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Sammanfattning:
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur slöjdlärare ser på den kreativa 
processen i slöjdämnet, den så kallade slöjdprocessen, vilken funktion den kan 
fylla och hur den kan lyftas fram i undervisningen. För att söka svar på dessa 
frågor har jag intervjuat fem verksamma slöjdlärare om deras syn på processen 
och vilka metoder de tillämpar i sin undervisning. En genomgång av litteratur i 
ämnet visar att elever har svårt att förstå vad som är syftet med 
slöjdundervisningen. Ämnet anses inte ha betydelse varken för framtida 
arbetsliv eller fortsatta studier. Jag menar i den här studien att slöjdämnet, 
förvaltat på rätt sätt, kan ha stor relevans för både framtida studier, arbetsliv 
och inte minst elevernas utvecklande av självkännedom. En av de viktigaste 
slutsatser jag drar utifrån studiens resultat är att den intellektuella delen i 
slöjdämnet behöver utvecklas. Samtal och reflektioner kring såväl skisser och 
slöjdföremål liksom elevers olika arbetsprocesser bör utgöra en betydande del 
av undervisningstiden.
Sökord: Slöjd, Kreativitet, Reflektion 
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Inledning

När jag började första klass 1974, minns jag att skolans värld skilde sig väldigt 
mycket från min. Vi fick en skrivbok som vi skulle träna välskrivning i, det vill 
säga vi skulle skriva varje bokstav flera gånger på en rad, ett visst antal rader 
var avsatt för varje bokstav. Det var ganska roligt men ibland blev det lite 
enformigt, då ritade jag en liten elefant eller kanske en apa mellan bokstäverna. 

Ibland skrev jag ett m på en rad som var tänkt för en annan bokstav, m var den 
bokstav som jag tyckte var roligast att skriva, så varför inte sticka av med ett 
litet m mitt bland alla s:en. Dessa utsvävningar uppskattades inte av min lärare, 
hon suddade ut elefanterna, aporna och m:en, som hade hamnat på fel plats. 

I årskurs tre började vi med slöjd. I textilslöjden skulle alla göra en 
gymnastikpåse, det var inte särskilt kul. Men det fanns ett roligt pälsliknande 
tyg som inspirerade mig till att göra en liten figur med knappnålar till ögon och 
det pälsliknande tyget som hår, till slut hade jag en hel familj av dessa figurer 
som jag gömde i min gymnastikpåse. Jag lekte i smyg med figurerna och de 

hade namn som jag inte längre minns.

När jag nyss fyllt 31 år började jag på Konstfack där mötte jag återigen en helt 
ny värld, plötsligt efterfrågades allt det som under min tidigare skolgång så hårt 
hade motarbetats, plötsligt var egna idéer det viktigaste, att tänka själv, att 

kanske bryta mot instruktionen, att ha en egen infallsvinkel, att prova sig fram 
osv. Det var, vill jag minnas, inte helt lätt att släppa loss på det här sättet. Efter 
alla år i skolan hade jag vant mig vid att det fanns ett rätt och ett fel sätt och att 
det var bäst att försöka ta reda på vad min lärare ville att jag skulle göra, dvs 
vilket var rätt här då?

Min tid på Konstfack lärde mig att tänka, att praktisera ett reflekterande synsätt  
och att känna en stolthet över det som är unikt för mig i mitt sätt att skapa. Det 
är för mig uppenbart att jag har nytta av det jag lärde mig i så många olika 
sammanhang. I min yrkesroll och då menar jag inte bara som slöjdlärare utan 

även i mitt arbete som elevvårdsansvarig i mitt arbetslag och i det sociala 
samspelet med eleverna samt i de studier jag nu bedriver. Jag känner igen min 
arbetsprocess även om det nu handlar om att skapa andra saker. 
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Man skulle kunna säga att jag, precis som det står i kursplanen för slöjd, ”drar 

lärdom av erfarenheter och tillämpar mina kunskaper i nya situationer och 
sammanhang” (Skolverket, 2000:95).

Efter att ha arbetat snart fyra läsår som lärare är min uppfattning att mycket är 
sig likt i skolans värld. Det är inte fråga om några radikala förändringar sedan 

jag själv gick på högstadiet. I mångt och mycket präglas skolan fortfarande av 
ett arbetssätt som går ut på att eleverna gör som de blir tillsagda. Lärarna sitter 
inne med de rätta svaren, uppgifterna är hårt styrda och elevernas inflytande 
minimalt.

Enligt min mening så stämmer inte ett sådant arbetssätt överens med den vision 
jag får när jag läser nuvarande läroplan, Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Där talas om 
elevinflytande, reflektion, och ett utforskande av den egna 
kunskapsinhämtningen.

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och 
ge möjligheter till sådana (Skolverket, 2009:4).

Elevernas delaktighet i planering och utvärdering betonas:

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 
och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Skolverket, 2009:5).

Kursplanen för ämnet slöjd

I kursplanen för slöjd står att läsa under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad

Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en 
produktionsprocess från idé till färdig produkt....

...I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer 
deltar och påverkar arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, 
produkt och process naturlig. Ämnet ger eleverna möjlighet till hög 
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grad av självständighet och det ligger en naturlig progression i att 
experimentera, lösa problem och göra medvetna val.
Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs 
och formges. I slöjden kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, 
okonventionella lösningar och våga pröva på nya sätt att ta sig an ett 
arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och 
begreppsbildning. Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att 
kunna påverka och vara delaktig i processen från början har stor 
betydelse för elevernas engagemang och allsidiga utveckling....

....Genom att välja material och metod för att genomföra ett arbete 
utvecklar eleverna sin förmåga att reflektera och tänka konstruktivt för 
att finna lösningar.

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.
Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom 
såväl slöjd som andra skolämnen....
(Skolverket, 2000:92f).

Det som beskrivs här är inte förenligt med den typ av undervisning jag själv 
fick i grundskolan. Däremot finner jag stöd för att undervisningen borde leda 

till att eleverna utvecklar sin kreativitet, förmåga till reflektion och känner en 
stolthet över sin egen särart. Ser man till de vinster som finns med detta, i så 
gott som alla livets situationer, så upplever man kanske inte slöjdämnet som ett 
smalt ämne, vilket det annars skulle kunna uppfattas som.

Problemområde

Det är svårt att få eleverna att förstå vad det är som ska läras och det är svårt att 
formulera mina visioner kring slöjdämnet. I kursplanen för ämnet slöjd har 
processen en central roll samtidigt som olika tekniker ska läras ut. Som lärare 
kan man exempelvis lägga ned mycket tid och möda på att lära eleverna hur en 
symaskin fungerar samtidigt som en diskussion med en elev kan leda till att 

symaskinen beskrivs som oviktig, det är inte den det handlar om. Det kan bli 
lite av en krock mellan teknik och process.
 
Jag upplever inte heller att jag lyckas få eleverna att tänka så fritt som jag 
önskar. De tänker ofta konventionellt när de löser sina uppgifter. Föräldrar har 
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oftast en väldigt diffus uppfattning om vad man kan lära sig på slöjden. Vilket 

även gäller för kollegor som undervisar i andra ämnen. De flesta tror på en rent 
praktisk nytta. Skolledningen tycks inte heller ha insikt om slöjdämnets fulla 
potential.
 

Framtidens skola

Skolan, där jag arbetar, är mitt uppe i ett reformarbete, eleverna har försetts 

med var sin dator och tanken är att pedagogernas roll ska bli mer av en 
handledare. Eleverna ska i större utsträckning själva söka sin kunskap och lära 
sig lösa problem. Undervisningen ska bli mer individualiserad och det finns en 
uttalad önskan från ledningen om att vi ska arbeta ämnesövergripande.
 

Tankarna kommer från ett samarbete mellan Apple och Rektorsakademien och 
finns beskrivna i ett manifest som kallas Tänk om. De förmågor som där anses 
som mest centrala för eleverna att utveckla är ”kreativitet, nyfikenhet och 
förmåga att tänka nytt och divergent” (Tänk om).

I ett föränderligt samhälle med den utvecklingstakt vi ser idag är det inte 
möjligt att förutse exakt vilken typ av kunskap som kommer att krävas av våra 
elever när de kommer ut i arbetslivet. De ovan nämnda förmågorna anses då 
vara av störst betydelse för framtiden. Som jag ser det finns förutsättningar för 
slöjdämnet att bidra till att eleverna utvecklar dessa förmågor. Här borde alltså 

finnas en möjlighet att ”sälja in” slöjden och dess möjligheter.
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Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på den kreativa 
processen i slöjdämnet, den så kallade slöjdprocessen. Att nå ökad kunskap om 

vilken funktion den kan fylla för eleverna och hur den kan lyftas fram i 
undervisningen.

Frågeställningar

Hur ser slöjdlärare på processen och vilka metoder tillämpar de för att träna 

den?
Hur kan den kreativa processen synliggöras för eleverna?
Hur ser slöjdlärare på slöjdens framtid och dess berättigande i den framtida 
skolan?
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Litteraturgenomgång

Lgr 11

Vi står inför införandet av en ny läroplan, (Lgr 11). Det pågår just nu ett 
implementeringsarbete med förhoppningen att göra den här läroplanen mer 

levande än den förra, (Lpo 94).

Under en föreläsning kring arbetet med den nya läroplanen menar Steve 
Wretman, lärare och författare, att i och med införandet av nuvarande läroplan, 
(Lpo 94), skedde en förändring av kunskapssynen. Skolan skulle inte längre 

bara förmedla faktakunskaper utan förmågan att använda sig av kunskaperna. 
När vi hösten 2011 får en ny läroplan är det, enligt Wretman (2011), mest ett 
förtydligande av Lpo94, inte någon förändring i synen på kunskap. Även i det 
kommentarmaterial som Skolverket ger ut till kursplanen i slöjd framgår att 
kursplanen i grunden är densamma. Ett par skillnader anges dock bland annat 

betonas elevernas förmåga att analysera och värdera sitt arbete mer än tidigare. 
”Slöjdens koppling till det nutida samhället” samt återbruk och hållbar 
utveckling är andra förtydliganden som gjorts (Skolverket, 2011).

Eftersom skillnaderna i kursplanerna inte är stora och Lpo 94 är den läroplan 

skolorna arbetar efter vid studiens genomförande har jag valt att utgå från den.

Den svårfångade processen

I och med införandet av Lpo 94 uppvärderades processens roll i slöjdämnet 
medan de hantverksmässiga delarna tonades ned (Hasselskog & Johansson, 

2005).

Processen har alltså en central roll i ämnet slöjd. Peter Hasselskog som 
analyserat nuvarande kursplan för slöjd konstaterar att ordet nämns inte mindre 
än 15 gånger. Det kan jämföras med till exempel bild där det nämns tre gånger 

eller svenska där ordet över huvudtaget inte finns med.
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Hasselskog konstaterar också att begreppet har en rad olika tolkningar och 

”slöjdprocessens tänkta roll inte är tillräckligt tydligt framskriven i 
kursplanen”. Vad eleverna ges möjlighet att lära och vilken roll processen 
spelar är olika beroende på hur deras lärare tolkar kursplanen. Är det ”tänkt att 
eleverna skall lära om, i eller av slöjdprocessen?” (Hasselskog, 2008).

Med min bakgrund blir det naturligt att tolka det som att vad som avses är en 
form av konstnärlig process. Det känns självklart att eleverna ska lära sig om, i 
och av slöjdprocessen. Jag är dock medveten om att långt ifrån alla slöjdlärare 
gör den tolkningen. Just benämningen slöjdprocess gör också att man kan fråga 
sig om det är en process som är unik för slöjden och som inte liknar någon 

annan kreativ process. Värt att nämna är att i den nya läroplanen, (Lgr 11), 
finns ordet slöjdprocess inte längre med utan benämns nu arbetsprocess 
(Skolverket, 2011).

I Nationella utvärderingen av grundskolan, (NU-03), framkommer att slöjd är 

ett populärt ämne hos eleverna men det är inte ett ämne som de tror sig ha nytta 
av i framtiden. Även föräldrar anser ämnet vara ett av de minst viktiga ämnena 
i grundskolan. Enligt Hasselskog (2005) fins en risk att slöjdlärarna inte 
kritiskt granskar och utvecklar sin undervisning. Eleverna är nöjda oavsett 
undervisningens utformning och eftersom ämnet inte anses viktigt så kommer 

inte heller krav från föräldrar på förändring.

Marlene Johansson (2002) menar i sin avhandling Slöjdpraktik i skolan att 
föräldrar har en diffus uppfattning om vad slöjdämnet syftar till. De flesta 
uttrycker att det är bra med ett praktiskt ämne i motsats till de teoretiska 

ämnena. Johansson menar också att det finns en fara att slöjdlärare själva tolkar 
sitt ämne som enbart praktiskt och beskriver det på liknande sätt som 
föräldrarna. Detta begränsar och bidrar till att gamla missuppfattningar om 
ämnet lever vidare. 

...under arbetsprocessen agerar eleverna genom ett samspel av 
mentala och fysiska redskap. Det som ena stunden oreflekterat 
kan benämnas ”teoretiskt”, kan i nästas stund växla och 
uppfattas ”praktiskt” för att återigen uppfattas som 
”teoretiskt” (Johansson, 2002:218).

NU-03 visar att slöjdundervisningen kan delas in i tre olika kategorier, en där 
eleverna väljer fritt vad de ska göra, en där läraren väljer och en tredje där 
lärarna ger ett slags tema eller ram inom vilken eleverna själva får välja 
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utformning av sitt arbete. Den form av undervisning där eleverna hade störst 

inflytande visade sig vara den mest framgångsrika när det gällde elevernas 
allsidiga utveckling och kunskapsinhämtande medan den lärarstyrda formen 
ledde till ett passiviserande av eleven. NU-03 visar också att elevernas 
inflytande över både idé och arbete har ökat jämfört med den tidigare 
utvärderingen, NU-92.  

Hasselskog (2010) definierar i sin avhandling, Slöjdlärares förhållningssätt i 
undervisningen, fyra olika ”lärartyper”, instruktören, pedagogen, handledaren 
och servicemannen. Dessa olika typer är avgörande för om eleverna lär sig om, 
med, i eller genom slöjd. Lärare som instruerar eleverna i deras pågående 

slöjdarbete, lärare som fokuserar elevernas förståelse eller lärare som vid 
behov servar och stöttar eleverna. Olika förhållningssätt inverkar på 
undervisningen på flera olika sätt inte minst i fråga om och hur eleverna 
reflekterar över och värderar sitt arbete. Hasselskog menar att för att lära ut det 
som beskrivs i kursplanen för slöjd krävs ett växlande mellan dessa olika 

lärartyper samt en anpassning till elev och situation. Ett problem enligt 
Hasselskog är att många lärare i allt för stor omfattning har sitt fokus i bara en 
av lärarkategorierna. Detta i sin tur leder till att eleverna kanske bara tränar en 
del av det som beskrivs i kursplanen. Dessutom får det konsekvenser för 
likvärdigheten i både undervisning och bedömning. Det som ligger till grund 

för ett högt betyg i en skola kan vara något helt annat än i en annan skola. 
Samtidigt skulle en likvärdig utbildning kräva en icke likvärdig undervisning i 
det enskilda klassrummet, det vill säga en anpassning till varje enskild elev 
med utgångspunkt att han eller hon ska nå målen. Hasselskog menar därför att 
ett stort problem är ”slöjdundervisningens svaga koppling till de nationella 

målen” : 
Om diskussioner kring gjorda erfarenheter och lärande saknas, 
såväl mellan lärare som mellan lärare och elever, möjliggörs att 
slöjdundervisningen utvecklas i andra riktningar och på andra 
grunder än de som anges i läro- och kursplaner (Hasselskog, 
2010:264f).

Enligt NU-03 önskar sig lärarna bättre förutsättningar för samtal och utbyte 

med andra slöjdlärare. Det framgår också att redovisning och utvärdering är 
eftersatta delar av undervisningen. Dessutom skiljer sig elever och lärares 
uppfattningar om vad som är viktigt att redovisa och bedöma.
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I de reflektioner som görs ligger fokus ofta på tekniker trots att det är 

processen som betonas i nuvarande läroplan (Hasselskog & Johansson, 2005).
 
I Myndigheten för skolutvecklings samtalsguide för ämnet slöjd står;

I den kunskapssyn som uttrycks i både läroplan och kursplan ingår 
att eleverna ska skapa medvetenhet om sitt eget lärande. Eleverna 
ska, enligt styrdokumenten, kunna reflektera över sitt eget arbete, 
värdera sin egen utveckling och sätta mål och planera för sitt 
fortsatta arbete. De ska få utveckla sin förmåga att själva
bedöma sina resultat och kunna sätta sin egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna (Myndigheten för skolutveckling, 2007:43).

Lars Lindström (2010) menar i sin artikel, Tänka om konst lär oss konsten att 

tänka, att för att lära sig förstå konst så måste man pröva sina åsikter mot 
andras och det måste till ett intellektuellt förhållningssätt till det skapade 
verket.

Här i ligger antagligen en viktig del till att uppnå det som jag själv upplever att 

jag lärde mig under min utbildning på Konstfack. Att lägga ned mer 
undervisningstid på gemensamma diskussioner skulle dessutom kunna 
synliggöra vad som tränas i en kreativ process och vilken nytta som finns i det. 
I förlängningen skulle det kunna utgöra en väg till att få slöjdämnet att 
uppfattas som, inte bara ett roligt, utan också, ett viktigt ämne.

Manuellt och intellektuellt arbete i förening

I kursplanen för slöjd står:
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och 
utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet 
och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i 
slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig 
produkt (Skolverket, 2000:91).

Traditionellt görs en åtskillnad mellan manuellt- och praktiskt-estetiskt arbete, 
teori och praktik. Inte minst i skolans värld där ämnena anses vara antingen 
teoretiska eller praktiskt-estetiska. Sven-Eric Liedman hävdar i sin bok om 
kunskap, Ett oändligt äventyr, att all kunskap i grunden är praktisk.
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Gränsdragningen mellan praktisk och teoretisk kunskap är problematisk och 

”speglar en gammal och ännu existerande klassindelning i samhället snarare än 
egenskaper hos olika typer av kunskap” (Liedman, 2001:83). Vidare menar 
Liedman att exempelvis Konst kan ses som något som stör indelningen, den är 
”varken-eller men också både-och”. Konstnären utför något rent handgripligen, 
ofta med hjälp av redskap men idéerna i det arbetet är lika avgörande som för 

en vetenskapsman.

Mikael Alexandersson och Annika Lantz-Andersson (2008) frågar sig i sin 
artikel Konsten att göra någonting av något - myter om kunskapsbegreppets 
karaktär, om det överhuvudtaget finns renodlade teoretiska ämnen eller 

praktiska ämnen. Författarna drar paralleller mellan slöjd och datoranvändning.  
”Datorn är ett verktyg som det krävs både manuell kompetens och intellektuell 
kunskap för att behärska...” När det gäller utvecklandet av digital kompetens är 
det dock de kreativa processerna som betonas medan slöjden ses som ett i 
första hand praktiskt ämne.

Kreativitet

kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon.
kreativitet., Nationalencyklopedin, hämtad 
2011-05-05.

Vygotskij (1995) talar om fantasin, i betydelsen människans föreställningar om 

något som inte ännu finns, som en förutsättning för allt runt omkring oss som 
är skapat av människan.

När vi människor inte återskapar något redan känt utan använder våra 
erfarenheter till skapandet av något nytt, då är vi enligt Vygotskij ”kreativa 

eller kombinatoriska” i vårt beteende.

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar 
någonting nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre 
världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 
konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i 
människans inre (Vygotskij, 1995:11).
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Vygotskij beskriver den kreativa processen som något mycket komplext och 

som tar tid, när vi väl skapar så är det ofta något som har föregåtts av en lång 
tankemässig utveckling. ”De viktigaste beståndsdelarna i denna process är 
dissociationerna och associationerna i de varseblivna intrycken.” Dissociation 
innebär ett uppstyckande av naturliga samband för att kunna se nya 
kombinationer (Vygotskij 1995).

Marner (2005) beskriver det som ett främmandegörande för att kunna betrakta 
saker på ett nytt sätt och kanske förflytta dem till ett nytt sammanhang.

När uppstår kreativitet?

Kreativitet kan förekomma eller inte förekomma i skolan. Hinder 
för kreativitet kan vara ett konformitets- och konsensustryck från 
läraren, från andra elever eller från den skolkod eller den stämning 
som finns på en skola...
....Att bejaka elevens egna initiativ och egen motivation skapar 
kreativa skolmiljöer. Det finns områden där svaren inte alltid är rätt  
eller fel. Artificiella gränser som snäva ämnesdefinitioner 
begränsar kreativiteten. Ett högt konsensustryck i en organisation 
kan också motverka kreativiteten (Marner, 2005:33).

”För att bli kreativ måste man ha rätt att göra fel” (Steve Wretman, föreläsning 
2011-04-26)

Kreativiteten kan också uppstå som ett normbrott, en önskan om att ta sig ur 
den fjättrande normen. Normen kan fungera som en verkande kraft för 
kreativiteten. ”Kreativitet kan inte äga rum i ett tomrum” (Marner, 2005).

Marner beskriver också kreativitet som något personligt som inte ser likadant 

ut för alla. I en kreativ miljö bör det finnas olika vägar att nå måle. Det finns 
också en risk att lärare inte uppfattar eller värdesätter elevers kreativitet för att 
de inte upplever orginaliteten i deras arbeten. De har kanske sett liknande 
lösningar tidigare hos andra elever. Trots att eleverna kanske är kreativa utifrån 
sina förutsättningar så kan det vara något som läraren missar (Marner, 

2005:43). 
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Elevinflytande som en väg till självkännedom

Ett av de områden som utvecklats i nuvarande kursplan jämfört med den 

tidigare, (Lgr 80), är att elevernas personlighetsutveckling betonas, man 
nämner utvecklandet av självkänsla och förmåga till eget ansvar (Johansson & 
Hasselskog, 2005).

Gunvor Selberg beskriver i sin bok Främja elevers lärande genom 
elevinflytande elevers läroprocess som bestående av åtta steg;
1.Ingången till lärandet
2.Förberedelser för val av arbete

3.Val av arbete
4.Planering av arbetet
5.Genomförandet av planerat arbete 
6. Planering av redovisning av lärandet
7. Redovisning av läranderesultatet

8. Utvärdering/värdering av resultatet
Selberg menar att för att det ska bli meningsfullt så måste eleverna vara 
delaktiga i samtliga åtta steg. Där steg 1-4, steg 5 och steg 6-8 bör beräknas ta 
ungefär lika lång undervisningstid i anspråk (Selberg 2001:10ff).

I kursplanen för slöjd beskrivs slöjdprocessen som en process i fyra faser, 
idéfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och värderingsfasen 
(Hasselskog, 2010:37). Enligt NU-03 upptar dock genomförandefasen i 
slöjdundervisningen större delen av lektionstiden.

Slöjden är det ämne i grundskolan där eleverna anser sig ha störst inflytande 
över sin egen undervisning (NU-03). Elevernas inflytande i ämnet slöjd har 
dessutom ökat sedan den Nationella utvärderingen 1992, NU-92 (Hasselskog, 
2010:39).

Eleverna tillverkar slöjdprodukter som känns angelägna för dem. 
Slöjdarbetet är meningsbärande och ”verkligt” genom att både 
pågående process och resultatet av den, är påtagligt synliga för 
eleven. Problemlösningen i slöjden sker utifrån ”verkliga” 
problem, unika för varje elev i varje arbete. I slöjdämnet ägnar sig 
eleverna inte åt att hitta ”rätt svar” på konstruerade uppgifter 
(Hasselskog & Johansson, 2005:168).
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Kanske skulle de stora inflytande som eleverna har över sin arbetsprocess i 
slöjden  kunna, i ett vidare perspektiv, tjäna som vägledning till andra 
situationer och arbetsuppgifter. Det skulle kanske kunna ge den enskilda eleven 

möjlighet att söka svar på viktiga frågor. 
Hur motiverar jag mig till min uppgift? 
Hur ser min arbetsprocess ut? 
Vilken typ av ram behöver jag? 
Kan jag göra på annat sätt? 

Kan mina erfarenheter överföras till andra situationer? 
Detta kräver förstås att eleverna blir medvetna om alla dessa aspekter eller 
åtminstone tränas i att försöka se de här olika delarna av processen.

Ett av slöjdämnets problem anses vara just att eleverna inte uppfattar att de lär 

sig något som de har nytta av i andra sammanhang.
”Eleverna kopplar vare sig kunskaper från slöjdämnet till fortsatt utbildning 
eller kommande yrkesliv” (Myndigheten för skolutveckling, 2007:16). 

Marlene Johansson skriver i Pedagogisk slöjd ”Forskning från skolans 

slöjdpraktik är givetvis viktigt för slöjdämnet och förmodligen också för 
närliggande ämnesområden, men också för vidare utveckling av hela 
skolan” (Johansson, 2008). 

Att åskådliggöra en kvadratmeter, eller att bygga en modell av 
en vikingaby kan visst göras i slöjdsalen, men skulle det också 
vara möjligt att applicera slöjdprocessen på målsättningen att 
lära om exempelvis fotosyntesen eller att utveckla förmågan att 
argumentera och uttrycka sina ståndpunkter? Att slöjdämnets 
kunskapskvaliteter inte är allmänt kända är ett problem som 
måste överbryggas innan slöjdämnet kan bli en 
uppmärksammad resurs i skolans gemensamma arbete 
(Hasselskog & Johansson, 2005:86).

Bedömning för lärande
Formativ bedömning är den bedömning av elevens lärande som görs under 
”resans gång” och som syftar till att främja elevens utveckling och hjälpa 
eleven att få syn på sitt lärande. 
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Till skillnad från den bedömning som görs vid kursens eller läsårets slut i form 

av ett betyg, så kallad summativ bedömning, spelar den formativa 
bedömningen en stor roll för elevernas lärande.

När man arbetar med formativ bedömning blir bedömningen en del 
av och ett stöd för elevernas lärande och en väg för läraren att få en 
allsidig bild av elevens kompetenser. Det kan även ses som en väg 
att öka måluppfyllelsen i skolan.
Ett formativt bedömningssätt förutsätter ett nära samspel mellan 
elev och lärare, med en kontinuerlig återkoppling till eleverna. 
Eleverna får respons, bekräftelse och en möjlighet att reflektera 
över sitt lärande individuellt och tillsammans med andra på olika 
sätt och i olika sammanhang. Ett syfte är att eleverna genom att 
analysera sina egna och andras prestationer ska få en känsla för 
kvaliteten av olika typer av arbeten. Genom att bedömningen 
stimulerar och synliggör lärandet kan eleven få tilltro till sin egen 
förmåga, motivation och självinsikt om den egna utvecklingen 
stärks (Myndigheten för skolutveckling, 2007:41).

”Lärarens och kamraternas stöd, hjälp och bekräftelse är viktigt innehåll i den 
dialog som leder till lärande” (Selberg, 2001:9).
 
Anna Ekström (2008) har gjort en studie av hur den formativa bedömningen 

ser ut på slöjdlärarprogrammet. Eleverna redovisade sina arbeten av 
hantverksmomenten i slöjdkurserna muntligt tillsammans med sina lärare och 
Ekström har filmat och analyserat lärarnas kommentarer. Studiens resultat visar 
att lärarna fokuserar mest på helhetsintrycket av den färdiga produkten istället 
för processen. Vidare så gav de positiv kritik i långt mycket högre utsträckning 

än de gav negativ kritik. Den positiva kritiken var dessutom oklart definierad, 
det vill säga det var svårt att förstå vad det var studenten gjort som var bra. Den 
negativa kritiken däremot var även om den ofta var försiktigare och ”inlindad” 
mer preciserad kring någon detalj i arbetet. Det var med andra ord lättare att 
förstå vad som avsågs, även om det faktum att kritiken ofta var inlindad gjorde 

att eleverna ibland var tvungna att känna till lärarens referensram för att förstå 
dennes kritik. Ekström frågar sig vilka konsekvenser detta får för studenternas 
lärande.

Vidare kan man naturligtvis fråga sig vilken betydelse det får för deras 

framtida undervisning i ämnet.
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Lars Lindström (2002) skriver i sin artikel Produkt och processvärdering i 

skapande verksamhet, angående skapande förmåga, vad det är och om det går 
att lära ut. Han refererar till sin, Leif Erikssons och Catharina Elsners 
(Lindström, Eriksson & Elsner, 1999) undersökning för Skolverkets projekt 
Utvärdering av skolan 1998 med avseende på läroplanernas mål (US98).
 Undersökningen visar på den vikt som utvärdering och bedömning har för 

elevernas utveckling av sin skapande förmåga och att sätta ord på vad det 
innebär. Lindström gör gällande att eleverna med stigande ålder utvecklar sin 
tekniska skicklighet men att vissa sidor av bildskapandet, förmågan att utnyttja 
förebilder, att undersöka och att själv kunna analysera sitt eget arbete inte 
utvecklas i samma takt. Lindström menar att det måste till bildsamtal i 

klassrummen. Läraren måste betona processen och uppmuntra ett aktivt 
experimenterande, låta eleverna diskutera sina arbeten med varandra samt även 
studera andra bilder och reflektera kring dem (Lindström, 2002).

...villkoren för skapande arbete avsevärt förbättras om eleverna 
ständigt varvar det egna arbetet med iakttagelse av andras bilder 
och reflektion över vad de kan lära av dem...
...Ett sådant samspel mellan elevens bilder och omvärldens bilder 
underlättas om det förekommer bildsamtal i klassen (Lindström 
2002:122).

Marner (2005) menar att det minimala utrymme för skapande verksamhet som 
finns i skolan idag sannolikt gör att lärare i de estetiska ämnena prioriterar 

själva görandet framför ”analys, kritisk granskning och reflektion.” Marner  
förordar också, likt Tänk Om manifestet, läraren som handledare snarare än 
”förmedlare av färdig kunskap”.

Slöjden i framtidens skola

Den amerikanska professorn Richard Florida (2006) menar i sin bok Den 
kreativa klassens framväxt att människor i kreativa yrken blir allt fler och en 

starkare maktfaktor. Konstnär, arkitekt, författare, designer, forskare med flera 
anses vara kreativa yrken. Florida menar att det uppstått en ny samhällsklass 
med stort inflytande över den ekonomiska tillväxten. Även andra yrken som 
tidigare kanske inte setts som kreativa anses ha blivit mer kreativa i och med 
att vår kunskap blir allt mer avancerad och komplex.
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Kanske är det denna utveckling som lett till att det i Lgr11 talas om 

entreprenöriellt lärande och utvecklande av förmåga till entreprenörskap  
(Skolverket, 2011). 

Marner (2005) menar att det är tänkbart att slöjden i framtiden utvecklas mot 
design. Det skulle leda till ett ökat fokus på den kreativa processen i ämnet och 

dessutom motverka den tydliga könsuppdelningen som härrör från äldre tiders 
”flick- och gosslöjd”. Den tydliga kopplingen till materialen som slöjden har 
idag kan dessutom hämma kreativiteten och motverka möjligheten att utveckla 
de förmågor som krävs av exempelvis en industridesigner idag; förmågan att 
hitta på nya lösningar och uppfinningar snarare än att träna gamla tekniker.

Marner menar vidare att ser man till Floridas tankar kring det ökade behovet av 
kreativa människor i yrkeslivet så blir ett införande av design som ämne i 
skolan motiverat. Ett designperspektiv behöver inte innebära ett ett hot mot 
hantverksdelen i ämnet:

Grundläggande för en designansats i skolan bör därför vara att 
görande utvecklas mot skapande, att teori och praktik och 
reflektion och bemästrande förenas. Uppfattat så innebär ett 
designperspektiv en möjlighet snarare än ett hot (Marner, 
2005:77).

Hasselskog (2010:99) talar i sin avhandling om lärande om, med, i eller genom 
slöjd. Lärande genom slöjd, innebär att även om den konkreta situationen 
handlar om att ”lära sig svarva eller tillverka en teaterkostym” så är det bara en 

del av det som tränas och utvecklas. Andra saker kan exempelvis vara 
utvecklandet av elevens ”kreativitet eller förmåga till risktagande”. Genom 
slöjden ges eleven möjlighet att utveckla en hel rad förmågor som i och för sig 
inte kräver just slöjdämnet utan mycket väl kan tränas i helt andra 
sammanhang (Hasselskog 2010). Enligt min mening är just den möjligheten 

med ämnet slöjd det som ger ämnet dess berättigande i den framtida skolan.
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Metod

Förstudie
För att få en uppfattning hur vida mitt antagande, att eleverna har svårt att 
förstå målen i ämnet, stämmer, lät jag 40 stycken elever i årskurs 8 beskriva 
hur de uppfattade att en bra process såg ut. En elev som arbetar bra på slöjden, 

hur arbetar han eller hon? De fick lämna sina svar skriftligt och anonymt. 
Resultatet visade att övervägande delen av eleverna lämnade svar som 
handlade om hur man uppför sig på lektionerna. Det förekom svar som, ”Man 
jobbar lugnt o inte stör andra” (Elev, åk 8). Någon avsade sig allt ansvar genom 
att svara, ”Man ska göra så som läraren säger, vara tyst” (Elev, åk 8). Även om 

någon enstaka elev lämnade mer utförliga svar som mer stämde överens med 
kursplanen så framgick att elevernas uppfattning om processen och dess tänkta 
roll inte var något de reflekterat över. 
 

Val av metod
Intervjun, som syftar till att nå mer djupgående information är en av de 
vanligast förekommande metoderna i examensarbeten inom lärarutbildningen. 
Intervjuer med mindre strukturerade frågor som kan varieras på olika sätt 
beroende på de svar man får kallas kvalitativ intervju (Johansson & Svedner, 

2010).

Eftersom jag velat gå på djupet och få fram så uttömmande svar som möjligt 
från verksamma slöjdlärare har jag därför valt kvalitativa intervjuer som metod 
för att söka svar på mina frågeställningar. 

Intervjuerna har behandlat utformningen av undervisningen, hur man ser på 
processen, i vilken utsträckning man samtalar med elever, lärare och föräldrar 
om slöjden samt hur man ser på slöjdens framtid. Jag har ställt flera olika 
frågor om slöjdlärarnas undervisning och uppgifter dels för att få så 

uttömmande svar som möjligt men också för att få syn på sådant som jag inte 
kunnat förutse. För att inte begränsa svaren har jag bett informanterna beskriva 
och ge exempel från sin vardag (Johansson & Svedner). De intervjuade lärarna 
har fått samma frågor (se bilaga 3) men ordningsföljden har anpassats efter hur 
de svarat och ibland har svaret kommit fram utan att jag ställt frågan. 
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Urval
I kommunen där jag arbetar har vi så kallade ämnesnätverk. Lärare inom 
samma ämne träffas för att utarbeta gemensamma riktlinjer för bedömningen 
av elevernas kunskaper och försöka säkerställa en likvärdighet i 

betygsättningen. Vid ett möte i ämnesnätverkets regi informerade jag de 
närvarande slöjdlärarna om mitt examensarbete och min förhoppning om att 
några av dem skulle låta sig intervjuas. Därefter kontaktade jag via mail 
samtliga 25 stycken slöjdlärare i kommunen, jag redogjorde kortfattat för min 
undersökning.

Jag fick svar från tre av lärarna som kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. En tid senare skickade jag ytterligare ett mail till samtliga lärare där 
jag lite mer ingående förklarade vad jag ville fråga om och en förhoppning om 
att få svar från fler lärare. Jag fick då svar från ytterligare tre lärare.

Av dessa har jag sedan intervjuat fem stycken slöjdlärare från fyra olika skolor. 
Två stycken manliga trä- och metallslöjdslärare, i texten kallade TM1 och  
TM2, och tre stycken kvinnliga textilslöjdslärare - TS1, TS2 och TS3.
De intervjuade är mellan 40 och 58 år och har arbetat som lärare mellan fyra 

och 20 år. Tre är verksamma i F-5 skolor, en i en 6-9 skola och en i en F-9 
skola. Tre av lärarna saknar behörighet att undervisa i slöjd. Av dessa tre så 
läser en på VAL-programmet och kommer bli behörig i sitt ämne om ett år, en 
är behörig i Svenska och Historia för grundskolan och en saknar helt 
lärarutbildning men har högskoleutbildning med ämnesrelevans.

Etiska överväganden
Informanterna informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att 
intervjuerna skulle spelas in och att svaren skulle redovisas på ett sådant sätt att 

ingen enskild lärare eller skola skulle kunna identifieras. Enbart jag skulle ha 
tillgång till inspelningarna och de skulle komma att förstöras efter avslutad 
undersökning (Johansson & Svedner).
 

Procedur 
Fyra av de fem intervjuerna har genomförts på respektive lärares skola, den 
femte genomfördes på ett café, för att den intervjuade läraren önskade komma 
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ifrån arbetsplatsen. Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon och 

sedan skrivits ned ord för ord. Intervjuerna har pågått mellan 30 och 45 
minuter. Jag har efter att ha utfört samtliga intervjuer tolkat svaren. I 
resultatdelen redovisar jag de bitar som jag bedömt ha relevans för min 
undersökning. Jag har tittat på likheter respektive skillnader i de svar jag fått.
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Resultat

Utifrån mina frågeställningar har jag tolkat och sammanfattat de svar jag fått i 
intervjuer med fem verksamma slöjdlärare. 

Hur slöjdlärare ser på den kreativa processen och vilka 
metoder de tillämpar för att träna den

Processen
Processen har samtliga svårt att beskriva. Alla utom en nämner intresse och 
engagemang på olika sätt, att gå upp i sitt arbete, låta det få ta tid. ”Den 

kreativa processen den kan ju ta tid också, det är inte alltid man kommer på 
vad man vill göra” (TM1). Flera nämner också att eleverna ofta är stressade, 
vill komma vidare, anser sig vara klara för fort, det ses som ett stort hinder för 
en god process.

...egentligen så är det väl så att man gör flera skisser, att man har en 
idé som man inte är riktigt säker på från början...och kanske att 
man tar rätt lång tid på sig att bestämma hur man vill ha det. Det är 
det bästa (TS3).

Även formuleringar som ”att våga” återkommer. Endast en lärare bedömer 
processen utifrån hur väl man kan förstå och utföra en teknik.

Några pratar också om att det är en känslig sak, det här med processen, man 
pratar i termer av att rädsla för att släcka något hos eleverna.

En av de intervjuade lärarna är väldigt tydlig med att eleverna ska tänka själva 
och bollar tillbaka frågor som de själva kan söka svar på. Läraren har också 

lagt stor vikt vid utformningen av sitt klassrum, allt ska vara lättöverskådligt, 
maskiner och verktyg är namngivna. Det är ett ”pedagogiskt rum” som ska 
inspirera och bana väg för en god process;

Här vill man göra något, jag kan inte slå in någonting i huvudet på 
någon som inte vill och är intresserad. Det här sättet skapar bättre 
förutsättningar för att väcka den lusten till den här processen till att 
våga... (TM1).
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När jag i intervjun ber lärarna att beskriva en elev vars process de skulle 

bedöma som ”god” nämns på olika sätt att eleven visar ett stort intresse för sitt 
arbete.

För mig är det måttet på kreativitet, hur mycket man är inne i sin 
uppgift...
...Du ska utveckla din kreativitet, jaha vad är det då, det är ju också 
en filosofisk fråga men jag tycker Vygotskij har en bra tes om det, 
hur upptagen man är, det visar ens kreativitet, det är måttet på 
kreativitet (TM2).

Samma lärare uttrycker också att lusten och engagemanget hos eleverna är 
avgörande. ”Jag måste hota med så här står det i målen ....det blir liksom inte 
lustfyllt och det bygger mycket på lust annars så går det inte” (TM2).

På frågan vad man kan göra för att hjälpa en elev som man upplever saknar 
kreativitet så svarar två av de intervjuade att det är bäst att ge tydliga uppgifter 
av karaktären, ”bara gör som det står”. En svarar att man istället måste låta det 
få ta tid för vissa elever.

Metoder
Samtliga intervjuade lärare ger eleverna uppgifter med en ram och möjligheten 

att själv utforma arbetet inom ramen, det är dock ganska stora skillnader i 
spännvidden av ramen.
 
En lärare har en uppgift där eleverna får börja med att associera fritt kring 
ordet sport för att sedan hitta på ett eget tävlingsmoment och regler för detta 

först därefter ska de tillverka redskapen till detta, ”det kan vara att bolla med 
en boll på ett rack” (TM1). Eleverna får sedan möjlighet att prova sitt 
tävlingsmoment med tillhörande redskap på sina kamrater, det ska arrangeras 
som ett slags stort nöjesfält.
 

En annan lärare menar att man måste lära ut vissa tekniker eftersom eleverna 
inte skulle kunna komma på dem själva, ”de vet inte vad det är”. Exempelvis 
ges eleverna tre olika mallar för lapptäcksteknik, färdiga rutpapper där de gör 
sin skiss och på så vis blir allas arbete olika men inom en tydlig ram. ”Om man 
är kreativ så är man mest kreativ om man har ramar” (TS1).
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De intervjuade textilslöjdslärarna har sina uppgifter utformade kring en viss 

teknik som ska ingå som i exemplet med lapptäcksteknik, träslöjdslärarna har 
istället sina uppgifter utformade kring ett tema men jag förstår på den ena av 
träslöjdslärarna att han tänker sig att det blir fråga om en speciell teknik. På 
vilket sätt det påverkar elevernas val av teknik är omöjligt för mig att avgöra.
En av de intervjuade nämner NU-03, och att ”får eleverna välja själva så blir 

inlärningen procentuellt högre.”

Ingen av lärarna säger sig ha helt fria uppgifter annat än om eleverna blivit 
klara med de obligatoriska uppgifterna.

Alla säger sig ha ambitionen att eleverna ska börja med en skiss och en 
planering, de som undervisar i åk 3-5 har färdiga mallar för planeringen, det 
vill säga ett papper där vissa frågor styr beskrivningen av idén och planeringen. 
Några av lärarna nämner också att eleverna gärna vill hoppa över skiss och 
planering, de vill bara sätta igång. ”Alltså det är ju svårt att få dem att göra de 

här ritningarna, de hoppar gärna över det. Då får jag ju dra tillbaka dem det är 
en viktig process för förståelsen” (TM2). Lärarnas uppfattning är alltså att skiss  
och planering är en viktig del av undervisningen men jag förstår på de svar jag 
får att det allt som oftast inte blir av. En lärare berättar att kan eleverna inte rita 
en skiss så kan de få modellera upp den. En annan säger sig mer och mer ha 

frångått kravet på en skiss för att eleverna är så svårmotiverade till att göra den. 
En lärare funderar över nivån på elevernas arbeten. Gör de allt för avancerade 
saker som gör det svårt för eleven att ta eget ansvar redan vid planeringen?

På senaste nätverksmötet så fick jag mig en tankeställare om det 
här med planering, att oftast så planerar man kanske åt eleven fast 
det egentligen är eleven själv som ska planera. De kanske ska göra 
ett arbete som de själv klarar av att planera, oftast är det kanske lite 
för avancerat så att de inte riktigt klarar av att tänka ut hur de ska 
göra 
Om man ska tvinga ner det på den nivån så att de faktiskt klarar av 
att planera (TS3).

Alla säger sig vara positiva till ämnesövergripande arbete och samarbete med 

övriga ämnen så att undervisningen kopplas till det som eleverna samtidigt gör 
i andra ämnen. Det förekommer dock inte i dagsläget på någon av de skolor där 
lärarna arbetar. Dessutom förekommer det ytterst sällan något samarbete 
mellan de två slöjdarterna. Alla de intervjuade lärarna låter eleverna arbeta med 

22



individuella uppgifter och de låter dessutom lite förvånade när jag frågar om 

det förekommer grupparbeten.  

Hur kan den kreativa processen synliggöras för eleverna?

Redovisning och reflektion
I kursplanen för ämnet slöjd så framstår redovisning och reflektion som en 
viktig del av undervisningen. Det behandlas i avsnittet Ämnets karaktär och 

uppbyggnad. 
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, 2000:92f).

Redan i slutet av det femte skolåret så ska eleverna ”kunna beskriva sina 
arbeten och kommentera slöjdprocessen” (Skolverket, 2000:93).

I slutet av det nionde skolåret så ska eleverna:
Kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under 
arbetets gång från idé till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen 
och hur den påverkat slöjdarbetets resultat (Skolverket, 2000:93).

Samtliga intervjuade lärare låter eleverna redovisa och utvärdera sitt arbete 
skriftligt, de yngre eleverna har en mall som de fyller i, medan de äldre 
eleverna har ett antal frågor till stöd men utformar själva texten fritt. Denna 
redovisning sker efter avslutat arbete. Det är ingen av de intervjuade som låter 

eleverna redovisa sina skisser för varandra. Det här skriftliga momentet är svårt  
att motivera eleverna till att göra. Två av de intervjuade lärarna nämner också 
att det finns möjlighet att göra utvärderingen muntligt för de som kanske har 
svårt att skriva. Liksom momentet skiss och planering så är eleverna inte så 
intresserade av att skriva ned sina reflektioner.

Det största problemet med det här praktiska ämnet det är att få 
ungarna att sätta sig ner och skriva, det här är inte en miljö för att sitta 
och skriva i (TM1).

Ingen av de intervjuade lärarna säger sig ha gemensamma redovisningar inför 
hela gruppen, åtminstone inte i någon större utsträckning. Det är något som 

man kanske har gjort någon gång.
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En av de intervjuade lärarna säger dock att lektionen startar med att eleverna 
skriftligt gör en kort tillbakablick på vad de gjorde sist. Samma lärare säger sig 
också hela tiden ställa frågor till eleverna. 

Feedback ges inte i så hög utsträckning, en av de intervjuade lärarna säger att 

hon ger skriftlig feedback ”ofta bara , bra jobbat, kul grej”(TS1). En annan 
säger att feedback ges i samband med betygssamtal;

...det blir mest envägskommunikation, jag berättar var de ligger 
betygsmässigt och vad de kan göra för att förbättra sig. Lite tråkigt(TS2).

De flesta säger också att de skulle vilja ställa ut elevernas arbeten mer än vad 
som förekommer. Det blir kanske något alster som ställs ut, en lärare väntar på 
att få nya utställningsskåp, en annan nämner att det är svårt att hitta en plats där 
sakerna får vara ifred. Också det faktum att eleverna är ivriga att få ta hem sina 
saker nämns som ett hinder för redovisningar i form av gemensamma 

utställningar.

Hur man samtalar om slöjden
Klassrumsdiskussioner kring lösningar av uppgifter, arbetsprocessen eller det 
färdiga resultatet verkar alltså inte förekomma hos någon av de intervjuade 
lärarna.

Att få eleverna att förstå målen i ämnet upplevs som svårt av samtliga lärare. 

”...tre av tio har det, har den där förståelsen för vad fasiken gör jag i skolan 
egentligen, bara det är ju svårt att få dem att förstå” (TM2). Samtliga säger sig 
dock i någon mån informera om målen. ”Det är ganska trögt, det är därför man 
hoppar över det ibland, för man orkar liksom inte, men det skulle man väl 
naturligtvis kunna arbeta mer med” (TS1). En av de intervjuade lärarna nämner 

att eleverna kan förstå målen genom att titta i den bedömningsmatris som man 
gemensamt utarbetat i kommunen, men säger samtidigt att språket i matrisen är 
för svårt för eleverna att förstå. En annan av de intervjuade lärarna nämner att 
formen för att informera, dela ut och läsa upp betygskriterier gör eleverna 
”allergiska” de stänger av öronen. Däremot anser samma lärare att när eleverna 

i åk 9 hungrar efter höga betyg så blir de motiverade att sätta sig in i 
betygskriterierna och försöka förstå dem.
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Samtliga är överens om att man skulle vilja ha mer tid och möjlighet till att 

diskutera själva ämnet med andra slöjdlärare. Med lärare som undervisar i 
andra ämnen talar man i princip inte alls om slöjden, men några nämner att 
man pratar inte direkt ingående om något annat ämne heller.
 
Tre av de intervjuade lärarna är inte mentorer och de säger sig inte ha någon 

föräldrakontakt alls förutom när de kontaktar föräldrarna för att informera om 
att deras barn fungerar dåligt på slöjden eller har hamnat i bråk. Däremot har 
föräldrarna ibland tillgång till deras lokala pedagogiska planering, Lpp.

Det finns en uppfattning hos de intervjuade lärarna att ämnet inte tas på allvar 

av deras kollegor, att ämnet har ”låg status” i skolan. En av lärarna säger dock 
att ledningen på hennes skola har det ”rätta tänket” och att hon arbetar i ”en bra 
skola att ha slöjd i” (TS1).

En lärare uttrycker sig så här kring den information som ges till föräldrar i 

samband med utvecklingssamtalet:

Jag vet inte hur mycket nytta...hur väl läses det för en del lärare 
hoppar över så där...
...de tänker att det där läser de väl hemma och de dom tar upp 
andra saker på utvecklingssamtalet. och då känns det..varför lägger 
jag ned så mycket tid på det här (TS3).

De som är mentorer säger att de naturligtvis pratar om slöjden på 
utvecklingssamtalen. ”...eftersom jag är slöjdmajje då så brukar jag inte hoppa 

över den, men alltså det har ju lågstatus” (TM2). 

En av de som säger sig ha väldigt lite föräldrakontakt uttrycker sig samtidigt så 
här: ”För att uppnå maximalt i det vi gör, inte bara i slöjdämnet, så är 
föräldrakontakten jätteviktig” (TM1).
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Slöjdämnets framtid och berättigande i framtidens skola

Även frågan om varför slöjden är viktig i framtidens skola är inte helt lätt att 

besvara för de intervjuade lärarna. Några uttrycker på olika sätt att de ser 
ämnet lite som en paus från den övriga skolverksamheten och några påpekar att  
eleverna lär sig saker utan att de förstår det själva.

Ett andningshål i den teoretiska undervisningen.
Här använder de skallen men de tror ju inte det. Men de gör ju de enormt 
mycket (TM1).

Samma lärare pratar också om att det finns många ”dooers” alltså de som 

behöver utföra en handling för att tillägna sig kunskap. Här är det tydligt att 
lärarna gör åtskillnad på teoretisk och praktisk kunskap. För några av lärarna så 
verkar själva bevarandet av hantverket vara det viktigaste.
 

Jag tycker att det är jätteviktigt att man håller hantverket levande, 
handens kunskap därför att jag tror att vi alltid...vi kommer 
fortsätta att ha hantverksjobb och vi kommer att fortsätta att 
smycka oss, vi kommer fortsätta att smycka ut våran omgivning 
och det kommer fortsätta att finnas design, design är väl det som 
man...alltså vi människor behöver uttrycka oss om vi inte ska bli 
neurotiska psykfall tänker jag. Man mår inte bra om man inte får 
uttrycka sig. Alla kan inte hålla på med ord eller...(skrattar) (TS2).

Det förekommer också en oro för att det inte kommer att krävas samma 
ämneskompetens och jag förstår på en lärare att hon anser att de olika 
hantverksteknikerna är av yttersta vikt, att något mycket viktigt skulle saknas 
om en lärare inte behärskar alla områden. Just det faktum att man själv upplevt 

ämnet som viktigt under sin egen skoltid nämns också liksom en önskan om att 
kunna uttrycka varför det är viktigt.

Jag har ju svårt att formulera varför slöjd är viktigt, för mig själv så 
har det bara att göra med mitt eget intresse, att det har tillfört mig 
någonting, lite självkänsla, jag är bra på det här. Jag har svårt att 
formulera varför det är viktigt. Det skulle jag gärna vilja ha sagt på 
något bra sätt (TS3).
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Samma lärare gör också följande jämförelse:

Det blir så flummigt liksom, att det kanske är som med språk det 
skulle fattas någonting, eller ta det här med ett bord tillexempel att 
det kanske är lättare att förstå hur saker och ting hänger ihop, hur 
saker och ting är gjorda, det kanske är en del av vårt språk (TS3).

Här kan man också dela in de intervjuade i två grupper. De som är positiva till 

en utveckling där de båda slöjdarterna också i praktiken blir en, tekniker och 
material kommer i andra hand, skapandeprocessen är i fokus. Dit sällar sig tre 
av de intervjuade lärarna. 

Den andra två önskar inte se en sådan utveckling, de uttrycker en rädsla för att 

hantverket ska bli lidande och att lärarnas ämneskompetens kommer utarmas.
Många, även de positiva, nämner dock praktiska problem som att trä- och 
metallslöjden är smutsig och dammig. Som en av de intervjuade uttrycker det; 
”Garnerna och sågspånen passar liksom inte ihop” (TS1). En nämner också att 
det skulle kräva egenskaper hos lärarna som kanske inte alla besitter.

...jag skulle vilja se mer av att de kan gå igenom salarna och sådär va.. 
Det kräver lärare som kan både och, och det kräver lärare som kan 
improvisera (TM2).

En av de intervjuade tycker sig se positiva tendenser i Lgr 11.
”Om man läser den nya kursplanen då känner jag att det finns hopp för 
framtiden. Just det här med kreativitet, vi behöver kreativa människor. ” (TM1) 
Jag tolkar det svaret som att just möjligheten att utveckla sin kreativitet ses 

som central i slöjdämnet.

Här återkommer tankarna om eleverna som stressade, vana att ”sappa” över till 
något annat så fort det blir tråkigt. Några pratar om ämnet som långsamt för 
dagens ungdom.

Vi är ju inte riktigt i fas med eleverna alltså tycker jag, alltså de 
är i cyberspace och träslev är inte i cyberspace....(TM2).

Här drar man alltså inte någon parallell mellan den process som tränas i slöjden 
med de egenskaper som krävs av framtidens människor.
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Sammanfattning av resultatet

Intervjuerna visar att slöjdlärarna har svårt att sätta ord på vad processen 

innebär, samtliga intervjuade lärare upplever också att det är svårt att få 
eleverna att förstå målen i ämnet, det vill säga man lyckas inte förmedla syftet 
med undervisningen. Eleverna vill oftast arbeta på slöjden men inte i så hög 
utsträckning med planering, skiss och utvärdering. De vill snabbt ta hem sina 
slöjdföremål och de redovisas sällan inför hela gruppen.

 
Samtliga intervjuade lärare uttrycker också på olika sätt att slöjden som ämne 
har låg status, inte bland elever men bland föräldrar och kollegor. Även om en 
av de intervjuade lärarna säger sig arbeta i  ”en bra skola att ha slöjd i” så 
framgår ändå en uppfattning om att slöjden oftast ses som ett mindre viktigt 

ämne. Ingen samarbetar med kollegor i andra ämnen.
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Diskussion

Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur slöjdlärare ser på den 
kreativa processen i slöjdämnet. Vilken funktion kan den fylla och hur kan den 
lyftas i fram i undervisningen?

Metoddiskussion

Eftersom min utbildning till lärare sker inom VAL-projektet har jag inte haft 

någon VFU utan får tillgodoräkna mig min tid som yrkesverksam. Jag har 
alltså inte studerat någon annan slöjdlärares verksamhet. Min första tanke var 
därför att under examensarbetet göra observationer, men eftersom jag arbetar 
alla dagar i veckan så gjorde jag bedömningen att detta inte var praktiskt 
möjligt. Jag tror dock att det hade varit bra för att söka svar på mina 

frågeställningar och det hade varit intressant att fortsätta studien genom att 
göra klassrumsobservationer och även lektionsförsök.

Reliabilitet och validitet

Det går inte att göra några generaliseringar utifrån ett så litet underlag som jag 
har i den här studien. Det är också svårt att veta på vilket sätt jag eventuellt 
påverkat de svar jag fått, även om jag försökt att vara så neutral som möjligt 

vid intervjutillfället.
 
Den bild som de intervjuade lärarna ger stämmer däremot överens men den 
bild av slöjdämnet som träder fram i NU-03 (Skolverket,2005). Det skulle 
kanske kunna antyda att de fem slöjdlärare jag intervjuat är representativa för 

slöjdlärare i stort.

Slöjdprocessen, vilken funktion är den tänkt att fylla?

Även om alla de intervjuade lärarna beskriver sina arbetsuppgifter som fria 
inom en given ram så finns det stora skillnader.

Här visar sig antagligen den enskilda lärarens inställning till sitt ämne. Ett av 
slöjdämnets problem är väl just detta, vad gör vi på slöjden, lär vi ut tekniker 

eller lär vi ut en skapandeprocess? Om tyngdpunkten ligger på tekniker så 
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skulle vi kanske syssla mer med så kallad mallslöjd. Om det är en 

skapandeprocess så borde material och tekniker rimligen vara avhängigt idén, 
borde inte eleverna då kunna välja material? De elever som får till uppgift att 
tillverka redskap till ett eget tävlingsmoment (se s.20) kan de inte lika gärna 
fundera ut något som kräver redskap gjorda i textil, plast, papper eller något 
annat? 

Kursplanen för slöjd är inte längre uppdelad i två olika slöjdarter. Materialen 
trä, metall och textil nämns men Hasselskog och Johansson (2005) skriver att 
man poängterar ett nytänkande där val av material ingår som en del i 
processen.

Faktorer som att utveckla kreativitet, resurshushållning och 
funktion framhålls i kursplanen, vilket medför en öppenhet 
för andra material än de av tradition använda (Hasselskog & 
Johansson 2005:16).

Vissa av de intervjuade lärarna är positiva till en utveckling av slöjdämnet som 
innebär att materialet kommer i andra hand, men några uttrycker också en 

rädsla för att hantverket ska dö ut. Det är kanske en befogad rädsla eftersom ett 
mer fritt skapande med fokus enbart på processen skulle kunna resultera i 
något som inte alls har med hantverk att göra, det skulle kunna bli en film, en 
text, en pjäs eller något annat. I en modern skola borde eleverna rimligen få 
chans att öva sådana skaparprocesser inom andra ämnen och då kanske slöjden 

blir överflödig. Eller är det istället så att en uppgift så vid som den med 
tävlingsmomentet är för svår och material och teknik är den ram som krävs för 
att vara kreativ?

Frihet som en positiv kraft för kreativiteten eller som förlamande  
Bör man i undervisningen försöka vara öppen inför olika lösningar av en 
uppgift och försiktig med att uttrycka förväntningar? Om eleverna fritt får 
experimentera med tekniker och material kan de komma på nya idéer. Idéer 
som jag, som lärare, med min kunskap och förutfattade meningar om utförande 

och användningsområde kanske omedvetet motverkar. Eleverna behöver inte 
försöka främmandegörande sig som Marner (2005) nämner, de flesta är redan 
främmande inför konventionen. Det finns en fara i att, som några av de 
intervjuade lärarna gör, dela ut ett färdigt papper där eleverna ska göra sin skiss 
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utan att tänka på att man då förmedlar en ganska snäv syn på skissen. Självklart 

kan den ha en helt annan form än att den ryms på ett A4-papper. 

Samtidigt kan man fundera över normen som en verkande kraft för 
kreativiteten, ”önskan att ta sig ur den fjättrande normen” (Marner, 2005) kan 
också främja kreativiteten. Hade kanske min egen skoltids humorlösa lärare 

och strikta skrivbok en positiv inverkan på min skaparlust?

I NU-03 framgår att de elever som hade störst inflytande över sitt slöjdarbete 
också var de som lärde sig mest, till och med mer än de vars lärare utformade 
ett tema för arbetet. Det förvånar mig eftersom min erfarenhet är att får 

eleverna fullständig frihet så är det ytterst få som kommer på vad de vill göra. 
Här måste man nog fråga sig vad som menas med ett givet tema i NU-03. Den 
här studien visar att uppgifter utifrån ett tema kan te sig mycket olika och de 
kan innebära stora skillnader för elevernas individuella frihet. Troligast är att 
det är både individuellt och olika från gång till gång vad som främjar 

kreativitet och skaparlust. Det är därför viktigt att vi, som Hasselskog (2010) 
menar, anpassar oss till varje enskild elev och situation. Vi måste, för att få en 
likvärdig utbildning, undervisa på olika sätt.

Jag ser i min vardag att elever som har svårt med självdisciplin eller 

koncentration eller kanske bara sin ”image” tycker att det är skönt att få hårt 
styrda uppgifter med tydliga instruktioner. De kan bara göra utan att behöva 
tänka och de lämnar inte ut sig åt misslyckanden. Eleverna kan inför kamrater 
frånsäga sig eget ansvar. ”Inte vet jag, jag gjorde bara som hon sa”. ”Nej jag 
vill inte ha en sån här men hon tvingade mig”. Så kan det låta bland eleverna. 

Assarson (2009) redogör för tanken att en mer auktoritär undervisning lämnar 
elevens innersta ifred. Ordning och disciplin anses gynna elever från 
studieovana familjer, de behöver inte lägga ned så mycket energi på att koda av 
vad det är som gäller. Även Hasselskog (2010) konstaterar att eftersom vissa 
elever gynnas av ett fritt arbete och undervisningen ska anpassas efter elevers 

olika behov och förutsättningar bör de som behöver det ha möjlighet till mer 
styrning om det gynnar dem. I de intervjusvar jag får framkommer också att 
lärarna ibland anser att det är bäst att uppmana en elev att inte tänka utan bara 
sätta igång och arbeta.

Det är dock rimligt att anta att en elev som arbetar på det sättet inte lär sig 
detsamma som en klasskamrat som arbetar mer fritt utifrån sin egen idé. 
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Processen blir en annan. När undervisningen blir i så hög grad individualiserad 

så är det viktigt att, som Hasselskog (2010) menar, lärarna uppmärksammar 
eleverna på vad de faktiskt lär sig.
 

Hur kan den kreativa processen lyftas fram i undervisningen?

Ingen av de intervjuade lärarna tillämpar gemensamma redovisningar och 
tillfällen att ta del av och kommentera varandras arbeten. Några uttrycker att de 
kanske borde men att det är svårt att få till eller inte blir av, någon har haft det 

vid något enstaka tillfälle. Det är naturligtvis tänkbart att lärarna reflekterar 
tillsammans med varje enskild elev över dennes arbete men min erfarenhet 
säger mig att det är högst otroligt att man hinner med detta då slöjdgrupperna 
är stora, de flesta elever vill ha hjälp och är angelägna att komma vidare. Och 
även om så vore, så går man miste om möjligheten att föra samtal och ta del av 

varandras arbeten och tankarna kring det.

Kreativitet är alltså inte endast personlig, utan också 
intersubjektiv. 
Vi tänker bättre om vi kan använda någon annan som ett 
’bollplank’. Bollplank är kanske ett fel valt ord. Planket ger en 
stum studs, och ger ingen egen riktning på bollen. Tankarna 
bygger på varandra. ’Sparringpartner’ kan vara en bättre 
metafor (Marner, 2005:31).

Genom att, som Selberg (2001) menar (se s.12), låta de inledande delarna fram 
till och med planeringsfasen uppta så mycket som en tredjedel av lektionstiden 
kan man lyfta betydelsen av att stanna upp och inte skrida till verket i ett för 
tidigt skede. Att exempelvis låta eleverna redovisa för varandra redan på 

skisstadiet kan bidra till att eleverna blir mer engagerade i den delen av arbetet. 
Kanske kan det också motverka att eleverna stressar sig genom uppgifterna, 
något som många av de lärare jag intervjuat beskriver som ett problem. Det 
finns inget som säger att reflektionsfasen ska komma först efter avslutat arbete, 
tvärtom så ska den väl vara en del av den formativa bedömningen. Den 

bedömning som görs under ”resans gång”.
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Handen och tanken

Lindström (2002) skriver i sin artikel Produkt- och processvärdering i 

skapande verksamhet om vidden av att låta eleverna värdera sitt eget arbete 
och föra samtal med andra kring det. Det är mycket viktigt att utvärdera och ge 
eleverna kritik eftersom avsaknaden av den kan tolkas som att deras arbete är 
ointressant (Lindström, 2002). Det känns därför rimligt att anta att om detta 
inte sker i slöjdämnet i någon större utsträckning så är det en bidragande orsak 

till att eleverna uppfattar ämnet som oviktigt. 

I Grundskolans ämnen i ljuset av den nationella utvärderingen 2003 kan man 
läsa om slöjdämnet; ”I slöjdämnet ägnar sig eleverna inte åt att hitta ”rätta 
svar” på konstruerade uppgifter” (Skolverket 2005). Jag ställer mig frågande 

till om det är sant när det kommer till utvärdering och reflektion. Det sätt som 
samtliga intervjuade slöjdlärare använder sig av för att låta eleverna reflektera 
och utvärdera; en form av tvångsreflektion med färdiga mallar och frågor, 
ställer jag mig mycket tveksam till. Samtliga intervjuade lärare nämner också 
svårigheten i att få eleverna att göra och se vitsen med detta. Jag tror att det 

finns risk för att det blir en uppgift som går ut på att ”knäcka koden”. Eleverna 
funderar över vad läraren vill att de ska skriva och ingen egentlig reflektion 
sker. Väldigt enkelt uttryckt, hur ska eleverna lära sig att reflektera om inte 
undervisningen innehåller momentet reflektion? Jag tror att man måste lägga 
tid på klassrumsdiskussioner kring elevernas arbeten och på det sättet lära 

eleverna att tänka och reflektera över såväl sina slöjdarbeten som sitt arbetssätt.
Trots att lärarna verkar uppleva att det är problematiskt att få eleverna att 
skriva är det ingen som gör det muntligt, annat än för elever med uttalade 
skrivsvårigheter.

Dagens skola präglas dock fortfarande i viss utsträckning av 
industrialismens flit- och lydnadsideal och av den gamla 
skriftspråkskulturen (Marner 2005:81). 

Jag anser att slöjdlärares upplevelse av ämnets låga status leder till en iver att 
ge ämnet en större dignitet genom att efterlikna de mer teoretiska ämnena med 
prov, skriftliga inlämningar, svara på frågor osv. Jag anar att avsikten är att 
göra ämnet mer intellektuellt, vilket jag också menar att vi behöver göra. 
Däremot anser jag att det finns bättre sätt att ge större vikt åt den intellektuella 
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delen i slöjdämnet. Vi måste undervisa om den genom en, ständigt förd, 

gemensam dialog i klassrummet.
 
Som jag tidigare nämnt (s.14) menar Lindström (2002) att bildsamtal i 
klassrummet där eleverna med hjälp av sin lärare diskuterar egna och andras 
bilder är av avgörande betydelse för deras utveckling av exempelvis analytisk 

förmåga. Alltså de förmågor i bildskapandet som inte handlar om enbart 
teknisk skicklighet. Är det rimligt att anta att det samma borde gälla för 
slöjdämnet? Jag anser det.

Kopplingen mellan manuellt och intellektuellt arbete framhålls i 
kursplan 2000 och vikten av förmågan att reflektera över och 
bedöma arbetsprocesser och produkter. Tidigare läroplan hade 
större fokus på praktiskt arbete, material och olika metoder.  
(Myndigheten för skolutveckling, 2007:13).

Monica Lindgren (2006) har i sin avhandling Att skapa ordning för det 
estetiska i skolan undersökt hur den estetiska verksamheten i skolan beskrivs 

av lärare och skolledare. Lindgren menar att de estetiska ämnena samstämmigt 
beskrivs som lustfyllda, det ska vara roligt och det anses, inte minst för elever 
med olika typer av problem, vara nödvändigt. De lärare jag intervjuat beskriver 
också det lustfyllda som mycket viktigt, de flesta nämner intresset för sin 
uppgift som avgörande för en ”god process”. Kan det vara detta som gör att 

lärarna finner det svårt att tvinga eleverna att utföra de moment i 
undervisningen som inte är lika uppskattade? Vidare frågar sig Lindgren om 
alla elever tycker att estetisk verksamhet är roligt och vad det egentligen 
innebär att ha roligt. I en intervju på skolporten där Lindgren talar om sin 
avhandling nämner hon att det finns en avsaknad av konstnärlig terminologi 

när lärarna och skolledarna beskriver den estetiska verksamheten i skolan. 

Jag saknar en diskussion om det estetiska utifrån ett konstnärligt 
perspektiv, som tar tillvara på de andra värden som den estetiska 
verksamheten kan skapa. Ett exempel kan vara existentiella frågor, som 
skapar en djupare förståelse av sig själv - utan att för den sakens skull 
vara rolig (Lindgren, intervjuad i Skolporten, 2006-03-30).
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Resultatet av den här studien visar att slöjdlärarna själva har svårt att formulera 

vad processen innebär och varför ämnet är viktigt. ”Jag har svårt att formulera 
varför det är viktigt. Det skulle jag gärna vilja ha sagt på något bra sätt” (TS3). 

Hasselskog (2010) konstaterar att slöjdlärarna i dagboksanteckningar skriver 
ingående om material och tekniker men inte så ofta om elevernas 
problemlösning, deras kreativa process eller hur de använder sina kunskaper.Vi 
lärare kanske också får svårt att se och bedöma elevernas process när vi inte 
talar om den. Hasselskog ställer frågan, ”Bedömer lärarna det som de har 

begrepp för, istället för att utveckla begrepp för det som skall 
bedömas?” (Hasselskog, 2010:250).

Det förefaller som att slöjdlärare inte har klart för sig vad syftet med 
undervisningen är, åtminstone är det något som de inte har satt ord på. Att de 

då får svårt att formulera syftet för eleverna är kanske inte så konstigt. Jag kan 
se ett stort behov av att lyfta dessa frågor i ämnesnätverken.

Vidare forskning

Som jag redan nämnt hade det varit intressant att fortsätta undersökningen med 
klassrumsobservationer. 

I kommunen finns en satsning på Unikum, ett webb-baserat program för 
bedömning, IUP, åtgärdsprogram, lpp och portfolio. Lärarna fyller i och 
formulerar utvecklingsområden i varje ämne och eleverna ges möjlighet att 
fylla i och formulera sina tankar. Syftet är att tydliggöra för elever och 
föräldrar elevernas kunskapsutveckling samt ge vägledning i de fortsatta 

studierna. Det hade varit intressant att studera hur slöjdlärare formulerar sig 
där. Vad skriver lärarna angående elevernas vidare utveckling i ämnet? Hur 
uppfattas det av eleverna?

Slutord

Intervjuerna med slöjdlärarna och den litteratur jag läst har hjälpt mig att få syn 

på mycket i min egen undervisning som kan förbättras. De viktigaste bitarna 
som jag bedömer det är reflektion och värdering av elevernas arbete, under 
hela processen. I den reflektionen kan man tillsammans också söka svar på vad 
som främjar kreativitet hos den enskilde eleven. Jag kommer att lägga upp min 
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undervisning på ett annat sätt nästa termin med all min nyvunna kunskap i 

åtanke. Det hade varit väldigt intressant att göra en form av aktionsforskning 
kring det och se vilka konsekvenser det får.

Att förmedla det reflekterande och ifrågasättande förhållningssätt som jag själv   
tillgodogjort mig under mina år av konstnärlig utbildning, är det jag helst 

skulle vilja. Jag menar då inte bara rent handgripligen i form av tekniker, 
material etc utan kanske mest av allt det rent tankemässiga. Jag är väl 
medveten om att jag inte kan förvänta mig att högstadieelever med vitt skilda 
förutsättningar kan ta till sig undervisning på samma sätt som en 
högskolestudent. Jag tror ändå att det är möjligt att hitta en nivå där det blir 

möjligt att försöka synliggöra dessa bitar för eleverna. Sträva mot ett 
förutsättningslöst och ifrågasättande förhållningssätt. Det ser jag som en stor 
framtida utmaning i mitt arbete.
 

Läraren måste liksom läkaren besitta adekvata kunskaper. Men den 
viktigaste egenskapen hos honom eller henne är att väcka hungern 
efter just dessa kunskaper hos andra. Däri ligger konsten (Liedman, 
2011).
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Hej alla slöjdlärarkollegor!

Tack för senast! 

Som jag nämnde på ämnesnätverket så skriver jag min C-uppsats och 
efter snart två års distansstudier i Umeå så blir jag behörig lärare i Bild och 
Slöjd.

Min uppsats kommer att handla om den kreativa processen och jag riktar 
in mig helt och hållet på slöjden.
Jag skulle vilja intervjua er om hur ni ser på den kreativa processen och 
arbetet med den. 

Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt för mig att få ta del av era 
erfarenheter, inte bara för min uppsats utan även för mig i mitt arbete som 
slöjdlärare.

Jag är intresserad av alla erfarenheter. 
Utbildning, lång eller kort tid i yrket eller vilken slöjdart du undervisar i 
spelar alltså ingen roll.

Jag kommer att banda intervjuerna men resultatet kommer att redovisas 
på ett sådant sätt att det inte går att identifiera någon speciell person eller 
skola. Jag beräknar att intervjuerna bör ta ca 30 till 45 min.

De tider som jag har möjlighet att komma till era skolor är följande:

Vecka 12 och 13:

Tisdag kl. 9.00 -11.00
Torsdag kl.10.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 11.00 och 15.00 - 16.00

Hoppas att ni vill hjälpa mig och att någon av dessa tider passar er.

Mvh
Johanna Wahlstedt Gyllensvärd
Lärare Hemmestaskolan 6-9
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Hej igen!

Jag har fått några som ställer upp och låter sig intervjuas, vilket jag är 
oerhört tacksam för, men jag behöver fortfarande några till. Om tiderna inte 
passar så får ni gärna föreslå andra tider. Mitt problem är att jag arbetar alla 
dagar i veckan men om det inte går att lösa på annat sätt så tar jag ledigt för 
att utföra dessa intervjuer. 
Jag kommer fråga er om era undervisningsgrupper, vilken typ av uppgifter ni 
gör, hur de redovisas, osv.

Jag kommer också att fråga hur ni ser på den kreativa processen, vad innebär 
den, hur uppfattar ni att den förstås av era elever, kan man träna den, osv.

Jag undrar också hur ni ser på slöjdämnet, varför är det viktigt och hur tror ni 
slöjden kommer att utvecklas i framtiden.

Det är sådana frågor som jag själv funderar över.

Mvh
Johanna Wahlstedt Gyllensvärd
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Intervjuer

Utbildning 
Ålder 
Antal år i yrket 
Varför blev du slöjdlärare
Ålder och storlek på undervisningsgrupper  
Får eleverna välja slöjdart, om inte hur är upplägget 
Lektionslängd

Uppgifter: 
Hur ser de ut?
Beskriv en uppgift du är nöjd med. 
Är de individuella eller förekommer gruppuppgifter? 
Hur redovisas de? 
Betygskriterier, finns de för varje uppgift? 
Finns det en deadline? 
Visas elevernas alster i form av utställningar? 
Förekommer rena teknikövningar eller arbetar man alltid mot en produkt? 
Måste vissa moment ingå?
Har ni dator i slöjdsalen, på vilket sätt används den i undervisningen?
Förekommer ämnesöverskridande uppgifter eller kommunikation med 
andra ämnen så att man exempelvis arbetar med något som är kopplat till 
övrig undervisning?
Feedback, ges det i form av betyg eller på annat sätt?
Hur stor vikt har den färdiga produkten vid betygsättningen?

Hur kommuniceras målen? Förstår eleverna målen? 
Hur formulerar man utvecklingsområden?

Hur skulle du beskriva en god process?
Hur skulle du beskriva en mindre god?
Hur bedömer du elevernas uppfattning om processen?  
Om man har en elev som man upplever saknar kreativitet och 
initiativförmåga, hur kan man hjälpa?

Hur ofta diskuterar man slöjdämnet med 
slöjdkollegor
andra kollegor
föräldrar

Varför tycker du att slöjden är viktig i framtidens skola?

Slöjdens framtid? Varför behövs slöjden? Hur skulle den kunna utvecklas? 
Vilken riktning önskar man ta?

Hur länge och frekvent har man deltagit i ämnesnätverket? Har man varit 
delaktig i framtagandet av bedömningsmatrisen?
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