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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapsutvecklingen angående ämnet slöjd. Studien 

består av två delar. I den första delen jämförs kursplanen i slöjd i Lgr11 med Kpl2000 i en 

kvalitativ dokumentstudie. I den andra delen undersöks hur lärare i slöjd ser på kursplanen i 

Lgr11 och om de anser att dokumentet används, samt hur de motiverar ämnet slöjd i dagens 

grundskola. Detta genomförs genom kvalitativa forskningsintervjuer av åtta slöjdlärare. 

Studien visar att lärarna anser att delar i kursplanen i slöjd i Lgr11 är otydliga, samt att det 

råder stor spridning i hur mycket och på vilka sätt dokumentet används. Studien visar också att 

lärarna har svårt att motivera ämnet.  

 

Nyckelord: Slöjdundervisning, slöjdlärare, läroplansteori, kursplan, Lgr11 



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning    s. 4 

2. Bakgrund    s. 5 

3. Litteraturöversikt    s. 6 

3.1. Tidigare forskning   s. 7 

4. Teoretiska utgångspunkter   s. 13 

4.1. Läroplansteori    s. 13 

4.2. Innehållsmässig kategorisering  s. 14 

4.3. Begrepp    s. 14 

5. Syfte och frågeställningar   s. 16 

6. Metod    s. 17 

6.1. Kvalitativ dokumentstudie   s. 17 

6.2. Kvalitativ forskningsintervju   s. 18 

7. Resultat    s. 21  

7.1. Bakgrund    s. 21 

7.2. Delstudie ett: Kvalitativ dokumentstudie  s. 21 

7.3. Delstudie två: Kvalitativ forskningsintervju  s. 25 

8. Analys    s. 42 

8.1. Skillnader mellan Kpl2000 och kursplanen i Lgr11,  

       samt lärarens upplevelse av Lgr11  s. 42 

8.2. Slöjdprocessen och arbetssätt   s. 43 

8.3. Slöjdens motiverade plats   s. 44 

9. Diskussion    s. 45 

10. Konklusion    s. 47 

11. Litteraturlista    s. 48 

 

Bilagor 

    



4 

 

1. Inledning 

Under mina ämnesstudier på lärarprogrammet i Uppsala diskuterades inte kursplanen i slöjd 

nämnvärt. Mina VFU-perioder (verksamhetsförlagd undervisning) tillbringade jag i tre olika 

textilslöjdsalar, med tre olika slöjdlärare, och inte heller där diskuterades kursplanen så vitt jag kan 

minnas. På slöjdsalarnas väggar hade lärarna varsin lokal planering, där eleverna kunde läsa vilka 

olika produkter i bestämda tekniker som de skulle tillverka under sina år i grundskolan. Detta är 

ett antal år sedan, kursplanen i slöjd från 2000, Kpl2000, ansågs fortfarande vara ny, och min 

uppfattning var att lärarna fortfarande inte hade satt sig in i den. Man pratade inte slöjd, man 

slöjdade. 

Det var först när jag själv började planera min undervisning som jag på allvar kom i kontakt 

med skolans styrdokument och försökte sätta mig in i dem, vilket visade sig vara allt annat än 

enkelt. Jag upplevde kursplanen i slöjd som luddig och svårtolkad, och utan erfarenhet och 

kollegor att diskutera med var det svårt att planera undervisningen med den som utgångspunkt. 

Dessutom hade jag svårt att se nyttan med den slöjd som jag deltagit i under min VFU och hade 

därför svårt att komma med ett bra svar när eleverna frågade varför de var tvungna att lära sig 

olika textila tekniker.  

Följaktligen såg jag Lgr11s intåg i skolan som något positivt. Nu skulle kanske både jag och 

övriga vilsna lärare (Hasselskog, 2008) där ute få tydligare direktiv för hur vi skulle bedriva vår 

undervisning. Förhoppningen var att kursplanen i slöjd i denna läroplan skulle vara enklare att 

tolka och att slöjden på så vis skulle bli mer likvärdig och att ämnet skulle få en tydligare och mer 

lättmotiverad plats i den svenska grundskolan. 

Så här två år efter införandet av Lgr11 tycker jag att det är av intresse att se hur den nya 

kursplanen mottagits.  
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2. Bakgrund 

Som nämnts i inledningen fick grundskolan en ny läroplan, och därmed ämnet slöjd en ny 

kursplan, år 2011. De två föregående kursplanerna, Kpl94 och Kpl2000 är egna, fristående 

dokument, men från och med Lgr11 är kursplanen en del av läroplanen. Från att ha varit 

målstyrd fick skolorna resultatstyrda kursplaner med tydligare riktlinjer för vad undervisningen 

ska innehålla. I förberedelsearbetet med Lgr11 användes de resultat som framkommit i den 

nationella undersökning av den svenska grundskolan som gjordes på uppdrag av Skolverket 2003, 

NU-03. Denna undersökning visade bland annat att slöjdlärare planerar sin undervisning utifrån 

lokala dokument, att fokus i allt för hög grad ligger på framställning, vilket ger 

slöjdundervisningen stark produktionsinriktning, samt att lärarna själva har svårt att motivera 

ämnet (Skolverket, 2005) 

Forskare menar att ”slöjden låter oss tänka, kommunicera och forma i en integrerad process” 

(Säljö, 2008), att slöjd är ett ”kommunikativt och reflekterande ämne” och att eleverna där 

”konfronteras med abstrakta och konkreta utmaningar” (Johansson, 2002). Enligt 

Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd bidrar ämnet till ”en allsidig personlig utveckling och 

utvecklingen av förmågor som alla människor har användning av” (Skolverket, 2011a, sid. 6) och 

NU-03 visar att slöjden ligger på topplistan bland de ämnen som eleverna tycker är roligast. Trots 

detta ser varken elever eller föräldrar nyttan med slöjden, och lärarna själva har svårt att motivera 

ämnet (Skolverket, 2004 & Johansson, 2002). 

Dessutom är mängden avhandlingar inom forskningsfältet pedagogisk slöjd i Sverige magert. 

Bristen på forskning bidrar till att mycket av det som sägs om slöjden, och de åsikter som finns, 

vilar på gamla traditioner och människors egna upplevelser av sin slöjdundervisning. Slöjden har, 

som ovan nämnts, flera kvaliteter och kan bidra till elevernas utveckling på flera plan, men så 

länge gamla traditioner och antaganden råder och forskning saknas är slöjden ett svårmotiverat 

ämne för många (Borg, 1995, Hasselskog & Johansson, 2008 & Johansson 2008).  

Som ett bidrag till forskningsfältet pedagogisk slöjd vill jag i denna studie ta reda på hur 

kursplanen i slöjd som styrdokument förändrats, hur lärare arbetar efter detta styrdokument, samt 

hur lärare motiverar ämnet slöjd. Detta sker genom kvalitativ dokumentstudie samt kvalitativ 

forskningsintervju.  
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3. Litteraturöversikt 

För att ta fram relevant litteratur för denna studie utgick jag först och främst ifrån Kajsa Borg, 

universitetslektor vid Umeå universitet, och hennes avhandlingar och då främst Slöjdämnet i 

förändring (1995). Det är också denna, tillsammans med resultaten i NU-03, som denna studie 

framför allt bygger på. Vidare sökte jag i Libris; de svenska forskningsbibliotekens gemensamma 

katalog, där jag inledde med en sökning på slöjd, för att sedan begränsa sökningen till pedagogisk 

slöjd. Jag har också använt mig av myndighetsmaterial såsom läroplaner och kursplaner, samt 

relevant metodiklitteratur. 

Den forskning som jag valt att ta upp behandlar dels slöjden ur ett historiskt perspektiv, dels 

pedagogisk slöjd med läraren i fokus. Den pedagogiska slöjden i textil, trä- och metall som 

obligatoriskt ämne för både pojkar och flickor, är en svensk företeelse, även om delar av 

slöjdämnet, ofta som valbart ämne, finns i de flesta länder, men då på olika sätt och i olika 

ämneskombinationer (Borg, 1995). Av denna anledning har jag valt att inte använda mig av 

utländsk forskning. 

”Den svenska skolslöjden är unik genom att man i ämnet lyfter fram personlighetsutvecklande 

grundsatser som skapande, självständighet, uppbyggande av självkänsla och tilltro till den egna 

förmågan. I länder utanför Sverige och de nordiska grannländerna uppfattas slöjden mer som ett 

färdighetsämne med inriktning mot hantverk, konstruktion eller design.” (Borg & Lindström, 

2008, sid. 31) 

Den forskning som berör slöjden ur ett historiskt perspektiv, som jag valt att presentera är 

främst avhandlingar och artiklar av Borg (1995, 2008), Berge (1992), Hasselskog (2010), 

Johansson (2002), Lindström (2008), Thorbjörnsson (2008) och Trotzig (1988). De har alla 

studerat hur den pedagogiska slöjden har förändrats över tid, från gosslöjd i folkskolan, till ett 

samlat ämne för både pojkar och flickor i den obligatoriska grundskolan.  

Inom den pedagogiska slöjden i Sverige är det främst Borg (1995, 2001, 2008), Hasselskog 

(2008, 2010), Johansson (2002, 2008) och Mäkelä som varit betydande. Mäkelä har främst 

studerat slöjden ur ett elevperspektiv med fokus på estetik, vilket gör att dessa avhandlingar inte 

är av särskilt stor relevans för denna studie.  

För att förstå hur slöjden har förändrats över tid har jag studerat kursplaner i slöjd och då 

främst de två senaste kursplanerna i slöjd, samt vad ovan nämnda forskare kommit fram till i sina 

studier av kursplaner.  
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3.1.  Tidigare forskning 

För att förstå varför slöjden ser ut som den gör i dagens skola behandlar de två första kapitlen, 

3.1.1 och 3.1.2, forskning gällande slöjdens historia. Vidare, i kapitel 3.1.3, behandlas forskning 

som mer tydligt rör det forskningsfält som denna studie valt att angripa, det vill säga pedagogisk 

slöjd med läraren i fokus , i kapitel 3.2.4, redovisas kursplaner, samt forskning kring dessa, och till 

sist, i kapitel 3.2.5 redovisas de resultat som framkom i den Nationella undersökningen som 

gjordes av grundskolorna år 2003, NU-03. 

 

3.1.1. Tillbakablick: Slöjden blir ämne i folkskolan 

Goodson (citerad i Borg, 1995) menar att ett skolämnes historiska bakgrund har stor betydelse 

för dess utveckling och status, vilket motiverar en genomgång av forskning kring slöjdens 

framväxt. 

Slöjd är ett gammalt ämne med sina rötter långt tillbaka i det svenska samhället. Johansson 

(2002) redogör för hur barn före industrialiseringen lärde sig slöjdkunskap av sina föräldrar, hur 

kunskaperna gick i arv, men hur detta i och med industrialiseringen ändrades och hur man istället 

började köpa fabriksmässigt framställda varor. Detta gjorde att grupper bildades för att rädda 

slöjdens estetiska och praktiska värden och enligt Lindström (2008) var det en kompromiss 

mellan dessa grupper och dem som ville att folkskolan skulle förbereda barnet för yrkesmässigt 

bedrivna hantverk, som gjorde att slöjden (till en början endast gosslöjden) 1877 blev ett 

obligatoriskt ämne. Borg (2008) är inne på samma linje som Lindström, men anser också att 

avsaknaden av acceptans av den allmänna folkskolan bland folk utan utbildningstradition, låg 

bakom att slöjden blev ett obligatoriskt ämne.  

Thorbjörnsson (2008) och Borg & Lindström (2008) har också skildrat slöjden och hur ämnet 

fann sin plats i skolan under 1800-talet. De menar att det var när de yrkestränande och 

hantverksmässiga motiven tonats ner och den formella bildningen, där individens utveckling, 

föreningen mellan praktiskt och teoretiskt, lyftes fram som slöjden blev intressant och fick sitt 

genombrott.  

Borg (1995) uppger att slöjden intar en särställning enligt 1940 års skolutredning i vilken det 

påpekas att ”undervisningen ger värdefulla praktiska färdigheter utan att vara en yrkesutbildning. 

Självförtroendet ökar hos elever som lyckas med praktiska uppgifter, vilket i sin tur gynnar 

skolarbetet i övrigt” (Borg, 1995, sid 53). I samma skolutredning nämns också slöjdens värde ur 

allmän uppfostringssynpunkt, enligt Borg. 
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3.1.2. Tillbakablick: Gosslöjd och flickslöjd 

Hasselskog (2010) beskriver skillnaderna mellan den tidiga flickslöjden och gosslöjden, där 

flickslöjden bedrevs i vanliga klassrum, grupperna var stora och eleverna ofta undervisades av 

småskolelärarinnorna, medan gosslöjden hölls i riktiga slöjdsalar och eleverna undervisades av 

hantverkare. 

Enligt Hasselskog (2010) är det främst Otto Salomon och den standardmetod som han 

utformade vid slöjdskolan i Nääs år 1880 som legat till grund och varit förebild för hur 

gosslöjden sett ut långt in på 1900-talet. Denna metod, kallad Näässystemet, byggde på olika 

tekniker, där övningar ingick successivt efter svårighetsgrad. Undervisningen utgick ifrån förlagor 

och enligt Lindström (2008) var det först i mitten av 1900-talet som slöjden successivt övergick 

till att bli ett mer konstnärligt skapande ämne. 

Enligt Borg (2008) är det främst Hulda Lundin som påverkat hur flickslöjden utformats. 

Lundin grundade år 1882 Hulda Lundins slöjdseminarium och gav också ut Handledning i 

klädsömnad och Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd. Dessa handböcker användes i 

flickslöjden fram till mitten av 1900-talet. 

Trotzig (1988), som också studerat slöjden ur ett historiskt perspektiv, menar att Lundin och 

Salmon hade samsyn kring vissa frågor gällande slöjden, till exempel att de båda ansåg att slöjden 

skulle stimulera självständigheten hos eleven, men att det också var mycket som skilde dem, och 

därmed de båda slöjdarterna, åt. Salmon ville att gosslöjden skulle vara frivillig, då den var så olik 

övriga skolämnen. Han ansåg att slöjden skulle vara individuell, anpassas efter varje elev och vara 

personlighetsutvecklande. Lundin däremot ville att flickslöjden skulle vara som vilket annat 

skolämne som helst. Hon var för helklassundervisning och flickorna skulle utbildas för att kunna 

sköta hemmet. Både Salmon och Lundin hade för avsikt att deras modellserier och handböcker 

endast skulle ses som exempel och att läraren själv skulle utarbeta nya modeller och att det inte 

skulle vara så styrt, men detta skedde sällan, utan i undervisningen användes modellserierna som 

facit.  

1955 blev både goss- och flickslöjden obligatoriska ämnen i den svenska folkskolan och för 

första gången saknades, enligt Hasselskog (2010), anvisningar om modellserier.  

Berge (1992) har främst studerat slöjden ur ett genusperspektiv. 1969 blev både textil- och trä- 

och metallslöjd obligatoriska ämnen för båda könen. Hon menar att det var när synen på pojkar 

och flickor och deras skilda uppgifter i hem och arbetsliv förändrades som också undervisningen 

i slöjd började ske i könsblandade grupper. 

Gemensamt för den pedagogiska slöjden genom tiderna har enligt Borg & Lindström (2008) 

ändå varit att det inte bara varit materialen och teknikerna som varit viktiga, utan också de 

centrala förmågor och kompetenser som eleverna fått möjlighet att utveckla genom slöjden.  

”Våra uppfattningar av slöjdaktiviteter och deras bidrag har varierat över tid från att betraktats 

som nyttiga och fostrande, till att ses som kommunikationsmedel för identitet och social 

gemenskap och till att ses som viktiga för den sinnliga upplevelsen” (Johansson, 2002, s 39). 
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3.1.3. Slöjdläraren, kursplanen och synen på slöjd i grundskolan 

Forskare, lärare i slöjd, elever och deras föräldrar verkar alla ha olika syn på vad ämnet slöjd är 

och vad det ska bidra med i den svenska grundskolan, något som i längden påverkar hur slöjden 

benämns i styrdokumenten.  

Flera forskare betonar att det inte är själva görandet som är viktigt i slöjden utan allt som sker 

runt görandet. I Inledningen till boken Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd skriver Borg & Lindström 

(2008) att slöjdens ställning i skolan bygger på dess bidrag till en allsidig bildning där huvud, 

hjärta och hand samspelar. Även Säljö (2008) menar att ”det inte är görandet i sig som är det 

centrala, utan det förhållande att slöjden låter oss tänka, kommunicera och forma i en integrerad 

process” (s. 14). Hasselskog & Johansson (2008) ställer sig frågan om slöjdprodukten fortfarande 

står i fokus och menar att det är ett problem att slöjdämnets kunskapskvaliteter inte är allmänt 

kända.  

Borgs studie, i vilken hon intervjuat tolv slöjdlärare, visar att läroplanstexterna inte verkar haft 

någon större betydelse för hur lärarna arbetat. En del lärare har till och med uppgett att ”de vet 

vad ämnet skall innehålla, det sitter i ryggmärgen” (Borg, 1995, sid 25). Studien är nästan tjugo år 

gammal och gjordes i samband med att Lpo94 skulle träda i kraft, det skall också nämnas att 

lärarna i studien tagit sin examen mellan 1952 och 1975 och därmed arbetat med flera olika 

styrdokument och kan anses tillhöra den äldre generationen av slöjdlärare.  

Hasselskog (2010) har i sin avhandling studerat slöjdlärares skilda förhållningssätt i 

undervisningen. Studien visar att slöjdlärare undervisar olika, de prioriterar olika i förhållande till 

slöjdämnets mål i läro- och kursplan, och de ger uttryck för olika syn på ämnet och 

slöjdundervisning. Han menar att detta i sig inte är ett problem, men att det ställer krav på 

lärarens kompetens att tolka läro- och kursplaner, tolkningar som alltså enligt Borgs studie inte 

sker i särskilt hög grad.  

Lacey och Woods (i Borg, 1995, s 102) menar att det finns två typer att lärare. De pragmatiska 

som löser varje fråga genom att anpassa sig och göra förändringar utifrån ”verkligheten”, och de 

paradigmatiska som har en föreställning om hur undervisningen ska se ut och arbetar för att få 

undervisningen att passa denna föreställning. Den senare lärartypen skulle kunna förklara varför 

traditioner är så djupt rotade i ämnet och att framställningen fortfarande får alltför stort utrymme i 

undervisningen. Lortie (i Borg, 1995, s 101) kallar detta för självsocialisering, där konsekvenserna 

blir att undervisning i exempelvis pedagogik inte förändrar lärarstuderandes uppfattningar, utan 

tidigare idéer behålls. Han menar att personer väljer läraryrket på grund av egna erfarenheter och 

då identifierar de sig med det befintliga systemet. Läraryrket lockar på så sätt inga nytänkare. 

Eftersom de accepterar ett befintligt system blir inlärningssättet imitativt och intuitivt, inte 

analytiskt. 

”Texterna [läroplanen] har skrivits fram under ett ständigt kompromissande i expertgruppen, och 

därefter sker vanligen en redigering av någon tjänsteman som ej varit med i diskussionerna för att 

slutprodukten skall få en enhetlighet i utformningen. Texternas innebörd tolkas sedan på flera 
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nivåer och av olika personer innan de effektueras i form av undervisning och då kommer det 

tidigare rådande systemet och organisationen att i hög grad påverka den verkliga lösningen. 

Läroplanerna kommer med, för lärarnas del, oombedda förändringar i de rutiner lärarna har 

utarbetat, vilket gör att effekten av förändringarna blir minimerad och fördröjd (Borg, 1995, s. 

136)” 

3.1.4. Kursplaner 

I denna studie genomförs en kvalitativ dokumentstudie där Kpl2000 och kursplanen i Lgr11 

jämförs. För att få en djupare förståelse av dessa dokument är en genomgång av tidigare 

kursplaner befogad. 

Grundskolans första läroplan, Lgr62 var enligt Borg (1995) omfattande. I kursplanen anges 

detaljerat vad undervisningen i varje årskurs skall innehålla och i anvisningarna för textilslöjd talas 

det om följande: 

”skapande fantasi och estetisk fostran, material av lämplig kvalitet och harmoniska färger, 

prismedvetenhet och att bli en god textilkonsument, medan det på motsvarande plats för trä- och 

metallslöjd står om elevernas fostran till ordning, noggrannhet, sparsamhet, ansvarskänsla och 

självständigt skapande inom givna ramar och utvecklande av god smak”. (Borg, 1995, s.63)  

Det framhölls också att flickorna kunde delta i trä-och metallslöjd och att pojkarna kunde 

delta i textilslöjd, men att detta skedde var inte vanligt (Johansson, 2002). 

Lgr69 ses som en revision av Lgr62, där mål och huvudmoment anges i anvisningarna, vilka 

inte alls är lika detaljerade som i Lgr62.  

”Nu skulle såväl flickor som pojkar undervisas i textil- och trä- och metallslöjd i könsblandade 

grupper. I undervisningen skulle också flickor och pojkars skilda uppgifter i hem och arbete 

ifrågasättas. För slöjden resulterade detta i att de tidigare slöjdarterna slogs ihop till ett ämne” 

(Berge, 1992).   

De könsblandade grupperna gällde i skolår 3-6. På högstadiet fortsatte dock delningen och 

eleverna gavs möjlighet att välja slöjdinriktning. I Lgr69 tonas färdighetsträningen ned, istället är 

det elevernas allsidiga utveckling som betonas. Även slöjdens estetiska fostran och 

konsumentfostran lyfts fram. (Hasselskog, 2010). Eleverna skulle uppmuntras att komma med 

egna idéer och undervisningen fick inte utgå ifrån de tidigare bestämda modellserierna (Borg, 

1995). 

I Lgr80 är den tidigare detaljerade styrningen helt borta och ämnet beskrivs mer övergripande. 

I och med denna läroplan blir slöjden ett samlat ämne från att tidigare varit uppdelat i textilslöjd 

respektive trä- och metallslöjd. Enligt Borg (1995) innehåller ämnet tre huvudmoment: skapande 

verksamhet, produktion och konsumtion, samt miljö och kultur och innehållet är uppdelat på de tre 

stadierna. Detta är den första kursplanen som nämner självreflektion samt idé- och 

planeringsfasen. 

Efter att ha analyserat och jämfört Lgr62, Lgr69, Lgr80 samt Lpo94 sammanfattar Borg (1995) 

resultatet enligt följande:  
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”Den tydliga vinklingen mot slöjdprodukten och vilka slöjdtekniker som skall läras i Lgr62, har 

sedan i Lgr69 förändrats till att tyngdpunkten läggs på processen, som i Lpo94 innefattar hela 

kedjan från idé till värdering av den färdiga produkten” (s.79).  

Denna kedja benämns i Lgr11 som slöjdens arbetsprocesser.  

 

Lpo94 och kursplanen i slöjd kpl2000 

Inför Lpo94 använde sig Utbildningsdepartementet av mindre expertgrupper för att anpassa 

sig till ett samhälle i allt snabbare förändring (Borg, 1995, sid. 61). I denna läroplansrevision lyftes 

deltagande målstyrning fram. Lärare och elever skulle arbeta mot samma mål, men vägen dit, 

vilket innehåll som undervisningen skulle ha, fick de själva bestämma och det var behovet av 

beständiga kunskaper som underströks (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012). I arbetet med 

Lpo94 föreslogs det att slöjden skulle bli ett frivilligt, valbart ämne i grundskolan. Detta skapade 

protester och ämnet fick finnas kvar med motiveringen att ”slöjd är bärare av svenska traditioner 

och det svenska kulturarvet” (Borg, 1995).  

I Lpo94 skiljer man på läroplan och kursplan. Detta för att läroplanen som dokument avsågs 

ha längre livslängd än kursplanerna. När Lpo94 introducerades var inte lärare och skolledare 

förberedda. Tidigare hade man gjort egna tolkningar av de resultatstyrda läroplanerna och nu 

skulle man plötsligt utveckla lokala kurser utifrån mål (Linde, 2012). Detta gjorde att 

likvärdigheten mellan skolors undervisning minskade. 

Kursplanerna Kpl94 och Kpl2000 som figurerade tillsammans med Lpo94, består av följande 

delar: 

1. Ämnets syfte och roll i utbildningen 

2. Mål att sträva mot 

3. Ämnets karaktär och uppbyggnad 

4. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

5. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

6. Bedömning. 

Kursplanen i slöjd i Lgr11 

Med Lgr11 återgår man till resultatstyrda kursplaner som en del av läroplanen. I dessa 

kursplaner är mål att uppnå och strävansmål borttaget. Kunskapskraven, som också fungerar som 

betygskriterier, är formulerade i termer av förmågor. 

Kursplanen i Lgr11 består av följande delar: 

1. Syfte 

2. Centralt innehåll i årskurs 1-3 

3. Centralt innehåll i årskurs 4-6 

4. Centralt innehåll i årskurs 7-9 

5. Kunskapskrav för årskurs 6 (betyg E-A) 
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6. Kunskapskrav för årskurs 9 (betyg E-A) 

3.1.5. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, slöjd 

Första gången som ett större empiriskt material inom pedagogisk slöjd samlades in var i den 

nationella undersökningen av grundskolan 1992 (NU-92), en undersökning som genomfördes på 

uppdrag av Skolverket. Denna undersökning upprepades sedan 2003 (NU-03) och stor del av 

undersökningens resultat ligger till grund för utformningen av Lgr11, och därmed också för 

denna studie. 

Nyttan med slöjd 

Framför allt betonas okunskapen om nyttan med slöjden i NU-03. Varken elever eller 

föräldrar (eller andra lärare för den delen) anser att slöjden är ett viktigt ämne. Vad detta beror på 

är oklart, men klart är att gamla traditioner verkar leva kvar i slöjden, både gällande genus, 

timplan och att alltför stort fokus ligger på framställning. Nyttan med slöjd kommuniceras sällan. 

De flesta lärarna arbetar isolerat, samplanerar sällan med andra lärare, varken i det egna ämnet 

eller över ämnesgränser och en större andel slöjdlärare än lärare i andra ämnen saknar pedagogisk 

utbildning, något som eventuellt bidrar till att ämnet inte utvecklas som det borde. Att lärarna 

planerar sin undervisning ensamma är dessutom något som i NU-03 visar sig vara vanligare än 

vad det var 1992 (Skolverket, 2005). 

NU-03 visar att eleverna inte ser ”nyttan av kunskaperna från slöjden vare sig för fortsatta 

studier eller för kommande yrkesliv” (Skolverket, 2004, sid. 136) Detta är intressant då, 

Johannisson och Madsén, författare till I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i förnöjelse 

samt Suojanen, professor med bakgrund som textillärare och författare till Slöjdens möjligheter att 

stödja fostran till företagsamhet (båda citerade i Johansson, 2002, sid 25) ser slöjden som ”ett ämne i 

grundskolan som innehåller aspekter som kan främja företagsamhet” (Johansson, 2002, sid 25). I 

NU-03 framkommer det också att slöjden hamnar på topp tre bland de ämnen som eleverna 

tycker att de har minst nytta av och endast 5 % av föräldrarna anser att slöjd är ett av de fem 

viktigaste ämnena för deras barns utveckling och lärande. Frågan ställs om detta kan bero på att 

kvalitéerna i slöjdämnet inte är tillräcklig medvetandegjorda. När eleverna får beskriva slöjden 

uppger de att slöjdämnet innefattar kvalitéer som självförtroende, egna initiativ och eget ansvar, 

men när de i undersökningen senare ska uppge vilka kunskaper de får från slöjdverksamheten 

nämner de ändå inte dessa. 

Fortbildning 

I NU-03 framkommer det att en stor del av slöjdlärarna är obehöriga. Ofta har de en 

hantverksmässig utbildning, men saknar pedagogisk utbildning. Ändå är det Slöjdens tekniker och 

material som hamnar överst på listan över de områden där slöjdlärarna helst vill ha 

kompetensutveckling. (Skolverket, 2005) 
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Arbetssätt och slöjdprocessen 

I NU-03 uppger lärarna att de har mer lärarstyrd undervisning i de lägre årskurserna än i de 

högre. Analysen av detta är att tilltron till de yngre elevernas förmåga att vara delaktiga brister. 

Det vanligaste arbetssättet (enligt läraren) är att läraren står för en eller flera idéer eller 

arbetsområden/teman och inom dessa väljer eleven vad hen ska göra. (Skolverket, 2005) 

NU-03 visar att alldeles för stort fokus ligger på framställningen. Undersökningen visar också 

att benämningen ”slöjdprocess” i Kpl2000 öppnade för egna tolkningar och att benämningen 

därför ändrades i Lgr11 till ”slöjdarbetets olika delar”, där varje del tydligt beskrivs. Enligt 

Lindström (citerad i Johansson, 2002, s 51) har det producerade föremålet genom tiderna haft en 

framträdande plats i slöjden. Något som inte var tanken med slöjden från början.  

Kortfattat framkom följande kring slöjdprocessen i NU-03: 

Idéfasen: De två vanligaste sätten för läraren att ge eleven idéer är att ge dem obligatoriska 

uppgifter vilka skall leda vidare till egna idéer, samt mallar och steg-för-steg-instruktioner. (76% 

av lärarna i textilslöjd uppger att eleverna ofta arbetar efter skriftliga steg-för-steg instruktioner.) 

Ofta har eleverna egna idéer som de tar med sig till slöjden.  

Planeringsfasen: Över 90% av lärarna i undersökningen anser att planeringen främst är till för 

eleven och att syftet är att kunna tala om arbetet. De delar som flertalet lärare tycker att 

planeringen skall innehålla är skisser, mått och tänkt arbetsordning. Planeringen ändras ofta under 

arbetets gång.  

Genomförandefasen: De flesta eleverna arbetar med en egen slöjdprodukt, även om samarbete 

och hjälp kring produkten mellan elever är vanligt. 99% av lärarna anser att eleverna själva bör 

försöka lösa uppkomna problem innan de frågar läraren. 20% av lärarna anser att det är deras 

uppgift att ge eleven lösning på uppkomna problem, medan 32% anser att så inte är fallet. 82% 

av lärarna har gemensamma genomgångar av verktyg, maskiner och redskap. 

Värderingsfasen: Vad lärarna anser vara viktigt att redovisa och vad eleverna anser faktiskt 

redovisas skiljer sig åt. Nästan hälften av lärarna i undersökningen uppger att arbetsprocessen är 

mycket viktig, men endast 48% av eleverna uppger att den faktiskt redovisas. Vanligast är att 

eleven redovisar sitt arbete för bara läraren och att arbetet visas på någon typ av utställning. En 

tredjedel av eleverna i undersökningen uppger att de inte redovisar sina arbeten alls.  

 

Det är således dessa resultat som jag valt att behandla i studien genom intervjuer (se kapitel 

7.3). 

 

3.2. Sammanfattning 

Slöjden var följaktligen redan från början ett praktiskt ämne byggt på traditioner och med 

lägre status än de teoretiska ämnena, då det främst kom in i skolan för att locka barn från hem 
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utan utbildningstradition. Slöjdarterna var uppdelade mellan könen och undervisningen byggde 

på förbestämda modellserier med tydligt ”facit” som eleverna skulle göra efter.  

NU-03 visar ett alltför stort fokus på tillverkningen i slöjdundervisningen och i de senare 

kursplanerna har man därför försökt komma bort ifrån den produktionsinriktade slöjden vilket 

har bidragit till  att idéutveckling, planering och värdering har blivit viktiga delar i processen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

På samma sätt som Borg har jämfört tidigare kursplaner, vill jag jämföra de två senaste 

kursplanerna, det vill säga kursplanen i Lgr11 och Kpl2000. I likhet med Borg (1995) har jag 

förankrat min studie i läroplansteori samt innehållsmässig kategorisering.  

4.1. Läroplansteori 

”En läroplan utgör samhällets krav på uppfostran och utbildning. En läroplansteori är en 

förklaring av varför dessa krav utformats och vilka villkor de gestaltar i själva den process som är 

undervisning eller uppfostran” (Lundgren, 1989, s. 231) 

Enligt Skott (2009) var det Lundgren som utvecklade den svenska läroplansteorin, med 

utgångspunkt i amerikansk läroplansteori. I Att organisera omvärlden uppger Lundgren (1989) att 

läroplansanalys sker på tre olika nivåer i läroplanen. Den första nivån behandlar relationerna 

mellan samhälle i vid mening och utbildning, hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut 

och organiseras. Den andra nivån är konkretiseringen av en utbildning, det vill säga styrning av 

innehåll och metod, fördelning av tid och arbete och så vidare, alltså hur ett konkret 

styrinstrument för utbildning formas och utvecklas. Den tredje nivån är den process som format 

utbildningens resultat, alltså hur en konkret läroplan styr den faktiska undervisningsprocessen. På 

denna nivå behandlas frågor kring hur en viss läroplan tar gestalt i en undervisningsprocess och 

hur denna process leder till olika typer av inlärning och socialisation. 

Dessa nivåer kan också beskrivas som arenor. Om dessa arenor skriver Lindensjö & Lundgren 

(2000) och benämner dem som formuleringsarenan, transformerings- och medieringsarenan, och 

realiseringsarenan. De beskriver också två reproduktionsprocesser. Den samtida reproduktionen som 

”innefattar återskapandet av de kunskaper och färdigheter som antas vara nödvändiga för 

produktionen och för att leva i samhället” (sid. 16), och den historiska reproduktionen, ”vad som av 

tradition uppfattas som bildning, som skolans syfte, dess mål och dess innehåll” (sid. 17). 

Denna studie behandlar formulering och realisering. I linje med detta nivåtänk studeras hur 

kursplanen i slöjd förändrats och hur lärare upplever att den senaste kursplanen tolkas och 

omsätts i undervisningen.  

En läroplan byggs upp utifrån en serie grundläggande principer kring hur omvärlden 

organiseras. Dessa principer gestaltar tillsammans vad som skulle kunna betecknas som en kod, 

vilken framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik. Läroplanskoden är de grundläggande 

principer som finns för en given läroplan. Lundgren (2012) skriver om fyra ”läroplanskoder” som 

visar på tidstypiska drag som sammantaget ger ett system av meningar. Denna studie behandlar 

inte dessa koder i sig, men då det inom en och samma kod kan ske förskjutningar inom ett ämne 
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kan detta bli viktigt att känna till för att senare kunna studera hur eventuella förändringar tas 

emot. 

Gällande realiseringen menar Linde (2012) att ett ämnes tradition och läraren som individ är 

två faktorer som styr hur läroplanen tolkas. Det är inte bara den formulerade läroplanen som 

bestämmer undervisningens innehåll, utan statens föreskrift, lärarens tolkning och elevernas 

mottagande verkar tillsammans för vad som blir förmedlat stoff.  

4.2. Innehållsmässig kategorisering 

För att närmare granska och jämföra en delkomponent på den andra nivån, i form av 

kursplaner i slöjd, används ett kategoriseringsverktyg utformat av Borg (1995). Enligt Borg ger en 

jämförelse mellan centrala begrepp i kursplanernas syftestext det tydligaste utfallet av hur texterna 

har förändrats. Hon har delat upp de centrala begreppen i sju olika grupper enligt följande: 

A. Utveckla estetisk och kommunikativ förmåga 

B. Utveckla manuella färdigheter 

C. Utveckla medvetenhet om konsument- och miljöfrågor 

D. Ge kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner 

E. Bearbeta attitydfrågor, jämställdhet mm 

F. Utveckla förmåga att göra olika slags bedömningar 

G. Bidra till allsidig utveckling 

Jag har valt att kategorisera in centrala begrepp från syftestexterna i Kpl2000, samt kursplanen 

i Lgr11 med hjälp av detta verktyg. 

4.3. Begrepp 

För att undvika oklarheter och missförstånd förklaras och förtydligas nedan användningen av 

några av de begrepp som förekommer i studien. 

 

Lärare i slöjd, slöjdlärare 

När det i denna studie skrivs lärare i slöjd, eller slöjdlärare, avses en person som är anställd för att 

undervisa elever i slöjd i grundskolan. Vilken utbildning personen har, eller vilken slöjdart 

personen undervisar i har alltså i denna benämning ingen betydelse om så inte anges.  

Behörig lärare i slöjd 

Slöjdlärare som genomfört lärarutbildning i slöjd eller motsvarande. 

Läroplan 

Med läroplan åsyftas i denna studie det styrdokument benämnt läroplan som gäller för 

grundskolan. Detta styrdokument innehåller följande tre delar: Del 1: Skolans värdegrund och 
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uppdrag, del 2: övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, samt del 3: kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. De två första delarna och kursplanerna är förordningar som 

fastställs av regeringen. Kunskapskraven är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. 

(Skolverket, 2011) 

Kursplan 

Del av läroplanen som styr varje ämne i grundskolan. I denna studie avses kursplanen i slöjd 

om inget annat anges. 

Slöjdprocessen 

De olika momenten i slöjdande, från idé till värdering. I Lgr11 benämns slöjdprocessen som 

Slöjdarbetets olika delar, och består av idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av 

arbetsprocessen. Dessa delar beskrivs såhär i Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (2011): 

- Idéutveckling: ”Idéutvecklingen kan ske utifrån elevernas egna idéer, en given uppgift där ett 

problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt, eller utifrån ett 

övergripande tema.” 

- Överväganden: ”Med överväganden menas de val och prioriteringar som den slöjdande gör 

genom att pröva alternativa lösningar för sitt arbete, innan, under och efter arbetet.” 

- Framställning: ”Framställning syftar på görandet, eller själva hantverket, vilket är centralt i 

slöjdundervisningen.” 

- Värdering: ”När man värderar reflekterar man innan, under och efter arbetet över vad man har 

gjort. Att värdera innebär att kunna föreställa sig och beskriva effekter av olika handlingar eller vad 

som har hänt under processens förlopp och att kunna analysera hur den egna arbetsinsatsen har 

påverkat resultatet. Det är också en övning i att formulera egna uppfattningar om slöjdföremålens 

estetiska och symboliska uttryck.” 

Hen 

Hon eller han. Används där information om kön är överflödig samt för att öka anonymiteten 

hos de intervjuade lärarna i studien. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskapsutvecklingen av ämnet slöjd. Detta gör jag 

genom att studera hur kursplanen i slöjd ser ut i Lgr11 jämfört med Kpl2000, samt hur lärare i 

slöjd ser på detta dokument och om de anser att det används, samt hur de motiverar ämnet i 

dagens grundskola. De frågeställningar jag valt att arbeta utifrån är följande: 

 

1. Vilka skillnader, respektive likheter uppvisar dokumenten Kpl2000 och kursplanen i 

Lgr11? 

2. Hur ser slöjdlärare på kursplanen i slöjd? 

3. Hur resonerar slöjdlärare kring delarna i slöjdens arbetsprocesser i kursplanen? 

4. Hur motiverar slöjdlärare ämnet i dagens skola? 
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6. Metod 

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv behandlar denna studie delkomponenter på två av ovan 

nämna nivåer. En del av studien behandlar den andra nivån och genomförs genom en kvalitativ 

dokumentstudie där Kpl2000 samt kursplanen i Lgr11 och eventuella likheter och skillnader i 

dessa båda dokument behandlas. Detta kan ses som en fortsättning på Borgs studie från 1995. 

Den andra delen av studien behandlar den tredje nivån och genomförs genom kvalitativa 

intervjuer med slöjdlärare. 

6.1. Kvalitativ dokumentstudie 

6.1.1. Bakgrund 

I arbetet med avhandlingen Slöjdämnet i förändring genomförde Borg (1995) en jämförande 

studie mellan de inledande texterna (syftet) i kursplanen i slöjd i Lgr62, Lgr69, Lgr80 samt Lpo94, 

där hon studerade substantiv och verb, samt kategoriserade in centrala begrepp i dessa texter. 

Den jämförelsen utökas här med Kpl2000 samt kursplanen i Lgr11. Jag har vidare valt att också 

jämföra centrala begrepp i de inledande texterna, samt i uppnåendemål respektive kunskapskrav, i 

de två senaste kursplanerna för att tydligt se vilka likheter respektive skillnader som finns dem 

emellan. 

Till en början var tanken att också jämföra strävansmålen i Kpl2000 och långsiktiga mål i 

Lgr11, men detta visade sig vara besvärligt då dessa är formulerade på väldigt olika sätt. I 

Kpl2000 består strävansmålen av elva komplexa och till viss del svårtolkade mål och i Lgr11 

består motsvarande text, de långsiktiga målen, av fyra mer konkreta mål. Detta gjorde att jag valt 

att endast studera ovan nämnda delar i kursplanen. 

6.1.2. Genomförande 

Jag inledde med att sortera ut samtliga substantiv i syftestexten till slöjd i Kpl2000 och 

motsvarande i kursplanen i Lgr11, och förde in dem i en tabell (se bilaga 3.2). Dubbletter 

sorterades bort och därefter jämförde jag kvantiteten. Till sist sorterade jag ut de substantiv som 

liknade varandra i de båda kursplanerna för att tydliggöra likheter. Verben behandlades på 

motsvarande sätt (se bilaga 3.3). 

Jag markerade därefter centrala begrepp i de båda kursplanerna och kategoriserade in dessa 

enligt Borgs innehållsmässiga kategorisering. I arbetet med detta upptäckte jag begrepp som jag 

inte ansåg passade in i någon av de sju kategorierna och valde därför att lägga till en åttonde 

kategori som jag benämnt H: Experimenterande och kombinerande. 
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Till sist markerade jag centrala begrepp i uppnåendemålen i Kpl2000 och centrala begrepp i 

kunskapskraven i kursplanen i Lgr11. Dessa förde jag in i en tabell där jag försökte matcha 

liknande begrepp från de båda kursplanerna med varandra (se bilaga 4). De begrepp som fanns 

kvar efter att jag gjort denna matchning ansågs vara avvikande. Motsvarande matchning gjordes 

också med de båda kursplanernas syftestext (se bilaga 3.1).  

6.2. Kvalitativ forskningsintervju 

6.2.1. Bakgrund 

Utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, det vill säga ”ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 42), bygger denna studie på kvalitativa forskningsintervjuer, alltså intervjuer 

som varken är öppna vardagssamtal eller slutna frågeformulär. I studien används en tratteknik, 

med gradvis insnävning mot ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det huvudsakliga syftet med 

intervjuerna var att ta reda på hur lärare anser att kursplanen påverkat undervisningen, och då det 

var viktigt att läraren uttryckte sina spontana åsikter och inte styrdes till att ge specifika svar, valde 

jag att informera dem om detta syfte efter genomförd intervju. 

6.2.2. Urval 

En förfrågan skickades via mail till samtliga slöjdlärare i en vald kommun, ca 20 stycken. 

Enskilda intervjuer genomfördes sedan med de åtta lärare som valde att medverka. Dessa 

intervjuer har bandats, transkriberats och innehållsanalyserats. 

Åtta personer som arbetar som slöjdlärare i en närkommun till Stockholm ingår i denna studie. 

Kommunen valdes utifrån storlek och placering.  

På kommunens hemsida hittade jag de mailadresser som jag behövde för att kunna maila 

slöjdlärare på samtliga skolor, alternativt expeditionen på de skolor där lärarnas mailadresser ej 

fanns att tillgå. I mailet informerade jag kort om studien och bad läraren att vid ett eventuellt 

intresse av att delta kontakta mig före en viss tidpunkt för att få ytterligare information och 

bestämma plats och tid för en intervju.  

Samtliga lärare som valt att delta i studien är behöriga slöjdlärare. Ålder, utbildningsort, kön 

och slöjdart skiljer sig åt dem emellan, men då slöjd är ett ämne och samtliga har arbetat med 

minst en tidigare kursplan som styrdokument, och då jag inte valt att titta närmare på genus, 

finner jag denna variation ointressant för studiens resultat.  
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6.2.3. Genomförande  

Efter att de lärare som valt att delta i studien meddelat mig detta, föreslog jag via mail att vi 

skulle ses i deras slöjdsal en tid som passade oss båda. Platsen för intervjun valdes med tanke på 

att slöjdsalen är en plats som läraren är bekant med och känner sig trygg i, vilket skapar 

förutsättningar för ett en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Sju intervjuer genomfördes sedan i intervjupersonernas slöjdsalar och en intervju genomfördes 

i ett personalrum. Efter samtycke spelade jag in intervjuerna på min mobiltelefon för att på så vis 

kunna koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjun i personalrummet försvårades något av att annan personal på skolan kom och gick i 

rummet och detta påverkade också ljudkvaliteten på inspelningen. I övrigt stötte jag inte på några 

hinder i genomförandet. 

 

 

6.2.4. Etiska överväganden 

Alla människor har enligt EUs stadga om de grundläggande rättigheterna rätt till integritet 

(Vetenskapsrådet, 2013) vilket jag haft i åtanke under studiens genomförande. 

 Enligt Kvale & Brinkmann (2009) finns det fyra osäkerhetsområden att tänka på vid en 

kvalitativ forskningsintervju; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 

roll. 

I denna studie skedde det informerade samtycket genom muntlig överenskommelse i samband 

med intervjun där intervjupersonen fick information om tillvägagångsätt samt användning av 

intervjun, samt informerades om att hen när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i 

studien. Intervjupersonen informerades sedan om det huvudsakliga syftet i slutet av intervjun.  

Konfidentialiteten uppfylls genom att namn, kön, ålder och arbetsplats utelämnas, samt 

genom att samtliga inspelade intervjuer raderas så snart de skrivits ut. I de fall där lärarna berättar 

om saker som tydligt pekar ut dem, har jag valt att plocka bort denna information vid 

transkriberingen. Då intervjun annars varken berör särskilt personliga eller känsliga frågor bör 

konsekvenserna bli ringa. Min roll som slöjdlärare och därmed ”kollega” och samtidigt 

intervjuare skulle kunna påverka studiens resultat, men min förhoppning är att detta i så fall skett 

till det positiva. Att samtala med en likasinnad/kollega bör öppna upp för lättsamt prat där 

djupgående förklaringar av termer, arbetsförhållanden och liknande inte alltid behövs. Jag har 

kunskap och egen erfarenhet om ämnet för intervjun vilket underlättar vid andrafrågor och 

uppföljning av intervjupersonens svar, något som Kvale & Brinkmann (2009) menar är viktigt vid 

en kvalitativ intervju. Lika så har jag insikt i de situationer/krav och liknande som ställs på lärare 

och känner till termologin, regelverk med mera. Att jag har en viss koppling till kommunen skulle 
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dock kunna påverka resultatet på så sätt att intervjupersonerna vid kritik och liknande mot 

kommunen som arbetsgivare inte uppger denna, men så verkar inte vara fallet. 

6.2.5. Bearbetning 

Genomförd intervju transkriberades så snart tillfälle gavs för att sedan raderas från 

mobiltelefonen. Intervjupersonerna benämns som lärare A-H, där lärare A är den person som 

intervjuades först, lärare B den person som intervjuades näst först och så vidare. Intervjuaren 

benämns helt sonika som intervjuare. 

I transkriberingen valdes en litterär stil. Detta av två anledningar. Dels på grund av att det är 

innehållet och inte språket som är viktigt, dels för att öka anonymiteten hos intervjupersonerna, 

då den litterära stilen bidrar till att dialektala uttryck och särdrag kamoufleras något.  

De transkriberade intervjuerna analyserades sedan genom innehållsanalys (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med utgångspunkt i studiens frågeställningar valdes olika teman ut som sedan 

färgkodades. Detta underlättades av att även intervjufrågorna skrivits utifrån dessa teman och att 

de därför i flertalet intervjuer förekom i liknande ordning.   
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7. Resultat 

7.1. Bakgrund 

För att ta reda på hur kursplanen i slöjd har förändrats över tid har jag valt att göra en 

fortsättning på den studie som Borg genomförde 1995 (se kapitel 4.2). I de intervjuer som 

genomförts har resultaten i NU-03 också används som bakgrund och utgångspunkt. De resultat 

som NU-03 visar presenteras ovan i kapitel 3.1.5. 

7.2. Delstudie ett: Kvalitativ dokumentstudie 

7.2.1. Likheter och skillnader i Kpl2000 och kursplanen i Lgr11, samt i äldre 

kursplaner. En fortsättning på Borgs studie från 1995. 

Med utgångspunkt i Borgs studie har jag jämfört antal sidor i läroplanen och samtliga 

kursplaner i Lgr11, samt Lpo94 med Kpl2000. I Lgr11 består läroplanen av 23 sidor och samtliga 

kursplaners sammanlagda text består av 259 sidor, inklusive bedömning och betygskriterier. 

Lpo94 med Kpl2000 består av 18 sidor plus 112 sidor. Enligt Borg var motsvarande siffror i 

Lgr62 122 plus 315 sidor, och i Lpo94 med Kpl94 18 plus 52 sidor.  

I senaste läroplanen har man alltså valt att behålla en komprimerad läroplan i likhet med 

Lpo94, men utökat kursplanerna betydligt. Man har valt att gå ifrån den deltagande målstyrning 

som rådde i Lpo94, och tillbaka till innehållsbaserad resultatstyrning.  

7.2.2. Substantiv i de inledande texterna 

De jämförelser som Borg (1995) gjort mellan kursplaner i slöjd från Lgr62 till och med Lpo94 

visar en kraftig ökning i antalet substantiv. Lgr62 har 17 substantiv i den inledande texten (syftet) 

till kursplanen i slöjd, och motsvarande siffra i Lpo94 är 44. I denna studies jämförelse mellan 

Kpl2000 och Lgr11, samt resultaten från Borgs jämförelser, verkar skillnaderna stannat upp och 

substantiven verkar ha nått kulmen i Lpo94 för att där stanna av. Lgr11 innehåller 41 substantiv 

(när, precis som i Borgs jämförelse, ord som undervisning och slöjd räknats bort). I Lgr62 finns 

fostran med bland substantiven, för att i Lgr69 bli estetisk- och konsumentfostran och i senare 

kursplaner försvinna. 

I Kpl2000 finns självständigheten och ansvarstagande med i syftestexten, något som försvunnit i 

kursplanen i Lgr11. Detsamma gäller för jämställdhet och jämställdhetsfrågor. Dessa begrepp finns 
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däremot med i Skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11 och ska alltså ändå genomsyra 

undervisningen.  

7.2.3. Verb i de inledande texterna 

Mängden verb är likvärdig i Kpl2000 och i Lgr11, men i användningen av dessa verb skiljer sig 

subjektet till stor del åt mellan dokumenten. Kpl2000 utgår främst ifrån slöjdämnet, där slöjd 

utvecklar, slöjd ger, osv. I Lgr11 handlar det istället främst om eleven, där eleven utvecklar, 

eleven ges, osv.  

7.2.4. Innehållsmässig kategorisering av centrala begrepp i de inledande texterna 

Borgs jämförelse visar att de första fyra kategorierna; A: Utveckla estetisk och kommunikativ 

förmåga, B: Utveckla manuella färdigheter, C: Utveckla medvetenhet om konsument- och 

miljöfrågor, och D: Ge kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner, har haft stor omfattning i 

alla kursplaners syftestexter, medan de tre senare; E: Bearbeta attitydfrågor, jämställdhet mm, F: 

Utveckla förmåga att göra olika bedömningar, och G: Bidra till allsidig utveckling, har fått större 

utrymme i senare kursplaner. Fokus på slöjdprodukten har minskat och istället är det i Lpo94 

processen, alltså idé till värdering, som lyfts fram som viktig. Också elevens möjlighet att påverka 

sin slöjdundervisning betonas i Lpo94. 

I den innehållsmässiga kategoriseringen har jag i denna studie lagt till en kategori som jag valt 

att kalla H: Experimenterande och kombinerande, då jag finner att vissa centrala begrepp i den senaste 

kursplanens syftestext inte ryms inom de befintliga kategorierna. Kategori B handlar om att 

utveckla manuella färdigheter, vilket jag tolkar som rent praktiskt arbete, kategori A behandlar 

elevens estetiska och kommunikativa förmåga, vilket jag tolkar som planering, samt idéutveckling. 

Experimenterande och kombinerande anser jag vara intellektuellt och praktiskt arbete i 

kombination och då dessa begrepp inte tidigare funnits med anser jag det viktigt att belysa dem. 

Färre centrala begrepp från kursplanen i Lgr11 passar i kategori G, jämfört med Kpl2000. 

Bland annat har formuleringarna gällande ansvarstagande, problemlösning och nytänkande 

försvunnit. Detta kan bero på att flera av begreppen återfinns i Skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, 2011) och behöver där med inte betyda att detta innehåll är mindre viktigt, utan 

snarare tvärtom. Placeringen i Lgr11 innebär att begreppen inte bara ska gälla 

slöjdundervisningen, utan undervisningen i samtliga skolans ämnen.  

I kategori C, som handlar om jämställdhet, passar inget centralt begrepp i kursplanen i Lgr11. 

Men här gäller samma som för kategori B, då jämställdhet tas upp i Skolans värdegrund och uppdrag 

och där med ändå ska genomsyra undervisningen. 
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Kategori A: Utveckla estetisk och kommunikativ förmåga: 

Kpl2000 Lgr11 

 Öva upp deras (elevens) 

kommunikativa förmåga 

 Ett sätt för människan att tänka och 

uttrycka sig 

  

 Utvecklar kreativitet  Förmågan att arbeta med olika 

uttrycksformer 

 Slöjdprocessen  Utveckla förtrogenhet med begrepp 

som beskriver arbetsprocesser, redskap 

och slöjdföremåls estetiska uttryck. 

  

 

Kategori B: Utveckla manuella färdigheter: 

Kpl2000 Lgr11 

 Öva upp skapande  Formge och framställa föremål 

 Öva upp manuella förmågan  Förmågan att arbeta i olika material 

 Manuellt och intellektuellt arbete i 

förening 

 Process där tanke, sinnesupplevelse och 

handling samverkar 

 Slöjdprocessen   

 Idé resulterar i färdig produkt  Kunskaper i olika hantverk 

 Slöjdarbete i textil, trä och metall  Utforska och experimentera med olika 

material 

  

 

Kategori C: Utveckla medvetenhet om konsument- och miljöfrågor: 

Kpl2000 Lgr11 

 Kunskaper om miljöfrågor (oklart om 

det handlar om arbetsmiljö el. vanlig 

miljö) 

 Stärker tilltron till förmågan att klara 

uppgifter i det dagliga livet. 

 Förståelse för hur materialval, 

bearbetning och konstruktion påverkar 

en produkt funktion och hållbarhet. 

 Kunskaper om hur man väljer och 

hanterar material för att främja en 

hållbar utveckling. 

 Medvetenhet om vikten av 

resurshushållning 

 Välja och motivera tillvägagångssätt i 

slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet 

och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. 

 Utvecklar kunskaper som ger 

beredskap för att klara uppgifter i det 

dagliga livet. 
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Kategori D: Ge kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner: 

Kpl2000 Lgr11 

 Kännedom om slöjdtraditioner förr 

och nu 

 Medvetenhet om estetiska traditioner 

och uttryck 

 Insikter i vardagshistoria  Förståelse för slöjd, hantverk och 

design från olika kulturer. 

 Skapa medvetenhet om olika kulturers 

hantverkstraditioner 

 

 

Kategori E: Bearbeta attitydfrågor, jämställdhet: 

Kpl2000 Lgr11 

 Insikter i jämställdhetsfrågor  

 

Kategori F: Utveckla förmåga att göra olika slags bedömningar: 

Kpl2000 Lgr11 

 Förståelse för hur materialval, 

bearbetning och konstruktion 

påverkar en produkts funktion och 

hållbarhet. 

 Analysera och värdera arbetsprocesser 

och resultat med hjälp av 

slöjdspecifika begrepp. 

 Värdera formgivning  Tolka slöjdföremåls estetiska och 

kulturella uttryck 

 Värdera funktion  Värdera resultatet 

 Bedöma formgivning  

 Bedöma funktion  

 Medvetenhet om estetiska värden  

  

 

Kategori G: Bidra till allmän utveckling: 

Kpl2000 Lgr11 

 Allsidig utveckling  Ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt 

 Utvecklar nyfikenhet  Väcka elevernas nyfikenhet 

 Utvecklar ansvarstagande  Stärker tilltron till förmågan att klara 

uppgifter i det dagliga livet. 

 Utvecklar självständighet  Utveckla sin skicklighet 

 Utvecklar förmågan att lösa problem  Överväga olika lösningar 

 Stärka elevens tilltro till den egna 

förmågan 
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 Utvecklar kunskaper som ger 

beredskap för att klara uppgifter i det 

dagliga livet. 

 

 Grund för nytänkande   

 Grund för nyskapande  

 

Kategori H: Experimenterande och kombinerande: 

Kpl2000 Lgr11 

  Utforska och experimentera med olika 

tekniker 

  Utveckla kunskaper om färg, form, 

funktion och konstruktion och om hur 

dessa kunskaper kan kombineras med 

medvetna val av material och teknik 

 

7.2.5. Likheter och skillnader i målen för femte skolåret i kpl2000 och 

kunskapskraven för årskurs 6 i Lgr11 (bilaga c) 

Den största skillnaden mellan Kpl2000 och Lgr11 är att den tidigare har uppnåendemål för 

skolår fem, medan den senare har kunskapskrav och betyg för skolår 6. I övrigt är 

målen/kunskapskraven förhållandevis lika. 

I Lgr11 finns miljöaspekten med som kunskapskrav för årskurs 6, medan denna aspekt 

kommer in först i uppnåendemålen i slutet av det nionde året i Kpl2000. 

Tidigare skulle eleven framställa slöjdföremål i både textil-, trä- och metall, men i Lgr11 nöjer 

man sig med att skriva i olika material. I Lgr11 finns också användningen av maskiner med bland 

kunskapskraven, samt att eleven skall föra resonemang om symboler.  

Fokus har också flyttats från att gälla elevens egna färg-, form- och materialval, till att istället 

handla om att kunna tolka slöjdföremåls uttryck och då föra resonemang om symboler, färg, 

form och material. I det egna arbetet skall nu istället eleven kunna motivera sina tillvägagångssätt. 

 

7.3. Delstudie två: Kvalitativ forskningsintervju 

I detta kapitel redovisas resultaten från de åtta genomförda intervjuerna. Efter en kort 

presentation av intervjupersonerna delas kapitlet in i olika underrubriker med koppling till 

frågeställningarna i studien. Slöjdprocessen är uppdelad i ytterligare underrubriker efter de 

moment som ingår i denna process.  
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Men innan dess, i kapitel 7.3.1, redovisas de resultat som framkom i NU-03 för att, 

tillsammans med resultaten från delstudie ett, få en bakgrund till de frågor som jag valt att ställa i 

intervjuerna.  

 

7.3.1. Kort presentation av intervjupersonerna 

Lärare A: Utbildade sig till lärare i textilslöjd vid Umeå universitet och fick sin examen 1989. 

Har arbetat som lärare i textilslöjd i 24 år och varit på sin senaste arbetsplats sedan 2012. Där 

finns ytterligare en lärare i textilslöjd och två lärare i trä- och metallslöjd, men A uppger att 

samarbete sker ytterst sällan. A undervisar elever från årskurs tre till årskurs nio i grupper om 16 

till 18 elever. Lektionerna är 60 minuter långa.  

Lärare B: Började utbilda sig till lärare i trä- och metallslöjd och matematik vid Stockholms 

universitet år 2005 och fick, efter att ha slutfört ett par restkurser, sin examen 2012. Har arbetat 

som lärare i trä- och metallslöjd i drygt fyra år och varit på en och samma arbetsplats under denna 

tid. På skolan finns också en lärare i textilslöjd, men B uppger att samarbete mest sker i form av 

idéer som sällan verkställs. B undervisar elever från årskurs 3 till årskurs sex i grupper om 12-13 

elever. Lektionerna är mellan 80 och 90 minuter långa. 

Lärare C: Utbildade sig till lärare i textilslöjd vid Uppsala universitet och fick sin examen 1996. 

Har arbetat som lärare i textilslöjd i 17 år och har tillbringat merparten av dessa år på sin 

nuvarande arbetsplats. På skolan finns också en lärare i trä- och metallslöjd, samt en speciallärare 

som är utbildad i slöjd. Dessutom undervisar bildläraren på skolan några grupper i textilslöjd. C 

uppger att samarbete med läraren i trä- och metallslöjd är sällsynt, men att hen får hjälp av 

specialläraren vid exempelvis bedömning. C uppger också att ämnesövergripande samarbete sker 

mycket på skolan och att slöjden ofta arbetar med bilden vid sådana tillfällen. C undervisar elever 

från årskurs tre till årskurs sex. 

Lärare D: Utbildade sig till klasslärare, med bland annat trä- och metallslöjd som ämne, vid 

Stockholms universitet och fick sin examen 2008. Har arbetat som lärare i trä- och metallslöjd på 

en och samma arbetsplats sedan dess. På skolan finns också en lärare i textilslöjd. D uppger att de 

samarbetar till viss del, ofta grovplanerar de tillsammans, delar upp och ser över så att 

slöjdundervisningen täcker samtliga delar i kursplanen, men vad de sedan väljer att göra i sina 

respektive slöjdarter planerar de var för sig. D undervisar elever från årskurs ett till årskurs sex i 

grupper om sju till 13 elever. I årskurs ett och två är lektionerna 60 minuter långa, och i årskurs 

tre till sex är lektionerna 90 minuter långa. 

Lärare E: Utbildade sig till lärare i textilslöjd och svenska vid Uppsala universitet och började 

arbeta som lärare 2007. Har arbetat som lärare i textilslöjd på sin senaste arbetsplats i drygt fyra 

år. På skolan finns också en lärare i trä- och metallslöjd, men E uppger att samarbete mest sker i 

samband med bedömning och betygsättning. E undervisar elever från årskurs tre till årskurs sex i 

grupper om 10 till 13 elever. Lektionerna är 80 till 90 minuter långa. 
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Lärare F: Utbildade sig till lärare i textilslöjd vid Uppsala universitet och fick sin examen 1999. 

Har arbetat som lärare i textilslöjd på sin nuvarande arbetsplats sedan 2007. På skolan finns också 

en lärare i trä- och metallslöjd och F uppger att samarbete sker flitigt och frekvent. F undervisar 

elever från årskurs tre till årskurs sex i grupper om mellan åtta och fjorton elever. Lektionerna är 

mellan 60 och 80 minuter långa. 

Lärare G: Utbildade sig till lärare i textilslöjd vid Göteborgs universitet och fick sin examen 

1992. hade arbetat på ett par olika skolor innan hen fick sin nuvarande tjänst 2007. Tjänsten är 

förlagd till två olika skolor. På dessa skolor finns också en lärare i trä- och metallslöjd och G 

uppger att viljan finns till samarbete, men att detta ändå inte sker. G undervisar elever från 

årskurs tre till årskurs nio i grupper om mellan tio och sexton elever. Lektionerna är mellan 60 

och 90 minuter långa. 

Lärare H: Utbildade sig till lärare i textilslöjd vid Linköpings universitet samt vid Stockholms 

universitet och fick sin examen 2012. Har arbetat som lärare i textilslöjd sedan 1999 och varit på 

sin nuvarande arbetsplats sedan augusti 2013. Där finns också en lärare i trä- och metallslöjd. 

Tjänsten är förlagt till två olika skolor och H undervisar elever från årskurs tre till årskurs sex i 

grupper om mellan sex och tolv elever. Lektionerna är 70 minuter långa. 

 

7.3.2. Lärarens syn på kursplanen och hur denna påverkar undervisningen. 

I de intervjuer som gjorts i denna studie, uppger endast hälften av lärarna självmant 

kursplanen som en yttre faktor som påverkat undervisningen, ändå framgår det i intervjuerna att 

samtliga lärare har viss kunskap om vad som står i detta styrdokument och de allra flesta har 

ambitionen att arbeta efter det, även om resultatet är väldigt skiftande. I kapitlet redovisas hur 

lärarna uppgett att deras undervisning förändrats i och med Lgr11, samt lärarnas syn på nämnda 

kursplan. 

 

Förändring i undervisningen 

Hur lärarna i studien ser på kursplanen i Lgr11 kopplat till undervisningen och hur de arbetar 

efter detta dokument skiljer sig markant åt. Hälften av dem, lärare C, D, E och H, anger Lgr11 

som en yttre faktor som påverkat deras undervisning. För lärare C är nya läroplanen en 

självklarhet, om än en otydlig sådan. Hela skolan arbetar aktivt med läroplanen som 

styrdokument och i olika teman bockas de olika momenten av. För lärare H har Lgr11 blivit en 

självklarhet i och med att hen utbildat sig till lärare i samband med att detta styrdokument trädde i 

kraft och att hen dessutom gått en bedömningskurs med utgångspunkt i Lgr11. 

Bland de lärare som uppgett av den nya läroplanen inneburit en förändring anges ökad analys 

och dokumentation, ökad tydlighet, tydligare styrning och en ökad medvetenhet som exempel på 

denna förändring.  
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Intervjuare: Tycker du att slöjden har förändrats dom senaste åren? 

Lärare C: … Ja, men det har den ju. Med nya läroplanen har den ju faktiskt förändrats en hel del. 

Det är ju mycket mer fokus på analysen av jobbet än vad det var förut. Så jag tycker ändå att det 

har ändrats en hel del med den nya och det krävs ju en hel del dokumentation, man sätter fler 

betyg, så visst har det ändrats. Den kräver mer av en själv tycker jag.  

 

Lärare A, B, F och G anger inte självmant Lgr11 som något som påverkat undervisningen och 

fick under intervjun därför frågan om Lgr11 inneburit någon förändring i undervisningen. På 

denna fråga svarade lärare G och lärare F att Lgr11 inneburit en liten förändring och lärare A och 

lärare B att Lgr11 inte inneburit någon förändring alls. 

Bland de lärare som uppger att Lgr11 påverkat deras undervisning litet grand nämner lärare F 

att förändringen ligger i att sexorna nu får betyg och den ökade dokumentation som detta 

innebär. Lärare G uppger att undervisningen endast förändrats litet eftersom hen arbetade på det 

sätt som Lgr11 kräver redan innan den kom i bruk.  

Intervjuare: Det kom ju en ny läroplan för ett par år sedan. Är det något som du tycker har 

bidragit till en förändring i slöjden? 

Lärare G: Inte jättestort. Det tycker jag inte. Jag jobbade mycket med det redan innan. Dom 

trycker mycket mer på dokumentationen än vad dom gjorde i den förra, och det gjorde jag redan 

innan, så jag tycker inte att det är så stora skillnader. 

 

Lärare A uppger att kursplanen inte påverkat undervisningen nämnvärt. Hen uppger också att 

kursplanen är väldigt otydlig och att den därför kan tolkas hur som helst. 

Lärare A: Men jag är lite dålig på… att jobba med dom där kursplanerna faktiskt. Jag gör lite som 

jag brukar. 

Intervjuare: Du gör lite som du brukar, ja… Då kan man alltså säga att den har inte bidragit så 

mycket till en förändrad undervisning? 

Lärare A: Inte för mig. […] I slöjden är det lite mer luddigt så där tycker jag. Och det finns inga 

”man ska kunna sticka räta och aviga maskor när man går ut nian”, det står inte någonstans. Utan 

där står mer bara… Man får ju tolka som man vill och det är ju jättesvårtolkat tycker jag vissa 

delar. 

 

Syn på kursplanen i Lgr11 

Hälften av lärarna i studien föredrar kursplanen i Lgr11 framför Kpl2000 då de tycker att 

denna är bättre eller tydligare än den förra. Gemensamt för dessa lärare är dock att de, 

tillsammans med tre av lärarna som av olika anledningar inte uppgett vilken kursplan de föredrar, 
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anser att det finns delar i kursplanen som är otydliga och svårtolkade. Flera av dessa lärare uppger 

att de inte riktigt förstår vad vissa moment och kunskapskrav innebär och att de saknar de 

kunskaper som krävs för att tolka kursplanen och kunna genomföra den undervisning som 

förväntas. De två moment som flest uppgett som otydliga och ”flummiga” återfinns under 

rubriken Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer i det centrala innehållet. Dessa moment är: 

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och 

skapande. samt Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. Det 

sista momentet har hela sex av åtta lärare angett. 

Lärare C: Sen tycker jag att vissa av de här kraven är jättesvåra. Som att dom ska tolka slöjd i 

samhället och … ja… 

Intervjuare: Är det någonting i nya kursplanen som du tycker är oklart? 

Lärare C: Ja, det är framför allt dom här, för jag har inte utbildning för det här känner jag… Så det 

är jättesvårt hur man ska tänka. Jag känner att jag inte riktigt har kunskaper. […] Det står om 

ungdomssymboler och så och jag känner att jag inte riktigt har så mycket på fötter om det. Så där 

hade jag halvt panik när det här skulle rulla igång. 

Även lärare E uppger att hen inte har de kunskaper som krävs: 

Lärare E: […] För jag har ju insett att mycket av det här som nya läroplanen tar upp, det har jag 

faktiskt ingen koll på. Jag vet inte vad dom menar med barn- och ungdomskultur och slöjd från 

andra kulturer och hur jag ska väva in det i min undervisning. Jag känner att jag inte har tillräckligt 

med kött på benen där. 

 

Några av lärarna uppger att den största förändringen har skett i årskurs 6, eftersom eleverna 

där i och med Lgr11 får betyg. Det är alltså främst när det blir tal om betyg och bedömning som 

lärarna uppger att de tänker igenom så att de flesta av momenten i kursplanen finns med. När 

lärare F får svara på hur hen arbetar med de olika momenten i slöjdprocessen uppger hen att flera 

delar förekommer i årskurs sex, men att de inte arbetar med dem så medvetet i lägre årskurser: 

Intervjuare: Tycker du att idéutveckling är viktigt? 

Lärare F: Ja, det är viktigt. Det är väl mest tidsbrist eller jag känner kanske att jag slarvar. Nu tycker 

jag att det är viktigt i sexan att dom… liksom… visar att dom… kan tänka ut en idé själva. 

Intervjuare: Då undrar jag om eleverna får värdera sin arbetsprocess. 

Lärare F: […] Nu är det sådär bara… lite slarvigare. Men sexorna får ju göra det, dom skriver ett 

eget omdöme då. 
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Intervjuare: Ja, då undrar jag om eleverna dokumenterar sitt arbete. 

Lärare F: Ja, det är det dom gör i sexan kan man säga. Det blir inte så mycket mer. Jag känner inte 

att vi hinner med det riktigt. 

7.3.3. Syn på fortbildning 

Fortbildning är något som lärarna i studien efterfrågar. Några av dem uppger att den 

fortbildning som ges ofta behandlar läsning och liknande och är svår att applicera på slöjden.  

Sju av åtta lärare uppger att det finns moment i kursplanen i Lgr11 som de tycker är otydliga, 

eller inte har kompetens att undervisa i, men det är endast en av dessa lärare, lärare C, som vid val 

av fortbildning skulle välja fortbildning inom detta område.  

Intervjuare: Så om du skulle få önska någon typ av fortbildning nu, vad skulle fokus ligga på då? 

Lärare C: Ja, med det är väl hur… slöjd i samhället och kulturell slöjd också. Visst, jag har väl lite 

koll, men mer sådana frågor. Ungdomssymboler. Lite mer som står i centrat innehåll, vad vi ska 

jobba med. Jag känner att jag inte har koll på allt det där. 

En av lärarna, lärare E, uppger inte inom vilket område fortbildning önskas, lärare D uppger 

att hen skulle vilja träffa andra lärare och på så sätt få ny inspiration. Hela fem lärare, lärare A, B, 

F, G och H skulle välja fortbildning inom hantverket.  

Intervjuare: Om du fick önska mer fortbildning, vad skulle du då fokusera på? 

Lärare H: Jag skulle nog vilja gå någon typ av hantverk, eftersom det har varit ganska mycket teori 

så och skrivande. Jag tror att jag skulle rent, för själen, alltså typ en stickkurs, men ändå någonting 

som jag skulle kunna använda i min undervisning. 

 

Intevjuare: Och om du fick önska [fortbildning], handlar det då om att utveckla ämnet eller mer 

pedagogisk fortbildning, eller… 

Lärare A: Ämnet. 

Intervjuare: Ämnet, alltså så här någon… 

Lärare A: […] Jag vill utveckla mig i ämnet, inte det pedagogiska, det tycker jag är jättetråkigt… Jag 

har dyslexi så jag är så här… Hatar att läsa. 
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Lärarna uppger alltså att de delvis saknar de kunskaper som krävs för att strikt kunna tolka 

och följa kursplanen i Lgr11, men trots att styrdokumentet ska ligga till grund för undervisningen 

i slöjd så skulle majoriteten av lärarna ändå välja att fortbilda sig i något annat om de fick 

chansen. 

7.3.4. Slöjdprocessen 

Slöjdprocessen kan sägas vara basen i slöjden och något som på ett eller annat sätt 

förekommer i all slöjdundervisning. Hur det sedan arbetas med slöjdprocessen visar sig i studien 

enligt lärarnas utsagor se väldigt olika ut. Nedan redovisas vilken typ av uppgifter lärarna 

använder sig av i undervisningen och då framför allt om de är styrda eller fria. Övriga 

underrubriker behandlar de olika moment som ingår i slöjdprocessen. 

Typ av uppgifter 

Typ av uppgifter är det område som är mest likvärdigt i lärarnas undervisning. Samtliga lärare 

som ingår i studien uppger att de har bestämda uppgifter som eleven skall göra, ofta teman med 

utgångspunkt i en teknik. Inom detta tema får sedan eleven välja fritt. Sju av lärarna kallar detta 

arbetssätt för styrt, och en lärare kallar detta arbetssätt för fritt. 

Intervjuare: Du säger att det är styrt, men på vilket sätt? 

Lärare C: Uppgiften, vad du ska göra. Sen finns det alltid… Det måste alltid finnas så att dom kan 

vara kreativa. Det ges ramar. […] 

Några av lärarna uppger också att det är mer styrt i de yngre åldrarna, eftersom dessa elever 

behöver lära sig baskunskaper för att sedan kunna arbeta mer fritt. Även i årskurs sex har några 

av lärarna mer styrd undervisning eftersom läraren tycker att det är viktigt att kunna styra att 

samtliga moment som sedan skall betygsättas ingår i arbetet. 

Intervjuare: Du säger att ni har lite styrda uppgifter. Styrda på vilket sätt? 

Lärare F: Alltså, det är vissa saker, i trean är det ganska mycket styrt för dom behöver lära sig 

ganska mycket så där är nästan hela terminen styrd… Alltså, jag har sagt att idag ska vi… tova. 

Och så gör vi det… Idag ska vi göra en snodd… Och så gör vi det. Så. Så trean blir väldigt styrd. I 

fyran är det väl lite nu på slutet som det har varit lite friare. Dom har sytt en påse och så blir det 

halva terminen så då hinner man ju inte så mycket helt enkelt. Tanken är i femman att dom ska få 

lite mer eget. Sen blir det igen sen i sexan att man styr upp det bara för att dom ska få betygen. Så 

att då får dom en styrd uppgift igen. Dom ska visa sina kunskaper. 

 

Även lärare D, som säger sig ha en väldigt fri undervisning bygger ibland upp undervisningen 

på liknande sätt som de lärare som uppger att de har styrd undervisning: 
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Lärare D: […] Men sen har jag extremt fritt arbete också. För jag får panik när alla ska göra en… 

låda. Och den ska vara si och sådana mått, och dom ska lära sig och hyvla. Jag får ångest och jag 

tycker man pajar barnens kreativitet. 

Intervjuare: Men hur lägger du upp det? 

Lärare D: Jag har vissa ämnen… Eller jag har vissa… Det kan till exempel vara att i trean vill jag 

att dom ska lära sig kontursågen. Och då så har dom en uppgift att dom ska göra en egen mall och 

rita av den och såga ut den på kontursågen. Vad det sedan blir är ganska ointressant. […] 

Lärarens syn på idéutveckling 

Sex av lärarna, lärare B, C, D, E, F och G, tycker att elevens idéutveckling är viktig, eller 

mycket viktig. Lärare H uppger att idéutveckling ingår i undervisningen, men uppger inte om det 

är ett viktigt moment. Lärare A anser inte att idéutvecklingen är speciellt viktig. 

I lärare Cs undervisning ingår idéutveckling i vissa arbetsområden, i vissa inte: 

Intervjuare: Är det där själva idéutvecklingen kommer in då? Är idéutveckling någonting som ni 

lägger mycket fokus på? Vid bedömning som så? Är idéutveckling viktigt? 

Lärare C: Ja, vid vissa tillfällen. Vid vissa tillfällen är det jätteviktigt och i andra inte. Till exempel 

nu med åttorna, när dom har gjort fria broderier med kärlek. Då jobbar dom på bilden med sin 

förlaga, skiss, och där är det ju verkligen viktigt… Där tittar jag verkligen på det kriteriet. 

 Lärare F uppger att det ibland slarvas med idéutvecklingen på grund av tidsbrist, men att 

sexorna arbetar med detta. För lärare G är idéutvecklingen en lång process som behöver tränas: 

Intervjuare: Idéutvecklingen då, för dom eleverna kommer ju med en egen idé. Är det något du 

lägger fokus på? Något du uppmuntrar? 

Lärare G: JA! Absolut! Men det är ibland trögt. Det är en lång process det här, att fostra, för det är 

det det här handlar om. Att fostra barnen till att ta initiativ, att våga stå för det dom gör och orka 

vidare och driva det hela vägen fram. Där någonstans, det kan man jobba mycket med. 

Lärarens syn på överväganden 

Flera av lärarna anser att överväganden är viktigt, men uppger samtidigt att det är svårt för 

eleven att överväga olika alternativ i sitt arbete. Lärare A anser att det blir svårt eftersom eleverna 

inte tänker så mycket när de arbetar, lärare C anser att eleverna är lite lata och att det därför ofta 

blir hen som får tänka åt dem och lärare F tror att eleverna kanske är lite för små för att kunna 

överväga olika alternativ. 

Intervjuare: Är det [övervägandet] något du tycker är viktigt? 
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Lärare F: Det är viktigt. Det är ju så man lär sig problemlösning och det är ju en del av slöjden 

egentligen… Fast det är ju inte alla som, nu är dom ju så små. Jag kan tänka mig att om man går i 

sjuan, åttan, nian att man kan ta sådana beslut. Jag styr nog ganska mycket ändå. Tror jag. Men 

absolut, är det någon som… ”Men jag vill göra så här istället” och jag tycker att det låter vettigt. 

Absolut, då får dom göra det, men det är inte så jättemycket vi håller på med det. 

Lärare B uppger att överväganden är något som ständigt ingår i undervisningen: 

Intervjuare: Får eleverna överväga olika arbetssätt och så där? 

Lärare B: Det är ju ständigt i arbetet. Det är… ingår hela tiden i slöjdarbetet. ”Jaha, ska den ha 

långa ben, eller korta ben?” ”Ska den… Ska jag fila på kanterna?” Och det där övervägandet kan ju 

vara… svårt för många elever i början så där. ”Ska jag göra det här, är det rätt?” Då får man… 

”Vad tycker du är snyggast?” Eller det estetiska får komma in och dom får tycka till… Innan… 

Det försöker jag alltid. 

Intervjuare: Tycker du att det är viktigt? Det här med överväganden? 

Lärare B: … Beslutet ska vara deras. Det är viktigt.  

Lärarens syn på framställningen 

Att framställningen är viktig anser samtliga lärare som fått frågan och fem av lärarna, lärare A, 

B, D, F och G, menar att framställningen är det absolut viktigaste i slöjden, att detta moment 

sticker ut bland övriga. 

Intervjuare: Om vi tar dom här bitarna: idéutveckling, överväganden, framställning, värdering och 

dokumentation. Anser du att alla fem bitar är lika viktig eller är det något som sticker ut där? 

Lärare B: Man lär i det man gör… Så jag tycker det sticker ut mest. Vi ska självklart göra grejer här 

inne. Det är både… Man lär sig i det, och blir det någonting eleven tycker väldigt mycket om så 

stärker ju det dom otroligt mycket. Så att, det tycker jag sticker ut. 

 

 Hur viktig framställningen är och vad det är som är viktigt i arbetet varierar dock. Två av 

lärarna, lärare A och lärare F, menar att det är i framställningen som eleverna visar att dom har 

rätt kunskaper. 

Lärare F: [...] Dom visar att dom har kunskaper, att dom använder sig av kunskaper och visar det 

för mig. Så att man inte bara sitter och väntar och frågar. Om det får man ju tjata. 

Lärare B och lärare E menar däremot att framställningen är viktig eftersom det är i görandet 

som eleven lär sig. 

Lärare E: Man lär sig genom arbetet, så skulle man göra fel då vet man det till en annan gång 

vad… Ja, hur man ska göra. Jag tror att man lär sig genom sina misstag. 
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Lärarens syn på värdering av arbetsprocessen samt elevens dokumentation 

Jag har här valt att sambehandla värdering och dokumentation av arbetsprocessen eftersom 

värderingen ofta är en del av dokumentationen. Dessa två delar är också de som ett antal lärare 

uppger har utökats i och med nya läroplanen. 

Det vanligaste sättet för eleven att dokumentera sitt arbete är i någon typ av loggbok. Sex av 

lärarna, lärare B, C, E, F, G och H, uppger att denna typ av dokumentation ingår i 

undervisningen. Av dessa uppger dock fyra av lärarna att det endast är eleverna i årskurs sex som 

dokumenterar sitt arbete och då motiveras dokumentationen ofta av att dessa elever betygsätts. 

Att övrig dokumentation uteblir motiveras främst av tidsbrist. 

Intervjuare: Ja, då undrar jag om eleverna dokumenterar sitt arbete? 

Lärare F: Ja, det är det dom gör i sexan kan man säga. Det blir inte så mycket mer. Jag känner inte 

att vi hinner med det riktigt. 

Intervjuare: Men är det då i början av projektet och sen i slutet, eller hur fungerar det? 

Lärare F: Ja, dom skriver en planering i början och sedan så har vi en lapp där dom skriver, där 

dom värderar sitt arbete efter varje lektion. Så den får dom fylla i varje lektion. […] Sen skriver 

dom eget omdöme. Jag tror på något sätt att skulle jag göra det med fyror och femmor, det skulle 

bli så mycket papper, så mycket ”jocks”, det känns som det räcker att göra det i sexan, dom är inte 

riktigt mogna för det innan heller. Man kan börja introducera lite för dom i femman, men jag tror 

det blir för mycket dokumentation. 

Ofta används loggboken i kombination med någon annan typ av dokumentation. Lärare E, G 

och H vill förutom loggboken att eleven också ska lämna in en skriftlig planering med skiss innan 

arbetets början. 

Lärare H: Ja, alltså alla… Sexorna blir bedömda… Skissen ska finnas med, formgivningen och 

loggboken. Dom tre, allt det har jag grundat bedömningen på då. 

En av lärarna, lärare D använder sig i stort sett inte alls av dokumentation i undervisningen 

och har en annorlunda syn på vad dokumentation är jämfört med övriga lärare. 

Intervjuare: Är det någon del [ i slöjdprocessen] som du inte tycker är så viktig? 

Lärare D: … Nej, jag tycker alla är viktiga, en dokumentation diskuterar vi också för att… Hur vi 

dokumenterar. För att jag fotar ju, men det här med loggbok finns ju inte här, för det får jag ju 

också bara ångest av, men dokumentation är ju viktig, men dom dokumenterar ju hela tiden när 

dom gör sina saker på något sätt. Det är ju den färdiga produkten som dom har, men om du har 

gjort någonting så om du tittar på den så kommer ju du ihåg dom stegen som var jobbiga eller det 

som var svårt eller det som var jättekul. 
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Ofta ingår värdering av arbetsprocessen i loggboken eller i en skriftlig utvärdering efter 

genomfört arbete. Att så är fallet uppger lärare A, C, E, F, G och H. Lärare A anser dock att 

eleverna är dåliga på att värdera sin arbetsinsats. 

Intervjuare: Att eleverna kan värdera sin egen arbetsprocess. Är det något som du tycker är viktigt? 

Lärare A: Nej… Dom är dåliga på det tycker jag. Eleverna. Att värdera liksom. Jag säger så här: 

Skriv, försök skriv utförligt. Det blir så här: Bra, nej, ja. 

Lärare B och lärare D låter eleverna utvärdera sin arbetsprocess muntligt.  

Intervjuare: Okej, är det [värdering av arbetsprocessen] någonting du arbetar med över huvud 

taget? 

Lärare B: Alltså, dom värderar… Man ställer frågor: Vad tycker du här, eller… Jag försöker få med 

nu att dom ska reflektera över… Gick det här bra? …Varför gick det bra, över huvud taget? Att 

dom ska ställa den frågan. 

 

7.3.5. Experimenterande 

Jämförelsen mellan Kpl2000 och Lgr11 visar att experimenterande är ett nytt moment som 

ska ingå i slöjdundervisningen och därmed något som kan belysa hur ingående kursplanen följs . I 

de intervjuer som genomförts i denna studie framkommer det att skillnaderna är stora i hur 

mycket lärarna uppger att eleverna får experimentera i sin slöjdundervisning. Fem av lärarna, 

lärare A, C, E, F och H, uppger att experimenterande sker ganska lite, eller mycket lite och endast 

en lärare i textilslöjd, lärare G, svarar ett klart ja på frågan om eleverna får experimentera i 

slöjden. De båda trä- och metallslöjdslärarna som ingår i studien, lärare B och lärare D, uppger att 

experimenterande är viktigt och att momentet förekommer frekvent. Lärare B uppger att eleverna 

får experimentera i hög grad i slöjden, och lärare D uppger att eleverna får experimentera 

jättemycket.  

Intervjuare: Du säger att dom får prova sig fram. Innebär det att dom får experimentera ganska 

mycket här? 

Lärare D: Dom får experimentera jättemycket. Material och maskiner och allting står framme så att 

dom kan testa. Dom kan ta, och dom ser vad dom behöver. Det handlar ju också om design och 

problemlösning. Men allting står framme så att dom kan ta. Även dyra saker. Kopparplåt och 

allting står framme, varsågod att ta. 

Av de textillärare som ingår i studien uppger alltså fem att experimenterande förekommer 

ganska lite, eller mycket lite i undervisningen. Det skulle kunna vara så att slöjdens hårda material 

är lättare att experimentera med än de mjuka, något som lärare E är inne på. 
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Intervjuare: Får dina elever experimentera? 

Lärare E: ... Nja… I vissa… Jag kan tycka att det är ganska svårt att experimentera i textila material 

när det kommer till färdiga material som tyger och så och det jobbar vi ganska mycket med inne 

hos mig, färdiga tyger. Däremot när vi jobbar med ull och tovar och så, där får dom ju 

experimentera och testa sig fram. Vad händer om jag gör så här med ullen och så vidare, men det 

är ju inte speciellt mycket experimenterande skulle jag inte säga.  

Det vanligaste skälet till att experimenterandet uteblir är annars tiden. Fyra av lärarna, lärare A, 

C, F och lärare H, uppger att de helt enkelt inte hinner experimentera. Lärare A uppger att hen 

skulle vilja, men stora grupper och korta lektioner hindrar detta. Lärare C anger också tid som ett 

skäl till att experimenterande inte förekommer i speciellt hög grad, men nämner också bristande 

kunskaper och bristande intresse hos eleverna som orsaker. Lärare H uppger att 

experimenterande förekom mycket tidigare i undervisningen, men att den mer styrda kursplanen 

gjort att experimenterande numera inte hinns med.  

I de fall där lärare i textilslöjd uppger att experimenterande förekommer nämner två av dem, 

lärare C och lärare G, att experimenterandet sker i arbetet med återbruk. 

Intervjuare: Får dom [eleverna] experimentera mycket på slöjden? 

Lärare C: Äh, det är väll det som jag känner att jag ligger lite minus på. Jag hade en förhoppning 

här nu med dom här niorna. Alltså, dom skulle skapa något nytt av något gammalt. Då är man 

egentligen väldigt fri, men… det har dom inte riktigt klarat så… […] Dom har inte riktigt det 

intresset den här gruppen och inte dom kunskaperna. […] Jag hade tänkt att dom skulle vara klara 

efter halva terminen, men vi jagar för att bli klara till jul, men då har det gått bort lite tid också. Att 

dom skulle fortsätta i det materialet och kanske jobba med en annan teknik, att det alltså skulle 

experimenteras lite med vad man kan göra med ett material. Men det har inte riktigt lyckats med 

det. 

7.3.6. Slöjdens motiverade plats i skolan 

När lärarna i studien skall motivera slöjdens plats i skolan gör de det på väldigt olika sätt. Det 

är svårt att få en tydlig överblick då samtliga lärare nämner flera saker som viktiga och inga lärare 

tycker precis lika. Flera av lärarna, lärare B, E, F, G och H nämner dock personlighetsutveckling 

på ett eller annat sätt: 

Lärare E: […] Jag tycker att slöjden handlar mycket om den här personlighetsutvecklingen. Att 

man lär sig våga, man lär sig att verkställa sina egna idéer, man lär sig att man faktiskt kan, och 

man lär sig det här… Ja, men det här kreativa också. 

Lärare B: […] Eleverna får vara kreativa, dom får använda sina kunskaper på ett praktiskt sätt… 

och det stärker. 

Kreativitet och glädjen är viktiga element som lärarna tar upp. Lärare D går så långt att hen 

kallar slöjden för ”skolans roligaste ämne”: 
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Lärare D: Vi säger på föräldramöten och så, då säger jag ”Välkommen till skolans roligaste ämne!”. 

Det finns ju inte ett enda barn som inte tycker att det är roligt. Dom är sura när det är höstlov för 

då får dom inte ha slöjd. Det är så fantastiskt. 

Även lärare A lyfter fram glädjen som viktig: 

Lärare A: Det är nog skaparglädje tror jag. Att dom kommer hit och tycker att det är kul att få vara 

här att få göra någonting och… använda sina händer. 

Flera av lärarna nämner också att andra ämnen går in i slöjden. Både matematik och svenska 

är ämnen som eleverna har användning för i slöjden.  

Lärare C: Jag tycker att det är jätteviktigt att man tränar alla förmågor, den här praktiska biten 

också. Jag tycker att mycket av det teoretiska går in i det praktiska också. Har man förstått eller har 

man bara pluggat in? Både matte och svenska går ju in i de här praktiska ämnena. 

Problemlösning är också återkommande i lärarna svar:  

Intervjuare: Då undrar jag vad du tycker är det viktigaste som eleven lär sig i slöjden. 

Lärare F: Oj… Det är att lita på sin egen förmåga. Känna att man klarar av att lösa problem. Det 

är ju mycket problemlösning. 

Övergripande verkar lärarna ha vissa svårigheter med att motivera vad slöjden bidrar med. 

Samtliga lärare tycker att slöjden är ett viktigt ämne, men kan inte riktigt formulera på vilket sätt. I 

stället ger flertalet lärare ganska svepande och otydliga svar med fokus på olika saker. 

Intervjuare: Då är det faktiskt sista frågan nu. Och då undrar jag vad du tycker är det viktigaste 

som eleven lär sig i slöjden? 

Lärare G: …Gud vad svårt att svara på… 

Lärare F: Oj… 

 

Intervjuare: Då undrar jag också, som en följdfråga på det, hur du skulle sälja in ämnet slöjd vid till 

exempel ett föräldramöte? 

Lärare B: … Ja… Om jag skulle ha ett föräldramöte så skulle jag nog skriva ner lite stödpunkter på 

just den där biten… Det, det är svårt ibland, men man lär sig genom att göra… 

Lärare H: Oj… 

 

Förutom det som nämnts ovan berör lärarna också entreprenörskap, att eleven får vara med 

om en hel process, och samarbete som viktiga bitar i slöjden. 
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7.3.7. Andra yttre faktorer som påverkar undervisningen. 

Då lärarna fick frågan om några yttre faktorer påverkat undervisningen var det, som nämnts 

ovan, endast hälften av dem som uppgav kursplanen som en faktor. Den faktor som flest lärare, 

lärare A, C, F, G och H, uppgav var istället tiden. Mindre tid i form av kortare lektioner, fler 

lektioner och minskad planeringstid ansågs påverka undervisningen negativt, ge sämre kvalitet på 

undervisningen. 

Intervjuare: Då undrar jag om din undervisning har förändrats sen du började jobba som lärare? 

Lärare F: Ja, men det är väll det här med planering. Det finns inte lika mycket tid för planering. 

Mycket mer lektioner. Man måste bara gå på rutin, ja. Ta fram sådant gammalt som man gjort hela 

tiden. För att det är fler elever, fler grupper. Det är kort tid mellan lektioner, det finns nästan ingen 

tid för planering och då får man ju strunta i allt det här nya som man skulle vilja testa. Tyvärr. Så 

det är jättesynd. 

För lärare A är det en kombination mellan stora grupper och korta lektioner som påverkar 

undervisningen: 

Lärare A: På den här skolan tycker XXX att man ska ha fulla grupper. Jag har tio symaskiner, men 

jag har 16, mellan 16 och 18 elever, i nästan alla grupper. 60 minuter i veckan. Så man hinner 

knappt komma in hit, och så ska man plocka fram och så kommer någon försent och så finns det 

inte symaskiner till alla, så det är jättestressigt. […] 

Intervjuare: Okej, är det något du tycker hindrar ditt jobb? 

Lärare A: Ja, det gör det. För stora grupper och för lite tid. […] Man kan inte nå målen om dom är 

16 elever och har 60 minuter. Det är nästan omöjligt. Så man kan inte nå så många höga betyg kan 

jag ju säga. 

En annan faktor som några lärare uppger ha påverkat undervisningen är den ökade 

dokumentationen. 

Intervjuare: Finns det då några yttre faktorer som påverkat din undervisning? 

Lärare F: Det är ju att man har fått fler lektionstimmar, tycker jag. […] Den andra stora 

förändringen är dokumentationen. Det tycker jag att det är mycket mer dokumentation. Som är 

ganska… inte så mycket kvalitet i den. […] Så det är ju en förändring, dokumentation, absolut. Då 

tar ju den av planeringstiden också. 

Två av lärarna uppger också traditionen som något som påverkat undervisningen, särskilt när 

de var nya i yrket: 

Lärare D: Ja, jag tror att jag körde det som den innan hade, så som han hade jobbat. Han började 

här 1968. Och jag trodde att man skulle jobba så. Mitt hjärta sa nej, för jag hade gått på 

lärarhögskolan och det är en helt annan slöjdutbildning än i Linköping och där var det att liksom 

allting ska stå framme, det ska vara fritt, styrt men fritt liksom. 
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Intervjuare: Men vad var det som fick dig att tro att det skulle vara så som han hade det? 

Lärare D: Ja, för att det alltid hade varit så. Det satt i väggarna här. 

Lärare E har liknande erfarenhet: 

Intervjuare: Då undrar jag om din undervisning har förändrats sen du började arbeta som lärare? 

Lärare E: Ja… Den har förändrats ganska mycket skulle jag nog säga. För i början var jag väldigt 

mån om att eleverna skulle bli färdiga med sina arbeten, att resultatet skulle bli fint… Och jag tror 

lite att det var för att när jag kom ut som ny lärare, i slöjdämnet så är man ganska ensam, man har 

oftast inte någon kollega så att arbeta med, och då var det andra lärare på skolan så som kom och 

berättade att, åh, vad fina saker eleverna hade fått göra med läraren före mig och så där. Och det 

tror jag påverkade mig ganska mycket. Det kändes som att eleverna, om dom gjorde fina saker på 

slöjden, så framstod jag som en mer lyckad lärare. 

 

Flera lärare uppger att de förändrat sin undervisning sedan de började arbeta som lärare på så 

sätt att den blivit mera styrd. Detta beror i en del fall på den nya läroplanen och då framför allt på 

att läraren ska sätta betyg på eleverna i årskurs sex, men i de flesta fall har inte denna förändring 

med läroplanen att göra utan beror snarare på elevernas bristande kunskaper och på att läraren 

inte räcker till om eleverna arbetar med alltför skiftande alster. 

Lärare H uppger att undervisningen förändrats i och med nya läroplanen och att denna 

förändring visar sig i att undervisningen nu är mer styrd: 

I: Har du några exempel på hur din undervisning har förändrats? 

H: Jag tror att jag har gått kanske då… Jag var friare förut. Jag var mycket friare att jobba med 

olika tekniker och… nu är jag mer att jag vill ha det mer likvärdigt för alla. Jag har dragit åt 

tyglarna.  

 

Trots att de intervjuade lärarna arbetar i samma kommun skiljer sig ramarna åt markant. En 

lärare uppger att eleverna endast har 60 minuter slöjd i veckan, samt att grupperna består av 16 

till 18 elever, medan en annan lärare uppger att eleverna har 90 minuter slöjd i veckan, samt att 

grupperna består av mellan 7 och 12 elever. Det råder helt enkelt olika villkor för 

slöjdundervisning.  
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8. Analys 

8.1. Skillnader mellan Kpl2000 och kursplanen i Lgr11, samt lärarens upplevelse av 

Lgr11. 

De största skillnaderna mellan Kpl2000 och kursplanen i Lgr11 är att den senare har ett 

centralt innehåll som talar om vad undervisningen skall innehålla, samt att den innehåller 

kunskapskrav för årskurs 6, istället för uppnåendemål för årskurs 5. Vad gäller syftestexten så är 

förändringarna ringa. Mängden text, samt mängden verb och substantiv är likvärdig och så även 

till stora delar innehållet. Den innehållsmässiga kategoriseringen (se 7.2.4.) visar att begrepp som 

passar i kategori G, bidra till allmän utveckling, blivit färre. Intressant är att ett av dessa begrepp, 

problemlösning, är något som flera av de lärare som ingår i studien lyfter som styrkan med 

slöjdämnet. Intressant är också att några lärare uppger att experimenterande, som tillkommit i 

kursplanens syfte i Lgr11, och kategoriserats i en helt ny kategori, kategori H, experimenterande och 

kombinerande, inte förkommer lika frekvent i undervisningen efter införandet av Lgr11.  

Jämförelsen mellan Kpl2000 och Lgr11 visar således att experimenterande är ett nytt moment 

som tillkommit på transformerings- och medieringsarenan och som därmed ska ingå i 

slöjdundervisningen.   

Lindensjö & Lundgren (2000) uppger att det finns ett avstånd mellan läroplanens 

formuleringsarena och realiseringsarena. Lärarnas förhållningssätt till experimenterande och 

problemlösning samt övrig information som lärarna uppgett under intervjuerna, tyder på att 

flertalet har kännedom och till viss del försöker arbeta utifrån det centrala innehållet i kursplanen, 

samt kunskapskraven, men inte lägger särskilt stor vikt vid kursplanens syfte. Detta medför att 

kursplanen i sin helhet inte efterföljs och de beslut som man tagit i formuleringsarenan inte 

infrias. Den klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan som Lindensjö & Lundgren 

(2000) beskriver blir i dessa avseenden tydlig. 

I Lgr11 har den tidigare formuleringen slöjdföremål i både textil, trä-och metall ändrats till olika 

material. Detta skulle kunna bero på att slöjden som historiskt varit två ämnen, mer och mer ses 

som ett ämne, även om så var fallet redan i Lgr80. Detta konkretiseras dock inte i undervisningen 

där undervisning i textilslöjd sker för sig och trä- och metallslöjd för sig. Majoriteten av lärarna i 

studien uppger dessutom att de planerar ”sin” slöjdart utan samarbete eller insyn i vad kollegan 

gör i den andra slöjdarten.  Det är alltså den, i läroplansteorin benämnda, historiska 

reproduktionen (Lindensjö & Lundgren, 2000) som ligger till grund för hur slöjden ser ut i 

praktiken. Även här är klyftan mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan påtaglig. 
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Flertalet lärare i studien uppger att det finns delar i kursplanen som de har svårigheter att 

tolka. Avståndet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan visar sig där med till vissa 

delar vara stort. 

NU-03 visar att en stor del av slöjdlärarna vid undersökningens genomförande var obehöriga. 

Enligt Erdis (2003) krävs utbildad personal som kan tolka och följa läroplaner och kursplaner, för 

att undervisningen ska vara likvärdig. Samtliga lärare som intervjuats i denna studie är behöriga. 

Trots detta har flertalet svårigheter med att tolka kursplanen i slöjd. Intressant är att trots att sju 

av åtta lärare tycker att vissa delar är oklara och att de saknar den kompetens som krävs för att 

undervisa utifrån kursplanen i sin helhet, skulle sex av dessa lärare ändå välja annan typ av 

fortbildning om de fick möjligheten. Detta återspeglar det resultat som framkom i NU-03, vilket 

visar att även om läroplanen och kursplanen anses viktiga och till viss del påverkar 

undervisningen, så är det i grund och botten lärarens personliga intresse som styr undervisningen 

mest. 

8.2. Slöjdprocessen och arbetssätt 

Det är främst den, i läroplansteorin benämnda, historiska reproduktionen (Lindensjö & 

Lundgren, 2000) som ligger till grund för hur slöjden ser ut i praktiken. I slöjden är det tydligt att 

vissa föreställningar om ämnet har cementerats och därmed är svåra att ändra. Detta gäller 

exempelvis uppdelningen mellan slöjdarterna och det faktum att framställningen fortfarande, 

trots formuleringarna i Lgr11 som kom till med syftet att minska detta fokus, anses vara det i 

särklass viktigaste momentet i slöjdprocessen enligt lärarna i studien. Det vanligaste sättet att 

arbeta i slöjden var, när NU-03 genomfördes, att läraren stod för en eller flera idéer eller 

arbetsområden/teman inom vilka eleven fick välja vad hen skulle göra. I de intervjuer som jag 

genomfört framkommer precis samma resultat. Samtliga lärare uppger att de, mer eller mindre, 

arbetar enligt denna modell.  

I NU-03 framkom det också att undervisningen var mer lärarstyrd i de lägre årskurserna och 

där gjordes analysen att tilltron till de yngres förmåga att vara delaktiga brister. Denna analys 

stämmer dock inte överens med lärarnas åsikter. I intervjuerna framgår det att undervisningen 

fortfarande är mer lärarstyrd i de lägre årskurserna, men anledningen verkar snarare vara att 

eleverna behöver få baskunskaper i de lägre årskurserna för att ha en grund att stå på i sitt 

slöjdande. Att eleven skall känna till och utforska materials och teknikers möjligheter, utan att 

tidigare ha varit i kontakt med dessa, är näst på omöjligt. 

NU-03 visade att alldeles för stort fokus vid undersökningens genomförande låg på 

framställningen, vilket gjorde att man på formuleringsarenan förtydligade slöjdens processer i 

Lgr11. Detta verkar ha haft en påverkan, om än dock liten. Majoriteten av lärarna i studien 

uppger att de dokumenterar mer och att mer fokus nu ligger på elevens idéutveckling, men 

hälften av lärarna anser ändå att det är framställningen som är viktigast.  
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Synen på planering har också ändrats sedan NU-03 genomfördes. Då ansåg över 90 procent 

av lärarna att planeringen främst var till för eleven och att syftet var att kunna tala om arbetet. 

Denna åsikt har endast en av de åtta lärare som jag intervjuat. Övriga ser planeringen som viktig 

och flera tar med detta moment i bedömningen av eleven. 

8.3. Slöjdens motiverade plats 

I NU-03 framkom det att lärarna hade svårigheter med att motivera ämnet slöjd, något som 

också Johansson (2002) hävdar: 

”En kritisk fråga är om slöjdlärarna själva alltid är medvetna om slöjdämnets karaktär och 

diskuterar och beskriver slöjdaktiviteter i liknande termer som föräldrarna? Att fastna i invanda 

språkbruk och hävda att slöjden är ett praktiskt ämne bidrar till att begränsande, rentav felaktiga, 

uppfattningar återskapas och upprätthålles.” (sid. 217)  

Flera av lärarna i studien tystnar när de ombeds berätta om vad de tycker är det viktigaste som 

eleven lär sig i slöjden, men efter lite betänketid lyckas samtliga tillslut svara på frågan och flera 

lärare lyfter fram förmågor och moment som är unika för just slöjdämnet. Endast ett par stycken 

av lärarna i studien talar om slöjden som ett rent praktiskt ämne. Däremot verkar lärarna 

diskutera och beskriva slöjdaktiviteter väldigt sällan, det är endast ett fåtal av lärarna som uppger 

att de samarbetar med andra lärare, något som stämmer väl överens med resultaten i NU-03, och 

detta kan bidra till att det inte är en självklarhet att sätta ord på slöjdens kvaliteter.  

Flera av lärarna i studien uppger att slöjdens styrka är att ämnet är personlighetsutvecklande. 

Detta är en syn som funnits med sedan slöjdens intåg i skolan. Enligt Trotzig (1988) ansåg 

Salmon redan i slutet av artonhundratalet att slöjden skulle vara personlighetsutvecklande. Detta 

är något som enligt Borg (1995) också togs upp i 1940-års skolutredning där det framfördes att 

”självförtroendet ökar hos elever som lyckas med praktiska uppgifter” (sid. 53). I kursplanen i 

Lgr11 nämns personlighetsutvecklingen i den inledande texten. Där står att slöjden ”stärker 

tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet” (Skolverket, 2011), men det är ändå 

intressant att ett av begreppen under kategorin G, bidra till allmän utveckling, i den innehållsmässiga 

kategoriseringen nämns som viktigast, då denna kategori, som nämnts ovan, krympt väsentligt i 

Lgr11. 

Flera av lärarna lyfter fram att andra ämnen, och särskilt då matematik och svenska, ingår i 

slöjdundervisningen och ser detta som något positivt. Detta kan tyckas märkligt, men då 

praktiska ämnen anses vara mindre viktiga och nyttiga än teoretiska ämnen (Skolverket, 2004) 

och lärarna själva till viss del ser slöjden som ett praktiskt ämne, anser de det troligtvis viktigt att 

visa att vissa delar också är teoretiska. 
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9. Diskussion 

Borgs studie (1995) visade att slöjdlärarna inte påverkats av läroplanstexterna nämnvärt i sitt 

arbete. Detta resultat skiljer sig mot det resultat som framkommit i denna studie där majoriteten 

uppger att de påverkats mer eller mindre av Lgr11. Hur detta ser ut i realiteten framgår inte av 

resultatet då endast intervjuer är genomförda och det därmed är lärarnas upplevelse av påverkan 

som framkommer. Det är hur som helst tydligt att synen på kursplanen i slöjd skiftar och därmed 

också användningen av den. Att en förhållandevis hög andel av de intervjuade lärarna ändå 

uppger att undervisningen påverkats av Lgr11 skulle delvis kunna bero på att de aktivt valt att 

delta i studien. Detta skulle kunna tyda på ett intresse för utvecklingen av ämnet och därmed ett 

större engagemang i styrdokumenten än genomsnittsläraren. 

Dokumentation och idéutveckling har fått större utrymme i undervisningen, men fokus ligger 

ändå fortfarande på framställningen. Detta måste ses i sin kontext. Lgr11 belyser samtliga delar i 

slöjdprocessen och dessa får antas vara av likvärdig vikt. Framställningen måste sättas i relation 

till alla delmoment i processen. Det blir dock naturligt fokus på framställandet då detta är det 

moment som det läggs mest tid på i undervisningen. Och så kanske det också ska få vara. Som 

lärare B uttrycker det: ”Man lär genom att göra”.  

Det vanligaste arbetssättet som lärarna uppgav  när NU-03 genomfördes, var, precis som i 

denna studie nu, att läraren presenterar ett arbetsområde/tema inom vilket eleven får välja vad 

hen ska göra. När NU-03 genomfördes saknades centralt innehåll i kursplanen vilket innebar att 

innehållet i undervisningen var valfritt så länge det styrde mot målen. Nu gällande kursplan är 

däremot innehållstyrd, vilket gör att ovan nämnda arbetssätt känns motiverat. Flera lärare uppger 

att de arbetar på detta sätt för att vara säkra på att samtliga moment i det centrala innehållet i 

kursplanen ingår i undervisningen. I Diskussionsunderlag till kursplanen i slöjd (Skolverket, 2013-12-

01) är det också detta undervisningssätt som exemplifieras, vilket skulle kunna ligga bakom detta 

resultat.  

Det är delar i kursplanen i slöjd som lärarna anser vara svårtolkade och som därför inte ingår i 

undervisningen. När delar av kursplanen inte används i undervisningen infrias inte de beslut som 

fattats på formuleringsarenan. Här finns en tydlig klyfta mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan. Denna klyfta visar sig också i lärarnas utsagor där fokus i undervisningen 

fortfarande uppges vara på framställningen, något som man på formuleringsarenan försökt 

komma bort ifrån med hjälp av tydligare beskrivning på transformerings- och medieringsarenan 

av vad slöjdprocessen innebär. Denna klyfta skulle kunna bidra till att slöjdens ställning förblir låg 

och att slöjden därmed förblir ett svårmotiverat ämne. När slöjdundervisningen inte går parallellt 

med övrig utveckling i samhället förblir ”nyttan” med slöjden svårmotiverad. För att denna klyfta 

inte skall öka ytterligare är det av vikt att lärare blir medvetna om syftet med ämnet och får den 

fortbildning som krävs för att kunna tolka styrdokument. Sker inte detta kommer slöjden förbli 
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ett ifrågasatt ämne bland elever och föräldrar och därmed ett ämne vars framtid som obligatoriskt 

ämne är osäker.  

Slöjden har förutsättningarna att låta oss ”tänka, kommunicera och forma i en integrerad 

process” som Säljö (2008) uttrycker det, att låta eleverna ”konfronteras med abstrakta och 

konkreta utmaningar”, och är därmed ett ”kommunikativt och reflekterande ämne” som 

Johansson (2002) uttrycker det, men dessa förutsättningar måste också realiseras, vilket inte alltid 

sker i dagens slöjdundervisning.  
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10. Konklusion 

I studien framkommer att slöjdlärare till viss del saknar den kompetens som krävs för att på 

ett tillfredställande sätt kunna tolka och följa gällande styrdokument. För att stärka slöjdens 

anseende och synliggöra slöjdens kvaliteter krävs fortbildning inom dessa områden. Dock inte 

valbar sådan, utan obligatorisk, eftersom det i intervjuerna framkommer att lärarna vid en 

valmöjlighet skulle välja annan typ av fortbildning.  

Det framkommer också att slöjdlärarna sällan samarbetar, än mindre träffar kollegor från 

andra skolor. Detta bidrar till att undervisningen ser väldigt olika ut. Att träffas och prata om 

slöjden skulle kunna vara en enkelt sett att få en mer likvärdig undervisning, särskilt då en ny 

kursplan tagits i bruk och samtliga lärare är noviser.  

Det är anmärkningsvärt att ramarna för slöjden ser så olika ut, även inom en och samma 

kommun. Likvärdig undervisning måste börja med likvärdiga ramar. Det vore intressant att höra 

hur en skolledning motiverar grupper på 16-18 elever och lektionspass som är 60 minuter långa, 

när motsvarande siffror på en annan skola i kommunen är 7-12 elever och lektionerspass på 90 

minuter. Då flera lärare i studien uppger tid som ett hinder i slöjdundervisningen är det 

uppenbart att lärare A hindras från att bedriva en kvalitativ undervisning. Detta skapar också 

olikheter i elevernas förutsättningar att nå målen. 

För att klargöra vad slöjd faktiskt är, vad som är nyttan med slöjden och för att synliggöra 

detta krävs mer forskning på området. Det vore intressant att se hur Lgr11 påverkat ämnets 

status och hur detta i så fall märks. Intressant vore också att studera hur eleverna upplever att 

Lgr11 realiseras i undervisningen samt om gruppstorlek och lektionslängd påverkar 

förutsättningarna för ett högt betyg. 

Förslag på frågeställningar vid fortsatt forskning: 

Hur realiseras läroplanen, utifrån ett elevperspektiv? 

Har den nya kursplanen inneburit attitydförändringar hos lärare/elever/föräldrar? 

Har den nya kursplanen höjt ämnets status? 

Hur påverkar stora grupper elevers inlärning i slöjd? 

Hur påverkar lektionstiden elevers betyg i slöjd? 



48 

 

11. Litteraturlista 

 

Bergqvist, Ingrid, Borg, Kajsa, Hasselskog, Peter, Hinnerson, Bo, Kronberg von Gegerfelt, Sie,   

 Samuelsson, Marcus (2008) Sverige – slöjd. I Gulliksen, Marte & Johansson, 

 Marléne (red.) Nuläge och framåtblickar – om undervisning och forskning inom det nordiska 

 slöjdfältet. Vasa: NordFo 

Borg, Kajsa (2008) Slöjd för flickor och slöjd för gossar. I Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.)  

       Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets Förlag. 

Borg, Kajsa (1995) Slöjdämnet i förändring. Linköping: Linköpings Universitet 

Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck. Linköping: Parajett AB 

Borg, Kajsa (2008a) Kreativitet eller problemlösning – vad bedömer vi i slöjden? I Borg, Kajsa & 

 Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets 

 Förlag. 

Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.) (2008) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: 

 Lärarförbundets Förlag. 

Erdis, M (2003) Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur 

Hasselskog, Peter (2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. Gothenburg studies in 

 educational sciences 289 

Hasselskog, Peter & Johansson, Marléne (2008) Slöjdämnet efter millennieskiftet. I Borg, Kajsa & 

 Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets 

 Förlag. 

Johansson, Marléne (2002) Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

 redskap. Göteborg studies in educational sciences 183. 

Johansson, Marléne (2008) Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I Borg, Kajsa & Lindström, 

 Lars (red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets Förlag. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

 Studentlitteratur AB. 

Linde, Göran (2012) Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur AB 

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P (2000) Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: 

 Stockholms universitets förlag. 

Lindström, Lars (2008) …slöjden såsom medel att uppfostra människor. I Borg, Kajsa & 

 Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets 

 Förlag. 

Lundgren, Ulf P (1979, 1989) Att organisera omvärlden. – En introduktion till läroplansteori. Stockholm: 

 Utbildningsförlaget. 



49 

 

Lundgren, Ulf P (2012) Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen 

 reflektion. I Englund, T, Forsberg, E & Sundberg, D (red.), Vad räknas som 

 kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: 

 Liber AB 

Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Huvudrapport – bild, hem- och 

 konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Ämnesrapport Slöjd (Ämnesrapport till 

 rapport 253). Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011a) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2013-12-01) Diskussionsunderlag till kursplanen i slöjd. www.skolverket.se. 

Skolverket (2000) Grundskolan – kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. 

 Stockholm: Fritzes. 

Skott, Pia (2009) Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och 

 kommunal genomförandepraktik. Uppsala: Uppsala University Library. 

Thorbjörnsson, Hans (2008) Svensk skolslöjd – en internationell framgång. I Borg, Kajsa & 

 Lindström, Lars (red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Malmö: Lärarförbundets 

 Förlag 

Trotzig, Eva (1988) Två uppsatser om tidig svensk skolslöjd. Otto Salomon – en svensk pedagog som fått 

 internationell betydelse. Kvinnlig skolslöjd – ett skolämne växer fram. Linköping: 

 Universitetet i Linköping 

Vetenskapsrådet (2013-12-01). www.codex.vr.se. 

 

 



50 

 

Bilagor 

1. Intervju: mail till slöjdlärare  

Hej! 

Jag arbetar sedan några år tillbaka som lärare i textilslöjd på XXX skola här i XXX och håller 

parallellt med mitt arbete på med en examensuppsats inom ämnet pedagogisk slöjd. Genom 

intervjuer vill jag undersöka hur du som lärare i slöjd upplever att slöjdundervisningen har förändrats 

de senaste åren och vad en eventuell förändring berott på. Som du säkert känner till så finns det 

mycket lite studier gjorda inom slöjdpedagogik, och jag hoppas därför att du vill ta dig tid att delta i 

denna studie! Intervjun tar max en timma och jag kommer självklart ut till din arbetsplats, eller 

annan plats som passar dig. 

Hör gärna av dig senast under v 48 så återkommer jag med mer information. 

Med vänlig hälsning 

Frida Rosengren 

 

2. Intervju: frågor 

Frågeställning Frågor till intervjuperson Ev. följdfrågor samt vilka svar som 

förväntas för att kunna genomföra analys. 

(Inledningsfråga 

utanför frågeställning) 

- Berätta om varför du 
blev slöjdlärare 

 

- Intresse för barn? Hantverk? 

- Utbildningsort & år 

(Inledningsfråga 

utanför frågeställning) 

- Berätta om din 
nuvarande 
arbetsplats 

- Antal år 

- Antal kollegor 

- Samarbete m kollegor 

- Fortbildning 

- Attityd till slöjd 

På vilket sätt finns 

delarna i slöjdens 

arbetsprocesser med i 

lärarnas undervisning? 

- Berätta om din 
undervisning 

- Ge exempel på/beskriv/hur viktigt 
är: 

- Idéutveckling 

- Överväganden 
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- Framställning 

- Värdering av arbetsprocess 

- Dokumentation 

- Barn- och ungdomskultur 

- Experimenterande 

- Styrda uppgifter/fria uppgifter 

Upplever slöjdlärarna 

att deras undervisning 

påverkats av den nya 

kursplanen i ämnet? 

Hur? 

- Har din undervisning 
förändrats sedan du 
började arbeta som 
lärare? 

- Vilka yttre faktorer 
har påverkat? 

 

 

- Vad har främst påverkat denna ev. 
förändring? 

- Hur har denna förändring sett ut? 

- Till det bättre el. till det sämre? 

-  

 - Hur ser du på nya 
kursplanen i slöjd? 

- Har du fått tillräckligt med tid att 
sätta dig in i den? 

- Har den bidragit till en förändrad 
undervisning? 

- Något du tycker är oklart med 
kursplanen? 

Hur motiverar 

slöjdlärare ämnets 

”vara” i dagens skola? 

- Vad tycker du är det 
viktigaste som 
eleven lär sig i slöjd? 

- Hur skulle du sälja in ämnet slöjd vid 
t ex ett föräldramöte? 

3. Jämförelser mellan kursplanernas inledande texter (syftestexten) 

3.1. Centrala ord och meningar som förekommer i kursplanernas syften: 

 

KPL2000 Lgr11 

Allsidig utveckling  

Öva upp skapande Formge och framställa föremål 

Öva upp manuella förmågan Förmågan att arbeta med olika material 

Öva upp kommunikativa förmågan Ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. 

Manuellt och intellektuellt arbete i förening Process där tanke, sinnesupplevelse och handling 

samverkar. 
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Utvecklar kreativitet Ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt 

Utvecklar nyfikenhet Väcka elevernas nyfikenhet. 

Utvecklar ansvarstagande  

Utvecklar självständighet  

Utvecklar förmåga att lösa problem Överväga olika lösningar 

Slöjdprocessen  Process där tanke, sinnesupplevelse och handling 

samverkar 

Idé resulterar i en färdig produkt Utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. 

 

Formge och framställa föremål  

Slöjdarbete i textil, trä och metall Förmåga att arbeta i olika material. 

Formge och framställa föremål i olika material 

med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 

hantverkstekniker. 

Stärka elevens tilltro till den egna förmågan Stärker tilltron till förmågan 

Utvecklar kunskaper som ger beredskap för att 

klara uppgifter i det dagliga livet 

Stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i 

det dagliga livet. 

Värdera formgivning Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 

uttryck 

Värdera funktion Utveckla kunskaper om funktion 

Bedöma formgivning Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 

uttryck 

Bedöma funktion Utveckla kunskaper om funktion 

Medvetenhet om estetiska värden Medvetenhet om estetiska traditioner och 

uttryck 

Förståelse för hur materialval, bearbetning och 

konstruktion påverkar en produkts funktion och 

hållbarhet. 

Utveckla kunskaper om färg, form, funktion och 

konstruktion 

Kunskaper om miljöfrågor (oklart vilken typ av 

miljö som åsyftas. ) 

Kunskaper om hur man väljer och hanterar 

material för att främja en hållbar utveckling 

 

Välja och motivera tillvägagångssätt i 

slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och 

utifrån kvalitets- och miljöaspekter 
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Kunskaper om säkerhetsfrågor kunskaper om säkerhetsfrågor 

Medvetenhet om vikten av resurshushållning (hållbar utvecklingen nämns, men inte vikten av 

den) 

Grund för nytänkande  

Grund för nyskapande  

Kännedom om slöjdtraditioner förr och nu Förståelse för slöjd, hantverk och design från 

olika tidsperioder 

Insikter i vardagshistoria  

Insikter i jämställdhetsfrågor  

Skapa medvetenhet om olika kulturers 

hantverkstraditioner 

Förståelse för slöjd, hantverk och design från 

olika kulturer. 

 

medvetenhet om estetiska traditioner och 

uttryck  

 Utveckla förtrogenhet med begrepp  

Kunskaper om miljöfrågor (oklart vilken typ av 

miljö som åsyftas.) 

Kunskaper om arbetsmiljö 

 Kunskaper i olika hantverk 

 Förmågan att arbeta med olika uttrycksformer 

 Utveckla sin skicklighet 

 Utveckla kunskaper om färg, form, funktion och 

konstruktion och om hur dessa kunskaper kan 

kombineras med medvetna val av material och 

teknik. 

 Förtrogenhet med begrepp som beskriver 

arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls 

estetiska uttryck 

 Analysera och värdera arbetsprocesser och 

resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp 
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3.2. Substantiv i kursplanernas inledande texter 

 

Liknande substantiv  

 

Kpl 2000 Lgr11 

Slöjdämnet  Ämnet slöjd 

Förmåga Förmågan 

Slöjd Slöjd 

Nyfikenhet Nyfikenhet 

Problem Utmaningar 

Uttryck Uttryck, uttrycksformer, estetiska uttryck 

Slöjdprocessen Process, arbetsprocesser 

Idé Idéer 

Färdig produkt Föremål, slöjdföremål 

Slöjdarbete Slöjd 

Textil, trä och metall Material 

Kunskaper Kunskaper 

Formgivning Form 

Medvetenhet Medvetenhet 

Förståelse Förståelse 

Materialval Material 

Konstruktion Konstruktion 

Miljö- och säkerhetsfrågor Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor 

Vikten av resurshushållning Hållbar utveckling 

Slöjdtraditioner (både förr och nu) Estetiska traditioner, tidsperioder 

Olika kulturers hantverkstraditioner Kulturer 

Substantiv som endast finns med i den ena kursplanens syfte 

Utveckling Hantverk 

Skapande Förmågan 

Arbete Uttrycksformer 

Förening Möjligheter 

Kreativitet Skicklighet 

Ansvarstagande Tanke 

Självständighet Sinnesupplevelse 

Förmåga Handling 

Tilltro Förutsättningar 

Beredskap Lösningar 

Uppgifter Resultat 

Dagliga livet Sätt 

Funktion Färg 

Behov Val 

Utbildningen Teknik 

Estetiska värden Undervisningen 

Bearbetning Förtrogenhet 

Produkts funktion Begrepp 

Hållbarhet Redskap 

Grund Design 

Nytänkande  

Nyskapande  

Kännedom  

Insikter  
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Vardagshistoria  

Jämställdhetsfrågor  

Vidare perspektiv  

 

3.3. Verb i kursplanernas inledande texter  

 

4. Uppnåendemål kontra kunskapskrav 

KPL2000 
Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret 

Lgr11 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven skall:  

- kunna föreslå idéer till slöjdarbeten,  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla 
idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. 

- med handledning kunna planera, Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon 
miljösaspekt väljer eleven tillvägagångssätt. 

- med handledning kunna välja arbetsmetoder, Under arbetsprocessen bidrar eleven till att 
formulera och välja handlingsalternativ som 
leder framåt. 

- med handledning kunna genomföra ett arbete, Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat 
sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material 
utifrån instruktioner. 

- med handledning kunna välja färg, form och Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat 

Likande verb  

Kpl2000 Lgr11 

Bidrar till Bidra till 

Syftar till Syfta till 

Utvecklar (förmåga) (kunskaper) Utvecklar (förmågan) (kunskaper) 

Verb som endast finns med i en av kursplanernas syfte 

Utvecklar (kreativitet) (nyfikenhet) 

(ansvarstagande) (självständighet)  

Arbeta 

Startar Ges (möjligheter) 

Lösa problem Utveckla (sin skicklighet) 

Resulterar Samverkar 

Öva upp Ge (förutsättningar) 

Stärka Bidra till 

Ger (en beredskap) Utvecklar (förtrogenhet) 

Klara Beskriver 

Kunna  Ges (möjlighet) 

Värdera Väljer 

Bedöma Hanterar 

Skapa (medvetenhet) Främja 

Lägga (en grund) Bidra till 

Ge (insikter) Utvecklar (medvetenhet) 

Skapa medvetenhet Ges (förutsättningar) 



56 

 

material, sätt formge enkla slöjdföremål i olika material 
utifrån instruktioner. 

- med handledning motivera sina [färg, form och 
material-] val, 

För enkla resonemang om symboler, färg, form 
och material. 

 -Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon 
miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och 
ger enkla motiveringar till sina val. 

 -Eleven ger enkla motiveringar till sina 
[tillvägagångssätt]-val 

- kunna hantera lämpliga verktyg och redskap, I arbetet med några hantverkstekniker kan 
eleven använda handverktyg, redskap och 
maskiner på ett säkert och i huvudsak 
fungerande sätt. 

- kunna genomföra arbeten i såväl textil-som 
trä-och metallslöjd, 

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat 
sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material 
utifrån instruktioner. 

- kunna följa instruktioner  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat 
sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i 
olika material utifrån instruktioner. 

- ta ansvar för arbetet,  

- kunna beskriva sina arbeten,  

- kunna kommentera slöjdprocessen. Eleven kan ge enkla omdömen om sin 
arbetsinsats och hur den påverkat 
slöjdföremålets kvalitet. 
 
Eleven ger enkla motiveringar till sina 
[tillvägagångssätt]-val 

 Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och 
för då enkla resonemang om symboler, färg, 
form och material. 

 

 


