur lärarna organiserar arbetet och vad man gör i slöjden. Det bakomliggande syftet 

med de olika uppgifterna förblir dock till stor del dolt.  

När de tre deltagande lärarna tillfrågas om motiven bakom sin organisering av 

slöjdundervisningen återfinns, i de olika lärarnas uttalande, en spänning mellan slöjd som ett 

hantverkstekniskt ämne, som i första hand förmedlar kunskap om metoder, slöjdtraditioner, 

redskap och olika textila tekniker, och slöjd som ett konstnärligt skapande ämne vars funktion är 

kreativitetsutvecklande. Denna spänning går också att utläsa i den historiska genomgången av 

slöjdämnets framväxt (2.1). På Bergaskolan där arbetsområde ett och två är av typen ”lärare-

lärare”, och eleverna arbetar med förutbestämda föremål, ser läraren slöjdämnet som i första 

hand utvecklande av elevernas hantverkskunskaper. Som skäl för arbete med förutbestämda 

föremål anger läraren att ett idéskapande som utgår från eleven tar för mycket tid i anspråk, att 

skolan då har svårare att tillhandahålla material samt att eleverna inte har de kunskaper som krävs 

för att självständigt förmå att förändra mönster och planera arbetet utifrån sin vision. 

På samtliga tre skolor värderar eleverna sina slöjdarbeten skriftligt. Huruvida värderingsfasen 

ingår som en väl inarbetad del i slöjdprocessen eller ej varierar dock. Ett värderande inslag skrevs 

in som en del av slöjdprocessen i och med kursplanen från år 1994 (Borg 1995). Trots det är ett 

tydligt värderande inslag inte alltid en obligatorisk och väl synlig del av elevernas slöjdprocess. I 

undersökningen framträder tidsaspekten, förutom som en av förklaringarna till att läraren 

bestämmer vad eleverna ska göra, också som förklaring till att värderingsfasen på Bergaskolan 

endast förekommer i det avslutande arbetsområdets slöjdprocess. I övriga arbetsområden vill 

läraren inte ta tid från det hon bedömer som viktigare – görandet i genomförandefasen. Två av 

de intervjuade lärarna upplever dessutom motstånd från eleverna när det gäller att ta tid från 

genomförandefasen, något som även uttrycks i elevsvaren. Denna orsak uppmärksammas också i 

artikeln ”informationsteknik – ett redskap i slöjden” där textillärare Inger Degerfält och Mia 

Porko-Hudd (2008:118), lektor i slöjddidaktik, menar att elever sällan vill ”ägna värdefull 

slöjdlektionstid åt att dokumentera och redovisa vad de har gjort”.  

I min undersökning framkommer en utbredd uppfattning hos eleverna att slöjd står för 

görande och tillverkning. Det finns ett motstånd mot att skriva och ha muntliga genomgångar. 

Idag är slöjdens funktion och legitimitet i kursplanen förskjuten från fokus på material och 

slöjdtekniker till utveckling av individen (Johansson & Hasselskog 2008, 2.1). Genom görande, 

tillverkning och skapande förväntas eleverna utveckla förmågor såsom problemlösning, 

initiativförmåga och självtillit. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 är det dock de 

traditionella slöjdkunskaperna (kunskap om material, redskap, slöjdtraditioner och olika 

slöjdtekniker) och förmågan att ta eget ansvar för sitt arbete, det som eleverna uppger att de lär 

och utvecklar genom slöjden. Däremot uppfattar eleverna i lägre grad att slöjden utvecklar 

personliga kvaliteter och egenskaper (Johansson & Hasselskog 2004). Enligt Säljö (2008) är 
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slöjdens framtid i skolan beroende av att dessa personlighetsutvecklande förmågor förmedlas. 

Johansson & Hasselskog (2008) menar att elever och lärare behöver prata mer slöjd för att 

synliggöra lärandet genom görandet. Ett redskap för att synliggöra detta lärande skulle också 

kunna vara den avslutande värderingsfasen. En förutsättning är då att lärarna ser slöjden som 

personlighetsutvecklande och inte bara anser att ämnet står för görande och tillverkning. Enligt 

de deltagande lärarna fungerar den avslutande värderingen som ett verktyg för att eleverna ska få 

syn på vad de gjort och lärt sig genom slöjdprocessen. Genom att eleverna sätter ord på vad de 

gjort i processen utvecklar de en medvetenhet om och en förståelse för sitt eget lärande (2.2.1). 

Oavsett om ett övervägande antal elever, som undersökningen visat, ser den avslutande 

värderingen som oviktig, eller till för läraren och betyget, kommer elevernas erfarenheter i 

slöjdprocessen inte längre förbli deras tysta kunskap. 

Arbetet med värdering skiljer sig mellan de olika skolorna. Denna skillnad återfinns också när 

det gäller arbetet och elevernas delaktighet i idéfasen. På Bergaskolan, där läraren i hög 

utsträckning bestämmer vad eleverna ska tillverka i slöjden, upplever eleverna i högre 

utsträckning att de måste göra sådana produkter de egentligen inte vill göra. Dessa elever 

upplever också i högre utsträckning sitt slöjdarbete som ett skolarbete som utförs för betygets 

skull (Bilaga 3). Resultatet kan kopplas till avhandlingen Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck (2001) 

där Borgs undersökning visar ett bristande engagemang hos eleven när den produkt som ska 

tillverkas har bestämts av läraren och inte av eleven själv. Huruvida eleven själv får fatta beslut 

och bestämma är enligt Malmberg (1995:96) även betydande för elevens identitet och självkänsla. 

Om läraren står för flertalet beslut i slöjdprocessen mister slöjden en del av sin legitimitet och 

funktion som personlighetsutvecklande ämne.  

Att eleverna själva ges möjlighet att bestämma vad de vill göra i slöjden behöver dock inte 

betyda att de arbetar kreativt. I intervjuerna undersöktes lärarnas roll i idéfasen. Hasselskogs 

(2010) analys av elevers och lärares slöjddagböcker visar att idé- och planeringsfasen i stor 

utsträckning hanteras av eleverna själva. Tidigare har läraren stått för idéskapandet och 

planeringen medan eleverna ägnat sig åt produktionen i genomförandefasen (Borg 2001). Borg 

menar att det ligger ett stort arbete i att utveckla pedagogiska metoder för att stimulera eleverna i 

idéfasen (2001). I intervjuerna visar de tre lärarnas sätt att arbeta i idéfasen påfallande olikhet. En 

av de tre lärarna har utformat pedagogiska metoder för att stimulera elevernas idéskapande mot 

ett personligt uttryck, medan eleverna på de andra två skolorna, i likhet med vad Hasselskog 

(2010) funnit, när ett nytt slöjdarbete ska påbörjas ofta hänvisas till material i slöjdsalen, böcker, 

arbetsbeskrivningar eller mönster. Detta stämmer överens med min undersökning som visar att 

elevernas största inspirationskälla till textila slöjdarbeten finns i slöjdsalen. I likhet med resultaten 

i Johanssons studie (2002), uppger eleverna även kompisar och deras fritid utanför skolan som 

viktiga inspirationskällor.     

 I nuvarande kursplan nämns inget om hur slöjdundervisningen bör läggas upp för att stödja 

elevernas idéutveckling. I den nya kursplanen heter det dock att ”Undervisningen ska ge eleverna 
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förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar…” samt att arkitektur, konst och 

design ska fungera som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av idéer i årskurs 7-9 

(Skolverket 2011:213). Kanske kan dessa skrivningar bidra till mer personliga slöjdarbeten och ett 

mer kreativt slöjdämne?    

  Kreativt arbete innebär enligt tidigare nämnda definitioner att skapa någonting nytt och 

annorlunda. I det kreativa skapandet speglar föremålet individen eller individerna som tillverkat 

det och föremålet är således inte en reproduktion eller en kopia av ett redan existerande föremål 

(3.3). Genom slöjdämnets förändring har elevernas inflytande över sina egna slöjdarbeten ökat 

(Borg 2001). Det faktum att eleverna själva ges utrymme att bestämma vad de vill göra leder dock 

inte med säkerhet till ett mer personligt uttryck. När eleverna själva fått välja, och enligt egen 

utsaga arbetar utifrån en egen idé, visar undersökningen att elevernas arbeten ofta är 

reproduktioner av redan existerande föremål. Ett exempel är eleven som, efter en färdig 

beskrivning och förlaga, virkar en Amigurumi. Undersökningen visar också att några av de elever 

vars lärare bestämt vad de ska göra ändå finner utrymme att sätta sin egen prägel på 

slöjdföremålet och arbeta kreativt. När det gäller kreativitet i förhållande till reproduktion finns 

det dock de slöjdforskare som menar att även imiterande och reproducerande tillverkning kan 

innebära kreativt arbete. I avhandlingen Med formgivning i fokus: en studie om holistisk slöjd i 

lärarutbildningen (2009) behandlar Sjöberg begreppet nyskapande reproduktion. Hon skriver: ”även 

reproducerande tillverkning av textilier kan vara nyskapande, eftersom varje hantverkare lägger, 

medvetet eller omedvetet, sin egen prägel på både tillverkningssätt och slutprodukt” (2009:48).  

Förhållandet mellan reproduktion och kreativitet i textilslöjden är inte helt oproblematiskt. 

Intervjuerna med lärarna visar att nyskapande idéer ofta leder till en mönsterförändring eller 

konstruktion av egna mönster som eleven inte behärskar och som därför utförs av läraren. 

Resultaten stämmer överens med Malmbergs (1995) undersökning som visar att en elev med 

nyskapande idé inte nödvändigtvis arbetar mer självständigt i genomförandefasen. Enligt 

Lindfors (1992) kräver formgivning av egna idéer tillverkningsteknologisk kunskap, dvs. 

kunskaper om material, tekniker, metoder och redskap. Eleven behöver veta, och ha en 

föreställning om, hur hon eller han ska gå tillväga för att ta sig till målet. Hasselskog (2010) menar 

att eleven, för att kunna föreställa sig ett mål och vägen dit, behöver praktisk erfarenhet. Att 

eleven har utvecklat en hantverkskicklighet i textila tekniker och metoder på en sådan nivå att 

eleven förmår arbeta självständigt och samtidigt vara nyskapande förutsätter kanske 

reproducerande arbete?   

6.3 Förslag till vidare forskning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka arbetet i slöjdprocessens idé- och värderingsfas i 

årskurs 9. Värderingsfasen har setts som en avslutande del i elevernas slöjdprocess. Om 

slöjdprocessen istället ses som växelverkan mellan de olika faserna visar Hasselskogs avhandling 

(2010:239) att värderingsfasens reflekterande inslag tydligast framträder i de samtal under 
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genomförandefasen där läraren för en undersökande dialog med eleven. Att värderingen inte sker 

som en klart synlig och tydligt avslutande del av slöjdprocessen betyder alltså inte att den uteblir. 

Genom observationer och inspelad slöjdundervisning skulle det därför vara angeläget att 

undersöka elevers värdering av sina arbeten under pågående slöjdarbete.  

Observationer skulle även vara givande att använda när det gäller elevers idéfas. Vad gäller 

idéfasen har undersökningen koncentrerat sig på lärares och elevers uppfattning om sitt arbete. 

Genom observationer skulle ett annat perspektiv på slöjdprocessens idéfas kunna ges. Det skulle 

också vara intressant att låta eleverna dokumentera sitt idéskapande.     

I studien har urvalet av lärare och elever har varit litet. För att kunna dra generella slutsatser 

skulle det, i ett arbete med större omfång, vara intressant att göra samma jämförelse mellan 

skolor men med ett större antal medverkande lärare och elever. I undersökningen framkommer 

ett samband mellan lärarens syn på ämnet och dennes sätt att organisera undervisningen. Även 

detta samband vore intressant att undersöka med ett större antal respondenter.  
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Bilaga 1 

Enkät – arbetet i Textilslöjden 

 

Jag är:  kille   tjej 

 

Del I: 

 

Skriv vad du anser. Nedan finns parvis uppräknat olika ”motsatser”. Ringa endast in en siffra på varje 

rad. Siffran i mitten, nr 3, betyder att båda uttrycken enligt dig stämmer lika mycket. Ju bättre det ena 

uttrycket stämmer, desto närmare det uttrycket ringar du in.  

 

 

1. I slöjden arbetar jag utifrån 

egna idéer. 

 1       2       3       4        5 I slöjden är det läraren som 

bestämmer vad jag ska göra. 

    

2. Jag får göra den produkt (ex. 

klädesplagg, broderi) jag vill. 

1       2       3       4        5 
Jag måste göra sådana 

produkter jag egentligen inte 

vill göra.  

    

3.  Läraren uppmuntrar och 

lyssnar på mina idéer om vad 

jag vill göra i slöjden. 

1       2       3       4        5 Läraren lyssnar sällan på 

mina idéer. 

    

4. Jag har lätt att få idéer till vad 

jag vill göra i slöjden. 

1       2       3       4        5 
Jag har svårt att veta vad jag 

vill göra. 

 

   
 

5. Det som jag nu gör i slöjden 

känns som mitt arbete. 

1       2       3       4        5 
Det som jag nu gör i slöjden 

känns som ett skolarbete jag 

ska få betyg på. 
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6. Sätt ett kryss vid den beskrivning som du anser stämmer bäst överens med hur ni arbetar i 

textilslöjden: 

 

   Det är läraren som står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde och  

 bestämmer vad du (eleven) ska göra. 

   Det är läraren som bestämmer arbetsområde, men det är du (eleven) som bestämmer vad du ska 

göra inom området. 

   Det är läraren som står för en eller flera idéer, men det är du (eleven) som bestämmer vad du ska 

göra. 

   Det är du (eleven) som står för idén till slöjdarbete och bestämmer vad du ska göra. 

 

 

 7a.  Hur får du idéer till dina slöjdarbeten? (Du kan välja flera alternativ) 

 Läraren bestämmer vad jag ska göra i slöjden 

 Från inspirationsmaterial i slöjdsalen (t. ex. böcker, tidningar, uppsydda föremål, mönster) 

 Från olika material i slöjdsalen (t.ex. garner och tyger) 

 Från tidningar jag läser på fritiden  

 Från kompisar 

 Från TV-program  

  Från butiker 

  Från utställningar 

  Från bilder på Internet 

  Från familjemedlemmar 

 Annat:________________________________________________________________ 

 

7b.  Om du valt flera alternativ ovan: Vilket alternativ anser du vara vanligast förekommande? 

 

 ________________________________________________________________ 
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8a. Ge exempel på ett tillfälle då du i slöjden arbetat utifrån en egen idé: 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

8b. Om du upplever att läraren ibland bestämmer vad du ska göra i slöjden.  

 Ge exempel på ett sådant tillfälle: 

  

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

9. Om du har en egen idé om vad du vill göra i slöjden. Hur presenterar du din 

 idé för läraren? (Du kan välja flera alternativ) 

 

  genom en skiss 

   genom att berätta muntligt 

   genom att visa en bild på något liknande (t.ex. från en tidning, Internet, bok …) 

   annat ___________________________________________________________ 

 

10. Tänk på det du gör i slöjden just nu. Vad var orsaken till att du valde just detta  

 arbete? (Du kan välja flera alternativ) 

 

 jag ville utveckla mitt kunnande i olika slöjdtekniker (t.ex. stickning, sömnad...) 

  det är en produkt jag vill ha 

   läraren sa att jag skulle göra det 

   annat ____________________________________________________________ 
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Del II: 

 
1. Hur utvärderar du dina slöjdarbeten? 

 

 Enskilt för läraren 

 I mitt eget huvud 

 Muntligt inför klassen 

 Skriftligt 

 Annat sätt________________________________________________________ 

 

 

2. När du utvärderar ditt slöjdarbete: Vilka frågor ger du svar på? / Vad funderar  

 du över när du utvärderar ditt slöjdarbete? 

  

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

3a. Tycker du det är viktigt att man utvärderar sina slöjdarbeten? 

 

      

 

3b. Varför / Varför inte? 

  

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för hjälpen!  
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Bilaga 2 

Intervjuguide – textilslöjdsundervisningen i årskurs 9 

 

Område Frågor Underfrågor 

Idéskapande Vilken beskrivning stämmer 

bäst överens med din 

undervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv hur du lägger upp 

arbetet för dina elever i 

årskurs 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Varför har du valt att lägga 

upp arbetet på det sättet? 

 

Hur lägger du upp arbetet för 

att stödja elevernas 

idéutveckling? 

 

 

På vilket sätt utvecklas 

elevernas kreativitet i 

slöjden? 

1. Det är eleven som står för idén 

till slöjdarbete och bestämmer vad 

hon/han ska göra.  

2. Det är du (läraren) som 

bestämmer arbetsområde och 

bestämmer vad eleven ska göra. 

3. Det är du (läraren) som står för 

en eller flera idéer, men det är 

eleven som bestämmer vad 

hon/han ska göra. 

4. Det är du (läraren) som 

bestämmer arbetsområde, men det 

är eleven som bestämmer vad 

hon/han ska göra. 

 

Obligatoriska uppgifter? 

Arbetsområden/teman? 

Eleverna väljer fritt? 

Vilken typ av föremål tillverkar de? 

Populära saker att göra? 

Om de får välja fritt – vanligt att de kommer 

med idéer som inte går att förverkliga? 

Blir eleverna mer engagerade om de själva 

står för idén? 

 

 

 

 

Vilken typ av 

inspirationsmaterial och 

inspirationstillfällen erbjuder du 

eleverna?  

Internetsidor?  Utställningar? 

Färdiga inspirationsföremål? 

 



56 

 

 

Värdering Hur utvärderar dina elever i 

9:an sina slöjdarbeten? 

 

 

 

 

Vilka frågor ger 

utvärderingen svar på? 

 

Tycker du det är viktigt att 

eleverna utvärderar sina 

arbeten? Varför/Varför inte? 

Enskilt för dig (läraren)? 

Muntligt inför klassen? 

Skriftligt? 

 

Ställer ni ut slöjdföremålen? 
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Bilaga 3 

Redovisning av enkätsvar på frågor med fasta svarsalternativ 

 

Antal deltagande elever: 

Daltorpskolan: 30 

Bergaskolan: 25 

Alléskolan: 19 

 

Flickor: 58 

Pojkar: 16 

 

I den andra kolumnen anges svarsfrekvensen för varje fråga och alternativ från respektive skola: 

 

Del I: 

 

1. I slöjden arbetar jag utifrån 

egna idéer. 

 1       2       3       4        5 I slöjden är det läraren som 

bestämmer vad jag ska göra. 

 Daltorpskolan     12      13      5       0       0  

 Bergaskolan     1        2        9       6       7  

 Alléskolan     1       10       7       1       0  

2. Jag får göra den produkt (ex. 

klädesplagg, broderi) jag vill. 

1       2       3       4        5 
Jag måste göra sådana 

produkter jag egentligen inte 

vill göra.  

 Daltorpskolan    18      10       1       1       0  

 Bergaskolan     0        7       10      5       3      

 Alléskolan    10       7        2       0       0  

3.  Läraren uppmuntrar och 

lyssnar på mina idéer om vad 

jag vill göra i slöjden. 

1       2       3       4        5 Läraren lyssnar sällan på 

mina idéer. 

 Daltorpskolan     22      7       1       0       0      

 Bergaskolan 5       6      11      0       3  

 Alléskolan     15      3       1       0       0        

4. Jag har lätt att få idéer till vad 

jag vill göra i slöjden. 

1       2       3       4        5 
Jag har svårt att veta vad jag 

vill göra. 
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 Daltorpskolan    10      11      6       3       0  

 Bergaskolan     0        7       7       2       9  

 Alléskolan     4        6       6       2       1  

5. Det som jag nu gör i slöjden 

känns som mitt arbete. 

1       2       3       4        5 
Det som jag nu gör i slöjden 

känns som ett skolarbete jag 

ska få betyg på. 

 

 Daltorpskolan     17      5       3       4       1  

 Bergaskolan 3       3       8       3       8  

 Alléskolan 9       7       2       0       1  

 

 

Figuren anger andel elever som svarat: ”Det som jag ni gör i slöjden känns som ett skolarbete jag ska få betyg på” 

 
6. Sätt ett kryss vid den beskrivning som du anser stämmer bäst överens med hur ni arbetar i 

textilslöjden: 

 

   Det är läraren som står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde och  

 bestämmer vad du (eleven) ska göra. 

Daltorpskolan 0 

Bergaskolan  8 

Alléskolan  0 

   Det är läraren som bestämmer arbetsområde, men det är du (eleven) som bestämmer vad du ska 

göra inom området. 

Daltorpskolan 26 

Bergaskolan  17 

Alléskolan  15 

   Det är du (eleven) som står för idén till slöjdarbete och bestämmer vad du ska göra. 

Daltorpskolan 7 

Bergaskolan  2 

Alléskolan  4 
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(vissa elever har kryssat för två påståenden) 

 

 7a.  Hur får du idéer till dina slöjdarbeten? (Du kan välja flera alternativ) 

 Läraren bestämmer vad jag ska göra i slöjden 

Daltorpskolan 2 

Bergaskolan  15 

Alléskolan  2 

Totalt antal  19 

 Från inspirationsmaterial i slöjdsalen (t. ex. böcker, tidningar, uppsydda föremål, mönster) 

Daltorpskolan 24 

Bergaskolan  13 

Alléskolan  16 

Totalt antal  53 

 Från olika material i slöjdsalen (t.ex. garner och tyger) 

Daltorpskolan 14 

Bergaskolan  6 

Alléskolan  6 

Totalt antal  26 

 Från tidningar jag läser på fritiden  

Daltorpskolan 8 

Bergaskolan  3 

Alléskolan  3 

Totalt antal  14 

 Från kompisar 

Daltorpskolan 15 

Bergaskolan  8 

Alléskolan  9 

Totalt antal  32 

 Från TV-program 

Daltorpskolan 10 

Bergaskolan  2 

Alléskolan  6 

Totalt antal   18 
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  Från butiker 

Daltorpskolan 8 

Bergaskolan  5 

Alléskolan  6 

Totalt antal   19 

  Från utställningar 

Daltorpskolan 0 

Bergaskolan  2 

Alléskolan  0 

Totalt antal   2 

  Från bilder på Internet 

Daltorpskolan 14 

Bergaskolan  8 

Alléskolan  9 

Totalt antal   31 

  Från familjemedlemmar 

Daltorpskolan 4  

Bergaskolan  1 

Alléskolan  3 

Totalt antal   8 

 

9. Om du har en egen idé om vad du vill göra i slöjden. Hur presenterar du din 

 idé för läraren? (Du kan välja flera alternativ) 

Bortfall: en elev från Bergaskolan. 
 

  genom en skiss 

Daltorpskolan 22  

Bergaskolan  7 

Alléskolan  5 

Totalt antal   34 

   genom att berätta muntligt 

Daltorpskolan 24  

Bergaskolan  18 

Alléskolan  16 

Totalt antal   58 

   genom att visa en bild på något liknande (t.ex. från en tidning, Internet, bok …) 

Daltorpskolan 6  

Bergaskolan  6 

Alléskolan  7 

Totalt antal   19 
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10. Tänk på det du gör i slöjden just nu. Vad var orsaken till att du valde just detta  

 arbete? (Du kan välja flera alternativ) 

Bortfall: två elever, en elev från Bergaskolan och en från Daltorpskolan. 

 

 jag ville utveckla mitt kunnande i olika slöjdtekniker (t.ex. stickning, sömnad...) 

Daltorpskolan 9  

Bergaskolan  6 

Alléskolan  11 

Totalt antal  26  

  det är en produkt jag vill ha 

Daltorpskolan 16  

Bergaskolan  5 

Alléskolan  11 

Totalt antal  32 

   läraren sa att jag skulle göra det 

Daltorpskolan 2  

Bergaskolan  11 

Alléskolan  0 

Totalt antal  13 

 

Del II: 

 
1. Hur utvärderar du dina slöjdarbeten? 

Bortfall: en elev från Bergaskolan. 
 

 Enskilt för läraren 

Daltorpskolan 9  

Bergaskolan  3 

Alléskolan  8 

Totalt antal  20 

 I mitt eget huvud 

Daltorpskolan 3  

Bergaskolan  12 

Alléskolan  3 

Totalt antal  18 

 Muntligt inför klassen 

Daltorpskolan 0  

Bergaskolan  1 

Alléskolan  0 

Totalt antal  1 
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 Skriftligt 

Daltorpskolan 28  

Bergaskolan  13 

Alléskolan  18 

Totalt antal  59 

 

3a. Tycker du det är viktigt att man utvärderar sina slöjdarbeten? 

Bortfall: två elever, en elev från Bergaskolan och en från Alléskolan. 

 

    

Daltorpskolan 20  (67 %)  

Bergaskolan  10  (42 %) 

Alléskolan  17  (94 %) 

Totalt antal  47  (65 %) 

  

Daltorpskolan 10  

Bergaskolan  14 

Alléskolan  1 

Totalt antal  25  (35 %) 
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Bilaga 4 

Kategorisering och redovisning av elevsvar på enkätfråga 3, del II 

 

Bortfall: 5 elever 

 

För läraren / betyget: 

1. Ja, Annars får man inge betyg 

3. Ja, Det är bra så läraren kan läsa. Så den lättare vet betyget. 

13. Ja, så att läraren får veta vad man tycker. 

2. Ja, För då kan man berätta om det gick bra eller dåligt, och om det gick dåligt kan man berätta 

vad man tänkt från början och hur man kunde ha gjort det bättre. 

10. Ja, För att Johanna ska få en uppfattning om hur mycket vi kan och vad vi skulle kunna 

förbättra. 

6. Ja, Så att läraren ser hur man har utvecklat och vilken betygnivå man ligger på. 

15. Ja, Då kan läraren se vad man har gjort och ge betyg utifrån det. 

16. Ja, Så att läraren har koll på hur man gör och hur duktig man egentligen är. Visa hur man 

tänker! 

19. Ja, så läraren ser att man gjort det ordentligt. 

20. Ja, så läraren vet vad man har gjort. 

22. Ja, så att läraren kommer ihåg vad man gjort 

24. Ja, För att läraren ska se vad jag presterar under slöjdtiden. 

25. Ja, Då kan läraren lättare se vad man har tänkt. 

34. Ja, För att få betyg. 

50. Ja, så betyget stämmer med ens prestation och resultat. 

51. Ja, betyg? 

64. Ja, För då kan läraren se och utifrån det titta på hur mycket man hunnit en viss dag. 

66. Ja, Ja det tycker jag. Eftersom det är viktigt för läraren att se vad man tycker om arbetet. På så 

sätt kan läraren också förbättra saker om de får åsikter av eleverna. 

67. Ja, Så att man vet hur det har gått och sedan lämna in till läraren så att läraren kan se hur det 

har gått. 

68. Ja, För då vet läraren vad du gör under lektionerna 

70. Ja, det är ju viktigt för betyget och att visa för läraren vad man har gjort så läraren kan berätta 

vad hon/han tycker om den. 

5. Nej, Jag tycker det räcker med att visa upp arbetet för läraren. 

11. Nej, För att det känns onödigt ibland. Det enda det är bra för är för att visa läraren. 

21. Nej, Läraren ser ändå vad man gjort 
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23. Nej, Tycker inte de känns viktigt men eftersom de är viktigt att göra de för betygen gör ja de  

ändå. 

37. Nej, Jag tycker inte man får något för det. Men det kan vara bra för läraren att se. 

38. Nej, Jag tycker inte det är viktigt att andra ska veta hur jag gjorde den och vad jag tycker om 

mitt arbete 

 

För reflektion och personlig utveckling: 

7. Ja, För att det blir lättare för läraren att se hur olika elever engagerar sig och jag får en chans att 

reflektera över mitt arbete och tänka på vad jag kunde gjort bättre.  

8. Ja, Därför att man ser över hur ens arbete funkar eller inte funkar. 

12. Ja, Så att man kan vara kritisk mot vad man gjort 

14. Ja, Man lär sig och läraren kan läsa om hon glömt. 

16. Ja, För att se hur man gjort och så 

32. Ja, För att man vill lära sig mer 

35. Ja, så man vet vad man kan göra bättre. 

36. Ja, För att så man ser vad det är man har gjort, hur man gjorde och hur det gick. 

39. Ja, Du ser själv, vad som behöver förbättras och försöker göra det bättre nästa gång. 

40. Ja, För då ser man hur det blev och vad man kan göra bättre.  

45. Ja, så man vet vad man kan göra bättre nästa gång 

56. Ja, För att man ska kunna se hur nöjd man blev.  

57. Ja, För att få en blick om man har lärt sig något nytt, eller om man kan göra bättre till nästa 

gång. 

59. Ja, för då kan man se vad man har gjort. 

60. Ja, Då vet man vad man ska bättra till nästa gång. 

61. Ja, För att man måste lära sig. 

62. Ja, Jag tycker att det är viktigt för att kunna se hur det har gått 

63. Ja, För att då kan man förklara för andra personer vad man har gjort. 

65. Ja, Eftersom det är viktigt för att veta hur man sköter sitt arbete. 

69. Ja, För det är bra att veta vad man gjort och varför. 

71. Ja, För att om man vill göra det plagget man har gjort igen (utanför skolan) så vet man hur 

man ska göra (ifall man har glömt hur man gör) 

72. Ja, För att man själv ska veta hur bra man arbetat eller hur dåligt man arbetar. 

9. Nej, Det är tråkigt att skriva, men samtidigt kan man kolla upp hur man gjorde i ett tidigare 

arbete… 

58. Nej, Inte för mig för jag har rätt bra koll på vad som gick bra och mindre bra 

 

Övriga: 

4. Ja, För det blir inte alltid som man tänkt i början 



65 

 

42. De är väll lite både och, beroende på vad vi gjort. 

49. Ja, om man inte utvärderar så kan det bli svårt att följa något 

18. Nej, onödigt… 

27. Nej, Det är onödigt 

28. Nej, Det är inte det som är poängen 

29. Nej, jobbigt och meningslöst 

30. Nej, Drygt meningslöst tråkigt 

31. Nej, onödig tid. Man ser ju hur det blir. 

33. Nej, onödigt 

43. Nej, för att man gör oftast inte om samma saker 2 gånger. 

44. Nej, jag ser ingen poäng med det. 

46. Nej, orkar inte 

47. Nej, för att det är drygt. 

48. Nej, bryr mig inte. 

53. Nej, vet ej 

54. Nej, Det finner jag onödigt 

55. Nej, inte nödvändigt. 
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