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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur slöjdlärare ser på särskilt stöd i slöjd, deras dilemman 

kring att utforma stödet och hur mycket tid de lägger på elever i behov av stöd.  

Frågeställningar i denna studie är: Hur mycket lärartid får elever, i behov av särskilt stöd, i 

förhållande till andra elever? På vilket sätt anser några slöjdlärare att de ger särskilt stöd under 

slöjdlektionerna och hur tillgodoser de det särskilda stödet, för att eleverna ska nå lägst 

betyget E i slöjd? Vilka dilemman, anser de intervjuade slöjdlärarna att det finns i samband 

med att tillgodose elevers behov av särskilt stöd? Hur kan särskilt stöd i ämnet slöjd utformas 

enligt de intervjuade slöjdlärarna? 

Jag valde att genomföra en multipel fallstudie med fyra fall. Jag korsanalyserade resultaten 

och generaliserade hur dessa lärare anser att de undervisar elever, i behov av särskilt stöd, på i 

slöjdämnet. Men jag kunde inte generalisera om vad alla slöjdlärare tycker. Metoden var 

observationer av fyra slöjdgrupper och intervjuer av fem slöjdlärare. Observationerna visade 

att elever, i behov av särskilt stöd inte fick mindre lärartid än övriga elever, snarare mer tid. 

Mina observationer visar att det är de, enligt lärarna, duktiga eleverna som i mer 

förekommande fall blir utan lärartid.  

Resultatet visade att när lärarna ger stöd sker det i huvudsak på tre olika sätt. Man kan se det 

utifrån tre olika perspektiv: Ett, att lärare stöttar eleven, utifrån ett relationellt perspektiv. Två, 

att lärare underlättar för eleven, utifrån ett kategoriskt perspektiv och tre, att lärare stimulerar 

elevens tänkande vilket jag analyserat tillhöra Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det är 

också dessa perspektiv och idéer som varit studiens teoretiska ansats. Studien belyser även 

lärarnas dilemman i sitt dagliga arbete. Både vad gäller slöjdens organisering och hur de bör 

möta elever utifrån nya krav, då ämnet teoretiserats och att arbetstiden upptas alltmer av 

dokumentation. Lärarna i studien ville ha mer tid med eleverna för när lärarna fick önska ville 

de ge mer personligt stöd under lektionstid. Det förutsätter antingen mer resurser i 

klassrummet, eller ett mindre antal elever i grupperna för att klara av att hinna med.  

I diskussionen belyser studien att de olika perspektiven kan infinna sig samtidigt. Alltså lärare 

kan tycka runt elevers svårigheter utifrån flera perspektiv på samma gång. Likaså med 

styrdokument, att kategorisering av elever pågår hela tiden.  

Studien visade att det är de duktiga eleverna som är ”förlorarna” på grund av att lärarna lägger 

den största delen av tiden på elever i behov av särskilt stöd och de duktiga får vara mer 

självgående. 

 

 

 

 

Nyckelord: Dilemman, elever i behov av särskilt stöd, kategoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv, slöjd, slöjdprocess, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogik. 
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Inledning 

Jag är utbildad trä- och metallslöjdslärare och senare utbildad specialpedagog. I mitt arbete 

som specialpedagog fick jag ett, för skolan nytt, uppdrag att utarbeta rutiner för arbetet med 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Enligt nya läroplanen och skollagen från den 1 

juli 2011 står att alla elever har rätt till stöd i de ämnen de riskerar att inte bli godkända i. Då 

jag frågade rektorn hur de skulle tillgodose behovet för elever med behov av stöd i praktisk-

estetiska ämnen, fick jag som svar att ”man kan lösa det med att sätta godkänt betyg på alla 

elever”. Rektorn tyckte, enligt min tolkning, att problemet var löst om man godkände alla, 

istället för att sätta in stöd för att säkerställa att eleven tillgodogjort sig de kunskaper eleven 

behöver för att uppnå betygskriterierna. Jag fick samma svar när jag lyfte frågan med en 

praktisk-estetisk lärare det gjorde mig upprörd och är en av utgångspunkterna till denna 

studie. I tidskriften Uttryck nr.1 2015, skriver Elisabeth Richter en artikel Alla ska med, vad 

Cecilia Ferm Thorgersen kommit fram till i sin studie Den levda kroppen i det 

musikpedagogiska rummet (2005). Det visade sig i studien att rektorerna har makten över 

gruppstorlekar och extraundervisning i estetiska ämnen och i artikeln skriver Richter att Ferm 

Thorgersen sagt att det är vanligt att estetlärarna har många och stora grupper de ska 

undervisa. Enligt min tolkning är detta ett grundläggande dilemma för att tillgodose elever i 

behov av stöd, det stöd de behöver och en snabb lösning kan bli att man sätter betyg. 

Detta kan tolkas som en nedvärdering av de praktisk-estetiska ämnena, och ett tecken på att 

synen på de estetisk-praktiska ämnena är att de inte är lika viktiga som de teoretiska ämnena. 

Fastän lagen uttryckligen säger att elever har rätt att få betyg i alla ämnen och om de riskerar 

att inte få det ska de få stöd för att kunna nå minst E i betyg. Det stöd som skall ges till elever 

som riskerar att inte bli godkända skall i huvudsak ges inom ramen för ordinarie undervisning. 

Även i artikeln Alla ska med skriver Richter (2015)  att Ferm Thorgersen tror att "Särskilt stöd 

i estetiska ämnen är mycket ovanligare än det är i exempelvis svenska och matematik" och då 

skolor pratar om att de satsar på vissa estetiska ämnen betyder det egentligen att de då 

behandlar dessa ämnen likvärdiga de teoretiska.  

Jag blev intresserad av att undersöka vad lärarna säger om stöd i ämnet slöjd. Har lärarna 

förutsättningar att ge det stöd som behövs och hur vill lärarna att det ska fungera? Anpassas 
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undervisningen, efter de barn som är i behov av särskilt stöd, för att de ska kunna få betyg? 

Hur gör man när man ska lösa detta problem? Och hur mycket tid lägger de ner för att 

tillgodose behoven? 

Jag hoppas att de praktiska erfarenheter som visar sig i denna studie kan ge en inblick i 

lärarens dilemman och ge idéer för fungerande sätt att arbeta med stöd i slöjd. Jag hoppas 

också att den kan få slöjdlärare att känna att de faktiskt har ett specialpedagogiskt tänk i sin 

undervisning. Och jag skulle önska att övriga inom skolan kunde se detta ämne/dessa lärare 

som en tillgång i specialpedagogiska diskussioner på skolorna, t.ex. för samarbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på särskilt stöd i slöjd, deras dilemman 

kring att utforma stödet och hur mycket tid de lägger på elever i behov av stöd.  

 

 

 

2.1 Frågeställningar 
1. Hur mycket lärartid får elever, i behov av särskilt stöd, i förhållande till andra elever? 

2. På vilket sätt anser några slöjdlärare att de ger särskilt stöd under slöjdlektionerna och 

hur tillgodoser de det särskilda stödet, för att eleverna ska nå lägst betyget E i slöjd? 

3. Vilka dilemman, anser de intervjuade slöjdlärarna att det finns i samband med att 

tillgodose elevers behov av särskilt stöd? 

4. Hur kan särskilt stöd i ämnet slöjd utformas, enligt de intervjuade slöjdlärarna? 
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3. Bakgrund 

Jag har här valt att fokusera på delar av de styrdokument skolan lyder under och de delar som 

handlar om särskilt stöd till elever i behov av stöd.  Fortsätter sedan min litteraturstudie med 

forskning, rapporter och examensarbeten kring ämnet slöjd i kombination med särskilt stöd 

för elever i behov. De specialpedagogiska synsätt och förhållningssätt som kan vara relevanta 

för min studie och mina frågeställningar gås också igenom. 

3.1 Begrepp 

I Skolverkets allmänna råd (2013) definieras särskilt stöd med att  

”skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan 

ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Det finns ingen definition 

av begreppet särskilt stöd i skollagen. Det är heller inte möjligt att i lagtext 

definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att en elev ska erbjudas särskilt 

stöd. Det är också svårt att dra en gräns mellan vad som avses med stöd som ges 

inom ramen för en individanpassad undervisning och vad som är särskilt stöd. Vad 

som avses med särskilt stöd blir därmed en professionell bedömning som skolan 

måste göra från fall till fall” (s.10). 

3.2 Styrdokument 

Den nya skollagen från 2011, betonar vikten av särskilt stöd för barn i behov av särskilt stöd 

och om hur stödet ska ges. Skollagen trycker även på behov av utredning, åtgärdsprogram och 

uppföljning av åtgärder.   Att stödet till elever skall utformas utifrån behov innebär:  

”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla” (Förordning om läroplan för grundskolan, SKOLFS 

2010:37, s. 3). 
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I förordningen betonas alltså vikten av individualisering för att alla elever skall få en likvärdig 

utbildning. 

Skollagen SFS (2010:800) trycker i kapitel 3 också på individualisering för att nå alla elevers 

förmåga till utveckling, istället för att undervisa alla elever lika måste lärarna nu se elevernas 

olika behov och förutsättningar  

”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt 

når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11) finns vissa 

riktlinjer för alla som arbetar i skolan där de ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd. Där belyses med flera punkter hur läraren ska fokusera sitt arbete genom att  

 ”Läraren ska 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (SKOLFS 

2010:37, s. 14). 

Det står ingenting i lagtexterna om att elever måste ha någon dokumenterad diagnos, för att få 

stöd, utan enbart att om eleven är i behov av stöd ska stöd ges. Då helst inom ramen för 

ordinarie undervisning: 

 

7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 

författning”.  
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I Skollagen (2010:800) beskrivs också hur det särskilda stödet ska ges: 

”Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer. 

10§ För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska 

det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven 

ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” (2010:800, s. 30). 

Att använda pedagogisk utredning och åtgärdsprogram för att påvisa 
behov 

I Skollagen (2010:800) har man betonat vikten av utredning/kartläggning av behovet som 

eleven har och på vikten av uppföljning och utvärdering av de insatta åtgärderna. Och att 

dokumentera i pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. I kapitel 3 står det att om en elev 

befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn, som 

ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Detta gäller även om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om en utredning visat att en elev är i behov av 

särskilt stöd, ska eleven få det. Rektorn beslutar om man ska utarbeta ett åtgärdsprogram eller 

inte. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ha möjlighet 

att vara med när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Man kan genom åtgärdsprogram uppmärksamma behov av särskilt stöd. Skolverket har 

punktat upp allmänna råd som beskriver att alla elever behöver stöd för sin utveckling, några 

behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. Skolverket anser att 

det är viktigt att grundskolan tidigt uppmärksammar tecken på om en elev riskerar att inte nå 

målen för utbildningen eller behöver särskilt stöd av annan orsak (Skolverket, 2008, s. 10). 

Skolverket (2013, s. 10) har uppdaterat sina allmänna råd om åtgärdsprogram som ett redskap 

för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt 

stöd.  För att eleverna ska få förutsättningar att utvecklas och kunna nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås i läroplanen. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett praktiskt stöd vid 

planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten kring eleven. 
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3.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Det finns olika perspektiv på specialpedagogik. Jag tar här upp de perspektiv jag hänvisar till i 

resultatanalysen. 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet förklarar Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001, s. 23) 

med att det i ett verksamhetsperspektiv blir viktigt vad som sker i samspelet mellan olika 

aktörer. Man kan alltså inte förstå en individs uppträdande eller beteende enbart genom att 

titta på den enskilde individens beteende utan måste även titta på i vilket sammanhang och 

samspel individen har. Dessutom behöver man se relationellt på elevers olika förutsättningar, 

som att förändringar i omgivningen kan påverka möjligheterna att uppfylla vissa på förhand 

uppställda krav eller mål. Vilket man kan uttrycka som ”elever i svårigheter” istället 

för ”elever med svårigheter”, ett tankesätt som istället är utgångspunkt för det kategoriska 

perspektivet. Emanuelsson m.fl. (2001, s. 23) förklarar perspektivet som ”varvid svårigheter 

reduceras till effekter av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden”. De förklarar också 

att det är i det kategoriska perspektivet som specialpedagogiken har sin tradition, och att 

perspektivet fortfarande är det mest dominanta trots att lagar och styrdokument försökt påvisa 

betydelsen av en relationell syn på specialpedagogiska problem. 

Persson (1998, s. 30) förklarar det kategoriska perspektiv med att man ser på en elevs 

svårigheter genom att den reducerats till en effekt av t ex låg begåvning eller svåra 

hemförhållanden och att specialpedagogiska behov kan uppstå på grund av individuella 

egenskaper hos eleven, lärarens attityder eller förhållanden i samhället. 

 

Dilemma-perspektivet 

Dilemmaperspektiv på specialpedagogik, menar Nilholm (2006), innebär att dilemmat ligger i 

att skolan ska möta elevers olikheter samtidigt som eleverna ska få en likvärdig utbildning. 

Dilemmaperspektivet uppstår till exempel genom: 

 Om elever kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd eller om varje elev möts 

som olika individer. 

 Om elevers olikheter ses som tillgångar eller inte. 
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 Om synen på elever innebär att de ska kompenseras för sina brister eller om elevens 

delaktighet ska värderas högre.    

Nilholm (2006, s. 30) avslutar med att säga att huvudpoängen i ett dilemmaperspektiv ”är att 

det är komplext att hantera dilemman och att man endast finner temporära jämvikter”.  

Om inte elevers olikheter och hur de ska bemötas blir en angelägenhet och ett ansvar för alla 

pedagoger, så menar Nilholm (2006, s. 12) kommer inkluderande processer enligt det 

relationella perspektivet att ha svårt att göra sig gällande. Han förklarar dock att det i detta 

perspektiv finns möjligheter att genom demokratiska processer förändra skollag och liknande 

förordningar och på så sätt administrera fram en inkluderande skola, men Nilholm ställer sig 

frågande till om inte förutsättningen för en reell förändring är att de frågor som idag betraktas 

som ”specialpedagogik” blir just en angelägenhet för alla pedagoger. 

Emanuelsson m.fl. (2001) nämner att det i skollagen och andra styrdokument beskrivs hur 

skolan ska ge stöd till elever på ett individanpassat sätt. Där tydliggörs det att 

skolutvecklingen går från det kategoriska synsättet till det relationella, som i ”en skola för 

alla”. Det vill säga ett perspektiv som visar på att om man förändrar undervisningen påverkar 

det barnets inlärning. 

 

3.4 Historiskt om barn i behov av särskilt stöd 

Detta avsnitt behandlar hur synsättet på barns svårigheter förändrats över tid. Jag har valt att 

ta med detta i min studie för att visa hur vår inställning till barnen förändrats men också att 

gamla förhållningssätt kan leva kvar. 

Synsätt på barns svårigheter 

Fram till 1970-talet uttrycktes skolsvårigheter i officiella dokument som en defekt hos 

individen, vilket bäst har åtgärdats eller behandlats genom individuella, systematiska 

träningsprogram, påvisar Jacobsson (2002). Enligt henne tonades synsättet ner på 70- och 80-

talet, då svårigheter främst sågs som ett socialt och kontextuellt fenomen samt att lärande bäst 

skedde i meningsfulla sammanhang. ”Under 1990-talet har det individuella synsättet åter 

oftare kommit i fokus” (Jacobsson, 2002, s. 15). Jacobsson belyser också att ett synsätt inte 
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behöver gå från ett synsätt till ett annat, utan att de ofta uppträder samtidigt, men det behöver 

inte innebära att det orsakar konflikter. Relationen mellan synsätten utmärks antingen av 

kompromiss med samarbete i det praktiska arbetet eller av ömsesidighet, då åtgärder och 

strategier, uppenbarligen grundas på motsatta teoretiska perspektiv men användes 

kompletterande och av samma lärare (Jacobsson, 2002, s. 15). 

Att man i början av 2000-talet kunde höra en livlig diskussion om avvikande och 

svårbemästrade barn skriver Börjesson och Palmblad (2003).  Stundtals fördes detta tal i ett 

rätt högt tonläge. Framförallt handlade det om de så kallade bokstavsdiagnoserna damp, 

ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom. ”Det talas också mycket om barn med svårigheter 

att sitta stilla och att anpassa sina kroppsrörelser överhuvudtaget, om dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter, om elever som är ’svaga’ på grund av bristande begåvning eller andra skäl” 

(Börjesson och Palmblad, 2003, s. 8). Börjesson och Palmblad ville varna för historisk 

blindhet när man ska ”beskriva den tid man lever i och när den ska karaktäriseras. Att göra 

historiska jämförelser bär alltid med sig risktagandet att den egna tiden blir till något alldeles 

unikt i historien” (Börjesson och Palmblad, 2003, s. 9). De vill alltså varna för att tro att det är 

unikt för den tid man lever i. ”Med varje gemensam skolform har diskussionerna kring de 

avvikande och svårhanterliga barnen lyfts fram – vi kan säga att tendensen till segregering 

bort från den reguljära skolan är lika gammal som pliktskolan själv” (Börjesson och 

Palmblad, 2003, s. 9). 

Som en reflektion till olika historiebeskrivningar menar (Börjesson och Palmblad, 2003, s. 10) 

att det nu som tidigare leder till ytterligare en accentuering av vikten av att upptäcka, granska 

och åtgärda barnet. Alltså att oavsett utgångspunkt verkar man ändå landa i samma 

lösningsförslag med mer insatser från expertisen. 

3.4 Historiskt om slöjdundervisning 

Detta kapitel har jag lagt in i min studie för att läsaren ska få en förförståelse om slöjdämnets 

förändring över tid och i ljuset av detta även få en inblick i hur slöjdlärares syn på sitt ämne 

kan ha förändrats. 

Begreppet slöjd täcker många företeelser. I den svenska grundskolan har slöjdämnet en lång 

historia. Dess ursprung finns i nyttoslöjd där hantverkskunskaper samt träning i dessa 
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kopplades till personliga egenskaper som t.ex. noggrannhet och uthållighet. ”Det moderna 

slöjdämnet har fått en vidare målsättning där egna idéer, kreativitet och skapande arbete fått 

en stor betydelse” (Mäkelä, 2011, s. 15). 

Att den pedagogiska slöjden utvecklades av Otto Salomon (1849-1907) och tillämpades mest 

följdriktigt vid slöjdskolan på Nääs utanför Göteborg, skriver Lindström (2008, s. 34) om.  

Salomon ansåg att träslöjden var den lämpligaste slöjdarten för uppfostringsändamål och han 

utformade en standardmetod som blev förebild för hur undervisningen i slöjd gick till. Den 

spreds sedan även internationellt. 

Hur intresset för barnets mångsidiga utveckling ökade på 1800-talet skildras av Thorbjörnsson 

(2008, s. 42). Då hade Otto Salomon en strävan att tillgodose barnets behov och intressen. 

Individens utveckling, föreningen av praktiskt och teoretiskt, hygienens, moralens och hälsans 

förbättrande stod på programmet. Där fann slöjden sin plats. Thorbjörnsson fortsätter med att 

beskriva tiden kring 1890, då intresset för Näässystemet var starkt ända fram till första 

världskrigets början. Under denna tid kom ca 1500 deltagare till kurser på Nääs från ett 40-tal 

länder och slöjden och dess idéer fanns med på många internationella utställningar. ”På den 

internationella utbildningsarenan framstår den svenska (och nordiska) slöjden som ett exotiskt 

inslag i skolan” (Säljö, 2008, s.11). 

Att slöjdundervisningen var blomstrande i Sverige under 1880-1920 talet skriver även 

Hartman (1995, s. 33). Han berättar att slöjden var ett formellt bildningsmedel. Det var inte 

själva slöjdandet utan de sidoeffekter som undervisningen gav som var huvudpoängen med 

skolslöjden. Hela eleven togs i anspråk under slöjdandet. Slöjden ansågs särskilt lämplig för 

elevernas karaktärsdaning då klassläraren fick arbeta med eleverna under andra 

förutsättningar än i övriga ämnen. Det var inte det hantverksmässiga utan slöjdens 

pedagogiska dimensioner som stod i centrum. Hartman fortsätter berätta att slöjden var ett 

viktigt inslag i folkskolans professionalisering under några dynamiska årtionden. ”Den 

pedagogiska slöjden blev ett instrument för att göra arbetet i skolan mer levande och allsidigt. 

Skolan skulle inte bara ge teoretiska kunskaper utan rikta sig till hela barnet, till både hjärna 

och hand. Slöjden bidrog till att pedagogisera skolans inre arbete” (Hartman, 1995, s. 21). 

Eskilsson (2013, s 3) redogör för Anna Alms avhandling Upplevelsens poetik: slöjdseminariet 

på Nääs 1880-1940, där även Alm tagit upp historien bakom uppkomsten av Nääs-seminariet 
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och slöjdlärarutbildningen. Hon beskriver Otto Salomons idéer med att "Skolslöjden skulle 

inte i första hand ge nyttiga kunskaper eller yrkesutbildning utan bidra till en ung människas 

hela utveckling." Därför, fortsätter Eskilsson (2013, s 3), breddade Salomon den pedagogiska 

verksamheten vid Nääs med att även starta lekkurser 1895, då han förstod leken och idrottens 

betydelse för hela människans utveckling. 

 

3.5 Tidigare forskning  

De artiklar och forskningsarbeten jag har med belyser vad som påverkar arbetet kring elever i 

behov av stöd i slöjdsalen. Det handlar om miljön i salen, slöjdlärarnas utbildning för att möta 

elevernas svårigheter och de dilemman lärarna står inför i sitt arbete. Men jag börjar med en 

inblick i estetiska lärprocesser. 

Estetiska lärprocesser 

Lindström (2008) skriver om intuitionens roll vid estetiska läroprocesser och om att förstå 

samspelet mellan intuitiva och kritisk-analytiska kunskapsformer och vad sådan forskning 

innebär för skolans undervisning. Han beskriver ett försök där olika hantverkare, konstnärer 

och slöjdstuderande tar sig an en uppgift och hur olika de genomför sina processer. En 

slöjdstudent hade en inre föreställning och följde vägen fram till färdigt resultat med stor 

hantverksskicklighet. En annan ställde problem som han sedan utvecklade. ”Vad förenar och 

skiljer konstens och vetenskapens metoder och lärprocesser? Kan skolans undervisning 

efterlikna konstnärens och forskarens sätt att arbeta?” (Lindström, 2008, s. 135). 

Lindström (2008) återknyter till filosofen Poppers forskning på 1960- och 70-talet och hur 

han beskrivit kunskapsbildningen med följande schema: 

    LF1 

 

P1    LF2    KO   P2 

    - 

    - 
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    LFn 

Figur 1 Lindström (2008, s.137 från Popper 1979, s. 243) 

 

Lindström skriver som en förklaring till figuren att ”P1 står för utgångsproblemet; LF1 till 

LFn betecknar olika lösningsförslag, av vilka vi så småningom väljer ut det bästa. 

Korrigeringen (KO) av framlagda förslag leder i regel till upptäckten av nya problem (P2) och 

så vidare, i en ständigt fortgående spiral. Även misslyckade försök att lösa ett problem ger 

erfarenheter som kan ställa det ursprungliga problemet i ny belysning och få oss att söka 

andra vägar” (Lindström, 2008, s. 137). Lindström fortsätter med att berätta om två lärare som 

försökt beskriva slöjdprocessen utifrån denna modell. Anders Narbrink och Mats Nåbo 

beskrev slöjdprocessen utifrån fyra faser där de i den första fasen, orientering (P1), klargör 

vad man vill åstadkomma. Att man i den andra fasen, breddning (LF), fyller på med många 

idéer, möjligheter, material, metoder, verktyg och associationer på olika sätt. För att i den 

tredje fasen, fokusering (KO), minska alternativen och fortsätta i den fjärde fasen (P2) med 

själva görandet. Lindström menar att ”Nya upptäckter kommer inte främst av ett förbättrat 

seende eller djuppsykologiska insikter utan av ett experimenterande i det konstnärliga mediet 

självt, där utkast och revidering avlöser varandra” (Lindström, 2008, s. 138). ”Den skapande 

tanken följer inte logikens lagar” skulle Popper ha sagt (Lindström, 2008, s. 138). 

”Intuitionen hjälper oss att föreslå en lösning på ett problem. Vi börjar så att säga med 

slutsatsen innan vi går över till att med det analytiska tänkandets hjälp ifrågasätta 

formuleringen, korrigera och formulera om” (s.138). Eller som konstnären som ”Ständigt 

måste ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som är bra och vad som behöver ändras” 

(s.139). För att återknyta alla dessa tankar till slöjdsalen så betonar Lindstöm att ”Den 

intuitiva förståelsen omfattar stoffet i dess helhet och inte bara dess enskilda delar. Eleverna 

bör uppmuntras att gissa för att lära sig konsten att göra intelligenta gissningar. De bör även 

övas i att granska om en gissning är rimlig eller ej. Läraren bör lära sig skilja ett intuitivt 

misstag – ett intressant felslut – från ett misstag som vittnar på okunnighet. Han måste kunna 

visa den intuitivt tänkande eleven sitt gillande samtidigt som han hjälper till att rätta felet. 

Han måste också själv vara beredd att gissa för att sedan underkasta sina gissningar en kritisk 

analys” (s.143).  
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Lindström (2008, s. 143) betonar även vad Harry Broudy framhöll 1987 att: ”den nytta de 

estetiska ämnena gör är inte i första hand att lära ut praktiska färdigheter utan att berika vårt 

associationsförråd och hjälpa oss att ge upplevelser och erfarenheter en meningsfull struktur”. 

Använda specialpedagogisk arbetssätt i slöjdsalen. 

I en rapport skriver Vernersson (1978, s. 15) om dilemman och vilka förutsättningar som 

fanns på 1970-talet för att arbeta specialpedagogiskt i slöjden. Han lyfter fram idéer om att 

man i slöjden kan bedriva speciell slöjdundervisning, som dåtidens klinikundervisning. Han 

betonar bland annat elevens inställning till ämnet. Det har visat sig att slöjden är det ämne 

som appellerar starkast till eleverna bland skolans alla ämnen. Vernersson (1978, s. 18) är i sin 

rapport en förespråkare av tematiskt arbete och av samarbete mellan ämnen (framförallt 

mellan slöjd och matematik och naturkunskap) eftersom slöjd ger stora möjligheter att 

omsätta teoretiskt kunnande i handlingar av generaliserbar karaktär. Vernersson (1978, s. 19) 

ser dilemmat i organisationen av slöjdämnet då han frågar sig om förutsättningarna för att 

arbeta specialpedagogiskt i slöjdämnet finns. Han ifrågasätter redan på 1970-talet hur man ska 

hinna ägna speciell omtanke åt svagpresterande elever under ordinarie lektion, både på grund 

av att timtilldelningen är för liten och grupperna för stora. 

Borg (2001, s. 71) förklarar i sin avhandling att det speciella med slöjdundervisningen hittills 

varit ett laborativt arbetssätt i textil, trä eller metall med inriktning mot individuella produkter. 

Prov är sällsynt förekommande, läxor förekommer sällan och möjligheten för eleven att själv 

kunna påverka sitt arbete är jämförelsevis stor. Vad Borg vill påvisa är att lärare med detta 

arbetssätt är tvungna att ha en kontinuerlig dialog med eleverna. Lärarna i hennes avhandling 

ansåg att det på grund av stark tidspress blivit allt svårare att genomföra sina intentioner att 

samspela med eleverna och genomföra god undervisning. Hon skriver vidare att lärarna i 

hennes intervjuer oroade sig för större elevgrupper och för att undervisningstiden minskade i 

och med Lpo 94. Dessa arbetsformer och arbetssätt menar Borg (2001) påverkade hur 

kommunikationen gestaltade sig mellan lärare och elev ”Lärarna angav att de arbetade med 

genomgångar för hela klassen, för mindre grupper och för enskild elev” (Borg, 2001, s. 73). 

Biörnstad-Johansson och Kruse (2007) belyser vikten av att ligga steget före när det gäller 

arbetet med elever med funktionshindren autism, Asperger syndrom och ADHD. De anser att 

det handlar om att kunna göra miljön mindre stressande och att undanröja det som kan 
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upplevas frustrerande för dessa barn. Artikeln handlar om deras rapport om hur textillärare 

undervisar elever med koncentrationssvårigheter och hur de kan förbereda sig för att möta 

eleverna. De skriver också i sin rapport att textillärarna uppfattar sig som en åsidosatt 

lärarkategori när det kommer till resurser och belyser behovet av extra personal i salen när 

man arbetar med dessa elever, och att de känner sig dåligt utbildade när det gäller elevernas 

funktionshinder. Biörnstad-Johansson och Kruse (2007)  belyser hur viktigt det är att som 

pedagog vara steget före och att försöka undanröja de orsaker som kan verka frustrerande för 

barn med koncentrationssvårigheter. ”Utifrån egna erfarenheter upplever elever med 

koncentrationssvårigheter den fysiska och psykosociala miljön i textilslöjdsalen som 

stressande och det kan vara en orsak till att de kan få utbrott och inte klarar av 

slöjdlektionerna så bra” (Biörnstad-Johansson och Kruse, 2007, s. 1). 

Dilemma kring resurser  

När läraren upplever att de inte räcker till, att stödet de behöver ge för att eleverna ska nå 

målen, och tid och resurser inte räcker till i den omfattning som behövs finns ett dilemma.  

Amner och Andersson (2008, s. 26) har skrivit om detta dilemma i en kvalitativ studie med 

halvstrukturerade intervjuer. Deras syfte var att undersöka hur ett mindre antal slöjdlärare i 

grundskolan arbetade med elever i behov av särskilt stöd. De kom fram till att lärarna i 

studien hade svårt att ge en klar beskrivning på hur de definierade elever i behov av särskilt 

stöd. Lärarna ansåg att när det gällde att bygga upp sin självkänsla och lust hade elever i 

behov av särskilt stöd det svårare. Självkänslan påverkade deras förmåga att nå målen för att 

kunna planera och värdera sin egen insats och att förstå slöjdprocessen. Amner och Andersson 

(2008) kom fram till att: För att elever i behov av särskilt stöd skall nå målen i slöjd behöver 

slöjdlärare arbeta tillsammans med andra lärare på skolan. Lärare uttryckte i studien ett behov 

av extraresurser för att kunna se till att eleverna når målen. Denna extra resurs fanns oftast 

inte att tillgå.  

Slöjdlärares specialpedagogiska kompetens och miljön i slöjdsalen 

Slöjdlärare är inte rädda för att släppa loss elever med ADHD, autism och Aspergers syndrom 

bland sågar, knivar och borrmaskiner, så länge lärarna har specialpedagogisk kompetens. Det 

visar Jakobsson-Löfgrens (2010) studie. Studien hade som syfte att undersöka några trä- och 

metallslöjdslärares erfarenheter av undervisning av elever med neuropsykiatrisk 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

funktionsnedsättning (till exempel autism, ADHD och Aspergers syndrom) och att ta reda på 

vilka arbetsmetoder som gynnar denna elevgrupp. Resultatet visade att det fanns behov av 

utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna kompetens saknades från 

grundutbildningen. De deltagare i hennes studie som visade kompetens hade på eget initiativ 

tagit till sig de kunskaperna. Resultatet visar på olikheter hos lärarna från att inte göra några 

anpassningar alls i sin undervisning till att ha en mycket genomtänkt undervisning. 

Jakobsson-Löfgrens (2010) påvisar också i sin studie att miljön i slöjdsalen kan påverka både 

positivt och negativt. Det är i en slöjdsal ofta rörligt, mycket ljud och intryck vilket kan 

innebära problem för en elev med funktionshinder men det kan också underlätta då eleverna 

får gå omkring, prata med varandra, hjälpa varandra och ta pauser i en tillåtande miljö. 

Jakobsson-Löfgrens (2010)  visar också på att deltagarna i studien varit övervägande positiva 

gällande inkludering av dessa elever och menar att undervisningens utformning gör skillnad 

för hur delaktiga eleverna kan bli. Detta visar sig även i en undersökning av Igert (2009, s. 

31). I slutsatsen framkommer att de praktisk estetiska lektionerna ofta var högljudda och att 

eleverna var i ständig rörelse i rummet. Intrycket var att läromiljön var rörig och att det kunde 

vara svårt för eleverna att koncentrera sig på sina uppgifter. Igerts resultat visade att eleverna i 

behov av särskilt stöd å ena sidan behövde arbeta i en lugn och tyst miljö men å andra sidan 

var det viktigt för dem att få röra på sig. Det framkom också en ambivalens hos lärarna som 

menade att dessa elever behövde sitta för sig själva men fungerade bra under de praktiskt 

estetiska lektionerna trots att det var rörigt. Igerts (2009, s. 32) resultat visar också att de 

elever som deltog i hennes studie hade stort uppmärksamhetsbehov från lärarna och att de 

ville ha en nära kontakt med läraren. De behövde ofta mer feedback både under själva 

arbetsprocessen och på slutresultatet för att veta att de duger och kan. Hon nämner också i sin 

diskussion tidsaspekten i praktisk-estetiska ämnen. Att arbetsuppgiften kan bli klar även om 

det kan ta längre tid men att eleverna hela tiden kan följa sina framsteg. Även det konkreta 

resultatet, som en produkt utgör, är enligt Igert gynnande för dessa elever. 

Nygren (2008) skrev en artikel om sin etnologiska studie om skolan som både en 

exkluderande och inkluderande miljö i vardagen för rörelsehindrade elever i skolan i stort. 

Artikeln beskriver några resultat från studien och framförallt hur svårt det kan vara för aktörer 

som lärare, assistenter och rektor att sätta in ”rätt” stöd. Nygren (2008)  belyser svårigheten 

för både statlig nivå och kommuner att organisera detta arbete, men också hur den enskilde 
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individen förhåller sig till nuvarande organisation. I sammanfattningen av studien indikerar 

Nygren (2008) att det finns ett dominerande stöd för inkluderingsprincipen, men att en 

osäkerhet uppstår när inkluderingen ska omvandlas till praktiken. Elevernas komplexa 

funktionsnedsättningar medför ett ökat krav på skolans elevperspektiv och individualisering 

men också ett ökat krav på skolans förmåga att vara flexibel. Om en reell inkludering ska 

kunna uppnås behövs den flexibiliteten. Andra slutsatser är att engagemang från lärare och 

personal och erkännande har betydelse för inkludering och att exkluderande situationer ofta är 

omedvetna. 

 

3.6 Teoretisk ansats 

Mina teoretiska utgångspunkter är det relationella perspektivet samt det kategoriska 

perspektivet på specialpedagogik och undervisning men också utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och där främst med anknytning till Vygotskijs tankar kring den proximala 

utvecklingszonen vid inlärning och kunskapsutveckling. Vid det relationella perspektivet på 

pedagogisk och specialpedagogisk kompetens beskriver Persson (1998, s. 31) att pedagoger 

har uppfattningen av att undervisning och stoff kan anpassas till elevers olika förutsättningar. 

Samt att skolan ger kvalificerad hjälp genom att planera in dessa olikheter i undervisning och 

stoff. I detta perspektiv ser man att orsakerna till specialpedagogiska behov uppstår genom 

den utbildningsmiljö eleven möter. Stödinsatser har ett långsiktigt perspektiv där arbetslaget 

och lärarna ansvara för åtgärderna. 

Persson (1998, s. 31) beskriver även det kategoriska perspektivet som radikalt olikt det 

relationella genom att pedagoger då istället har uppfattningen av att undervisning är 

ämnesspecifik och kvalificerad hjälp är direkt relaterad till elevers uppvisade svårigheter. I 

detta perspektiv ser man att orsakerna till specialpedagogiska behov ligger hos elevens 

antingen medfödda eller på annat sätt individbundna svårigheter. Stödinsatser är av en mer 

kortsiktig karaktär där ansvaret för stödet är förlagda på speciallärare, specialpedagoger samt 

elevvårdspersonal. 

I ett sociokulturellt perspektiv finns, som Sandström Kjellin (2004, s. 42) beskriver Vygotskijs 

idéer om den proximala utvecklingszonen, den zon där barnets utveckling sker. Barnet lär 
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genom att imitera handlingar som egentligen ligger utanför den aktuella utvecklingsnivån. 

Enligt Sandström Kjellin menade Vygotskij att det går att definiera ett barns utveckling i två 

olika nivåer. Vygotskij benämnde dessa, den aktuella utvecklingsnivån och nivån för 

potentiell utveckling. Det är emellan dessa nivåer som den proximala utvecklingszonen finns. 

Vygotskij menade att imitation har en viktig roll för inlärning, barnet lär sig saker som ligger 

utanför den aktuella utvecklingsnivån. "Genom att använda imitation kan barn göra mycket 

mer i kollektiv aktivitet eller under vuxnas ledning” (Sandström Kjellin, 2004, s. 42).  

Jag har utifrån dessa tre perspektiv att se på barns svårigheter och utveckling funnit tre 

kortfattade teman där det första kommer från det relationella perspektivet, att anpassa. Att 

anpassa sin egen undervisning utifrån elever olika förutsättningar för ämnet.  

Det andra temat kommer från det kategoriska perspektivet, att underlätta. Där jag använt 

synen på eleven som svag och alltså något läraren måste underlätta för.  

Som ett tredje tema har jag plockat upp, att läraren stimulerar elevens tänkande, från det 

sociokulturella perspektivets syn på den proximala utvecklingszonen för att nå nivån för 

potentiell utveckling. Varför jag valt att ta med detta perspektiv är för att, som både 

Sandström Kjellin (2004) och Lindström (2008) påvisat, finns det "något" i den estetiska 

lärprocess som man kan koppla även till nivån för potentiell utveckling. 
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4. Metod 

Jag har valt att genomföra en multipel fallstudie med fyra fall, där jag observerat fyra 

slöjdlektioner och intervjuat slöjdlärarna som höll i lektionerna. En av slöjdlärarna har jag 

observerat vid två tillfällen med två olika slöjdgrupper. Jag ser alltså slöjdlektionerna som fall. 

Utöver det gjorde jag två extra intervjuer med två slöjdlärare där jag inte hade observerat 

några lektioner. Merriam (1994) förklarar multipel fallstudie som flera parallella 

fallundersökningar i en och samma undersökning och att man kan, som jag gjort, studera flera 

lärare, i olika skolor. Sedan har jag analyserat resultaten från observationer och intervjuer och 

generaliserat vad mina informanter anser vara bra sätt att möta elever, i behov av särskilt stöd, 

i slöjdundervisningen. Jag vill tydliggöra att det i min fallstudie inte går att generalisera i 

bemärkelsen att alla slöjdlärare i landet gör likadant som de jag intervjuat 

Varje enskild observation och intervju med dess slöjdlärare har först behandlats som 

individuella fall.  

Observation gjordes för att skaffa information omkring min frågeställning om den tid 

slöjdlärare la på elever i behov av särskilt stöd, något läraren inte var informerade om innan 

observationen. Patel och Davidsson (2003, s. 87) nämner att ”Observationer är framförallt 

användbara när vi ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer”. 

Jag kompletterade med intervjuer för att samla ytterligare information genom frågor. ”Med 

intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren 

träffar intervjupersonen och genomför intervjun” förklarar Patel och Davidsson (2003, s. 69). 

Denscombe (2009) menar att fallstudiens starka sidor är, som i detta fall, att den tillåter 

forskaren att använda olika typer av forskningsmetoder och olika källor för att få en så 

uttömmande bild som möjligt. I mitt fall gjordes observationer av slöjdlektioner och intervjuer 

av flera slöjdlärare just för att få en uttömmande bild kring frågeställningarna. Denscombe 

(2009) menar att ”fallet” finns och det är inte en konstlad situation.  

Denscombe (2009 s. 150ff.) skriver att metodkombination har tre karaktäristiska drag som 

skiljer ut tillvägagångssättet från andra strategier i samhällsforskningen. Enligt Descombe ger 

användningen av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt i ett enskilt forskningsprojekt 

en ökad träffsäkerhet och en mer fullständig bild över fallet. Metodkombination kan också 
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kompensera olika metoders starka och svaga sidor och ger mer material att bearbeta och för 

att utveckla analysen. 

4.1 Urval 

Urvalet gjordes genom att först maila rektorerna som fanns i kommunen för att få namn på 

slöjdlärare. Utifrån de svar jag fick tillbaka från rektorerna, mailades slöjdlärarna för att 

informera om studien och be om deras deltagande i studien. Mina fall består av fyra 

slöjdgrupper på högstadiet, tre slöjdlärare varav en i textilslöjd och två i träslöjd som 

undervisat vid observationerna. Mina fyra olika fall tillhörde olika typer av skolområden:  

Fall 1 och 2 (se i resultatet i diagram lektion 1 respektive 2) fanns på en stor skola i centralt 

läge, med både ett upptagningsområde och elever som söker sig dit på grund av skolans olika 

profiler. 

Fall 3 (se i resultatet i diagram lektion 3) fanns på en mindre skola i ett samhälle på 

landsbygden  

Fall 4 (se i resultatet i diagram lektion 4) fanns på en medelstor skola i ett invandrartätt 

bostadsområde.  

Utöver dessa intervjuer genomfördes ytterligar två intervjuer med en textillärare och en trä- 

och metallslöjdslärare på en mindre och centralt belägen låg och mellanstadieskola. Alla 

lärarna arbetade alltså på fyra olika skolor i en mellanstor kommun. De slöjdlärare som 

deltagit i studien är de som svarade på det utskickade mailet. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har genomfört fem intervjuer och fyra observationer. Observationerna skedde i både 

textil- och träslöjdsalar under slöjdlektioner.  Patel och Davidsson (2003, s. 87) skriver 

att ”observation är också en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information...//… 

När vi använder ordet ’beteende’ i detta sammanhang menar vi inte bara fysiska handlingar 

utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande”.  

Här valde jag att använda mig av ett observationsschema där jag lätt kunde fylla i de tider som 

läraren var hos respektive elev (se bilaga 5). Observationen var mer som en systematisk 

observation för som Denscombe (2009, s.271) beskriver det, har den systematiska 
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observationen sina ”rötter i socialpsykologin – speciellt i studier av interaktionen i miljöer 

som skolans klassrum. Vanligtvis förknippas den med kvalitativa data och statistisk analys”. 

Jag kunde på ett systematiskt sätt lätt fylla i fördelningen av lärarens tid mellan eleverna i 

klassrumssituationen. 

Intervjuerna genomfördes efter observationerna förutom vid de två extra intervjuerna som inte 

föregicks av någon observation. Jag använde intervjumetoden för att kunna svara på 

forskningsfrågorna utifrån slöjdlärarnas perspektiv. Jag förklarade att syftet med intervjun var 

att få fram deras syn på stöd i slöjd och de krav som uppkommit på grund av ny skollag. 

Framförallt ville jag fånga deras engagemang genom vilka dilemman de fann i sitt arbete.  

Något som kunde relatera till individens egna mål. Detta tar Patel & Davidsson (2003, s. 70) 

upp som ”viktigt att vi betonar individens roll i att få till en förändring, dvs. vi klargör att just 

hans bidrag är viktigt”. Så för att väcka lärarnas engagemang men också påtala hur viktigt det 

var att lärarna själva fick komma med lösningar. För att få fram detta engagemang ville jag 

använda mig av intervjumetoden då jag inte skulle fått samma svar vid något annat sätt att 

samla information på. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vid observationen tittade jag på hur lång tid läraren kommunicerade med varje elev och hur 

ofta läraren återkom till eleven. Med ett tidtagarur klockades läraren. När läraren stannade vid 

någon elev startades uret och slogs av när läraren lämnade eleven. En pil ritade in mot rutan i 

observationsschemats mitt då läraren gick fram till elevens bänk. Jag ritade en pil bort från 

rutans mitt när eleven gick och hämtade läraren och en dubbel pil när elev och lärare träffades 

på annat ett ställe i salen (se observationsschema i bilaga).  

Efter slöjdsalsobservationen genomfördes intervjun med slöjdläraren. Intervjuerna tilldrog sig 

i slöjdsalen. I intervju 1 fanns under halva intervjun en kandidat närvarande som förberedde 

sig inför lektionen, men slöjdläraren tycktes inte störas av det. Det kom även in en 

datatekniker som passerade igenom. Vid intervju 2 fick vi sitta helt ostörda i slöjdsalen. Och 

vid Intervju 3 kom en vikarie in vid slutet av intervjun men informanten sa att det inte gjorde 

något att personen befann sig i rummet. Vid intervju 4 och 5 satt vi i respektive slöjdsal 

ostörda.  
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Jag valde att ta med information från den så kallade provobservationen och eftersom den 

gjordes först kallar jag den observation 1. Detta för att det i klassen fanns elever i behov av 

särskilt stöd, något som inte fanns i observation 2, enligt läraren. Det anser jag mig kunna 

göra eftersom ingenting ändrades i sättet att observera.  

4.4 Bearbetning  

Jag summerade de tider jag antecknat i observationsschemat för varje elev. Jag skiljde på om 

läraren kom och undervisade eleven vid bänken, om eleven sökte upp läraren eller om lärare 

och elev möttes i salen för att sammanställningen av observationerna skulle bli så 

överskådliga som möjligt (se diagram under Resultat, kap 5.1). Det gick då att utläsa hur 

mycket lärartid eleverna i slöjdgruppen fått under lektionen.  

Intervjun inleddes med frågor kopplade till observationslektionen, där detta hade förekommit. 

Då togs frågor upp kring den fördelade tiden, vilka elever läraren ansåg var i behov av särskilt 

stöd och reflektioner kring det som skett under lektionen. De nämnde också vilka elever som 

de ansåg var duktiga men det inte var något jag direkt frågade om. Intervjuerna 

transkriberades från ljudfil till skriven text. Texten bearbetades på följande sätt: 

1. Jag skrev ut intervjuerna och mina forskningsfrågor.  

2. Jag strök med överstrykningspenna över det som jag ansåg svarade mot 

forskningsfrågorna och placerade dessa citat under forskningsfrågorna som rubrik.  

3. Jag skrev ut allt material en gång till. Denna gång antecknade jag i kanten vid varje 

citat vad det handlade om. Vid t.ex. forskningsfrågan, om hur läraren gav stöd, skrev 

jag ord som beskrev vad läraren gjorde t.ex. anpassar tekniker. Därefter sorterade jag 

in dessa citat under olika teman, som 'läraren stöttar'. 

4. Jag bearbetade materialet genom att gruppera dessa rubriker ytterligare en gång. 

Denna gång analyserades dessa rubriker till tre grupper, utifrån den teoretiska 

ansatsen. Från det relationella perspektivet sorterades citat in under rubriken att 

läraren anpassar sitt sätt att undervisa. Från det kategoriska perspektivet sorterades 

citat in under rubriken att läraren underlättar för eleven. Från Vygotskijs teorier om 

utvecklingszoner sorterades citat in under rubriken att läraren stimulerar elevens 
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tänkande för att få dem att tänka själva. På detta sätt bearbetades och analyserades 

resultatet. 

4.5 Tillförlitlighet 

Trovärdigheten i detta arbete är hög då jag spelade in intervjuerna och sedan transkriberade 

allt intervjumaterial. Att det material jag bearbetat är det som lärarna sagt och ingenting annat 

dock kan man inte säga att generaliserbarheten är allmän. Det är inte alla slöjdlärare som 

tycker så som sagts i intervjuerna men dessa lärare har sagt det som jag redovisat. 

Observationerna är genomförda på ett konkret kvantitativt sätt där inget utrymme för tolkning 

fanns. Jag kan inte säga att det är så här för alla slöjdlärare eller på alla slöjdlektioner. Det är 

så här dessa slöjdlärare uttryckt sig och det var så här det såg ut vid dessa lektioner. Jag påstår 

inte att de alltid kommer att tycka så som de uttalat sig här.  

4.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekter jag tagit hänsyn till i min studie är de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Såsom informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet enligt riktlinjerna. Man bör som forskare informera varje person om vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Personerna skall upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

Informationskravet gäller alla inslag i den aktuella studien som kan påverka deras villighet att 

delta. Jag tillgodosåg detta krav genom att informera läraren skriftligt inför observationen, 

inte vad jag skulle observera, men de fick en övergripande information om vad studien skulle 

handla om. ”Undersökningsdeltagarna studeras från något perspektiv; han/hon intervjuas, 

fyller i en enkät, deltar i ett experiment etc. I dessa fall fordras i princip förhandsinformation. 

I vissa fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid 

deltagande observation eller vid vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till 

individuell förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör så snart som möjligt information 

lämnas i efterhand” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta gjordes i samband med intervjun. 

Samtyckeskravet förklaras med att forskaren måste ha deltagarnas samtycke. De har alltså rätt 

att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta och kunna avbryta sin 

medverkan utan personliga följder. I sitt beslut att delta eller avbryta, får personen inte 
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utsättas för påtryckning eller påverkan. Något beroendeförhållande mellan forskaren och 

deltagaren bör heller inte föreligga. Samtyckeskravet uppfylldes i denna studie eftersom de 

själva hade rätten att bestämma om sin medverkan. Det var frivilligt att delta i studien och 

deltagarna kunde avbryta sin medverkan när de ville. Uppgifter om enskilda personer, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Insamlade personuppgifter får inte användas i 

forskningsändamål för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde, om inte den enskilde 

medger detta.  

I studien uppfylls nyttjandekravet i och med att det insamlade materialet enbart används för 

forskningsändamål. Personuppgifter samlades inte in och kan alltså inte spridas. Enligt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer ska alla uppgifter om identifierbara personer 

antecknas, lagras och avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera enskilda 

människor. Detta gäller i synnerhet etiskt känsliga uppgifter. Det ska vara omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna.  

Konfidentialkravet uppfylldes genom att jag ansvarar för att intervjusvaren inte kommer i 

orätta händer. Namn nämns inte i rapporten, endast att skolorna ligger i en medelstor kommun 

och typ av skola. Hanteringen av allt material har varit konfidentiellt, ingen annan än jag 

kommer att ha tillgång till observationsanteckningar och intervjusvaren. Detta har 

informanterna informerats om.   

4.7 Metoddiskussion 

Jag ansåg att observationer i slöjdsalen och intervjuer med lärarna skulle vara de metoder som 

bäst uppfyllde syftet. Jag hade ett dilemma i hur jag skulle få slöjdlärarna att bli intresserade 

och att ta sig tid för att delta i studien, eftersom jag både skulle observera och intervjua. De 

som svarade på mail var intresserade av ämnet men hade svårt att få till tiden för intervjun. 

Efter några fler mailkontakter där jag visade hur anpassningsbar jag var med tider, fick vi till 

slut ihop våra träffar. Hos en lärare var jag och observerade två gånger. Första gången för att 

provobservera men jag ändrade inte på sättet att observera till de andra observationerna så 

därför fick provobservationen ingå i studien som en ordinarie observation. I klassen vid den 

andra observationen jag gjorde, hos samma lärare, ingick inga elever i behov av särskilt stöd 

enligt läraren. Detta gjorde att det fanns ytterligare en anledning att se den första 
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observationen som en ordinarie observation. Detta hade jag naturligtvis kunnat undvika om 

jag förklarat för läraren innan intervjun, vad jag skulle titta på. Men jag valde att inte göra det 

för att läraren inte skulle påverkas av det utan jobba på som vanligt. Dessutom kunde jag 

jämföra mina observationer med lärarens uppfattning om vilka elever som hade behov av 

särskilt stöd. En svårighet med denna design var att jag inte kunde observera några direkta 

skillnader i undervisningen, utan fokus hölls på klockan och tiden läraren kommunicerade 

med eleven. 

Mina frågor kunde ha ställts annorlunda för att få mer uttömmande svar som kunde varit 

närmare mina frågeställningar eftersom jag inte direkt ställt frågor formulerade som de 

frågeställningar jag hade. Detta gjorde det rörigt för mig att bearbeta intervjumaterialet från 

början. Frågorna jag hade i intervjun var också ganska öppna och lärarna var öppna och 

verkade tycka det var roligt att få prata om sitt ämne och sina funderingar. Detta gjorde att jag 

hade mycket material att gå igenom. Det hade jag kunnat undvika genom att ställa mer precisa 

frågor men som det nu blev så var det också för mig väldigt givande med dessa samtal. 

Att sedan bearbeta dessa textmassor i flera steg blev nödvändigt för att komma fram till några 

nyckelbegrepp och slutsatser.  

Nyckelbegreppen försökte jag ställa i relation till de specialpedagogiska perspektiven. I 

processen med materialet blev det enligt min tolkning begreppen stötta, anpassa och stimulera 

elevens tänkande som symboliserar de olika perspektiven. Dessa nyckelbegrepp kan säkert 

tolkas på andra sätt i andra sammanhang. Den bearbetningen i flera steg och analysen att vissa 

citat hörde till olika perspektiv kan förklaras med att 

 ”Gå mot nyckelbegrepp...//... Analysen måste använda koder (kategorier och teman) på 

högre nivå för att identifiera nyckelbegrepp som hänför till data...//... 

 Jämföra de nya generaliserade slutsatserna med alternativa teorier eller förklaringar. 

Forskaren ska granska sin analys i ljuset av andra förklaringar av liknande data” 

(Denscombe, 2009, s.375) 

Värdet av fallstudie som metod var en möjlighet till att vidga reflektionsmöjligheterna. Att 

först se och sedan tala om det sedda. Nu begränsades observationerna till att titta på lärartid 

per elev men det utgjorde också en möjlighet till begränsning och fokusering på just tiden. För 

om jag skulle ha tittat på fler aspekter kunde svårigheter i att dokumentera dessa uppstå. 
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Något som också kunde ha påverkat tillförlitligheten och gjort dokumentationen mer 

slumpartad.  

Merriam (1994) diskuterar även reliabiliteten i en kvalitativ fallstudie och menar att begreppet 

är svårt att tillämpa på denna. Reliabiliteten stärks enligt Merriam av triangulering. "Eftersom 

tillvägagångssättet under en kvalitativ fallstudie utvecklas efterhand och därmed inte kan 

fastställas i förväg, kan inte heller begreppet reliabilitet tillämpas på något meningsfullt sätt. 

Av dessa skäl kommer alltså en upprepning av en kvalitativ undersökning inte att ge samma 

resultat – något som dock inte misskrediterar den första undersökningens resultat. Flera 

tolkningar av samma information är fullt möjlig, resultaten står sig tills de direkt motsägs av 

ny information (Merriam, 1994, s.182). Generaliseringar kan också vara svårt i fallstudier 

enligt Merriam, som menar att man väljer fallstudier för att gå på djupet i ett speciellt fall och 

då är inte generaliserbarheten det väsentliga. ”Man väljer fallstudiemetoden för att man vill gå 

på djupet med en bestämd situation, person eller händelse, inte för att ta reda på något som 

gäller generellt för många eller alla undersökningsenheter” (Merriam, 1994, s. 184). 

Denscombe (2009) har påvisat fyra principer för kvalitativ dataanalys, jag har försökt följa 

dessa. Den första principen är att slutsatserna ska vara fast förankrade i data. Den andra är att 

forskaren noggrant ska granska data. Tredje principen är att forskaren ska undvika att föra in 

fördomar i analysen. Den fjärde principen är att analysen av data ska innefatta en repetitiv 

process. 

Denscombe (2009) menar att det finns många fördelar med kvalitativ analys av 

forskningsmaterial. Materialet är förankrat i verkligheten, det är detaljerat, det finns tolerans 

för motsägelser och det finns möjlighet för alternativa förklaringar. Nackdelarna, menar 

Denscombe är att data kan vara mindre representativa, tolkningen kan vara för nära kopplad 

till forskarens jag, betydelsen kan lyftas ur sin kontext, förklaringen kan bli alltför förenklad 

och analysen av kvalitativa data tar lång tid.  

 
 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat och Analys 

I resultatet redovisas forskningsfrågorna och dess svar. Jag har valt att presentera många citat 

då jag avser att, för läsaren, belysa hur lärarna uttrycker sig. 

5.1 Observerad lärartid per elev samt lärarens kommentarer 

En sammanställning av de fyra observationerna presenteras här, genom att jag i efterhand 

har räknat ihop de tider som skrevs in i observationsschemat vid observationen och kopplat 

detta till hur läraren uttryckt sig i intervjun. I texten är elever märkta med ett nummer för att 

du ska kunna hitta eleverna i diagrammen. Jag har valt olika färger och mönster för de olika 

sätt som elev och lärare kommunicerar. Stapelns höjd visar den sammanlagda tiden eleven 

kommunicerar med slöjdläraren. Det fanns, vid första observationen, 15 elever. En av 

eleverna i denna 16-grupp var sjuk så en bänk stod tom. Lektionen pågick i 75 minuter. 

Fördelning av lärartid/elev, Lektion 1

 

Vid observation fick den enligt läraren duktigaste eleven (elev 1) träffa läraren två sekunder 

på hela lektionen. Då var det inte läraren som kom fram utan de möttes i salen. Bredvid 

den ”duktigaste” eleven satt också en enligt läraren duktig elev (elev 2), och med den eleven 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gruppgenomgång

Eleven söker upp läraren

Lärare/elev möts i salen

Läraren kommer till elevens bänk



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

pratade läraren i ca tjugo sek. I övrigt var det sex elever som fick en sammanlagd lärartid på 

en – fyra minuter under lektionen, då antingen läraren kom fram till bänken eller då eleven 

sökte upp läraren. Elev (14) omnämner läraren som en kille i stort behov av stöd, i teoretiska 

delar men duktig i det praktiska slöjdarbetet. En grupp (elev 9-12) satt vid en bänkformation 

med fyra elever runt om. Dit gick läraren vid ett par tillfällen och hade gemensam 

genomgång. De fick utöver det individuell lärartid på cirka tre minuter, en elev (10) fick ca en 

minut. Den ena gruppgenomgången varade i fem minuter och den andra varade i 40 sekunder. 

Läraren visade hur man gjorde en söm på en svepask. Jag frågade läraren om det var de 

duktigaste eleverna i klassen. Läraren förklarar att 

”De elever (9-12) som jag la mest tid på under lektionen de har inget 

självförtroende och måste hela tiden få bekräftelse i ’Gör jag rätt nu?’ ’Gör jag rätt 

nu?’ Sen så är de väldigt duktiga i görandet, när de väl vet vad de ska göra så 

jobbar de som bara den.”   

Två elever (13 och 15) fick sammanlagt 30-40 sekunder var, de arbetade ganska sakta, pratade 

med varandra och verkade inte engagerade i det de gjorde. 

En elev, som läraren omnämnde som den elev (16) med störst svårigheter, jobbade aktivt vid 

sin bänk. Han gick till läraren vid flera tillfällen men bara i en till två sekunder per gång. I 

slutet av lektionen kom läraren fram och hjälpte honom att sätta ihop hans hylla och då var 

läraren där tre gånger i sammanlagt nio minuter. 

Detta kan tolkas som att läraren underlättar och stöttar eleven i behov av stöd alltså utifrån ett 

kategoriskt perspektiv på hur läraren ser på elevens svårigheter. Även att läraren kategoriserar 

eleverna i "de duktiga", " de med inget självförtroende", "teoretiskt behov av stöd" eller 

"praktiskt duktig". 
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Observation två hade också en elev sjuk och varade även den i 75 minuter. 

 

Fördelning av lärartid/elev, Lektion 2 

 

 

En skillnad mellan observation ett och observation två, med samma lärare men en annan 

slöjdgrupp, var att läraren inte ansåg att det fanns någon elev med behov av stöd. Även detta 

kan ses ur ett kategoriskt tänk där läraren då inte behöver underlätta för någon elev i behov av 

stöd. Det kan också vara en anledning till att läraren här inte genomförde någon 

gruppgenomgång. Att situationen eller gruppsammansättningen där ingen elev är enligt 

läraren i behov av något extra stöd underlättar för läraren att möta denna mer homogena grupp 

utifrån deras utvecklingsnivå. Detta har avspeglat sig i att det var en jämnare fördelning av 

lärartiden mellan eleverna. Fyra elever träffade läraren vid tre till fyra gånger och sammanlagt 

under en minut per elev. Den sammanlagda lärartiden var mellan två och sex minuter per elev. 

En elev (elev 2), vars slöjdföremål gick sönder, blev hjälpt av läraren i nästan elva minuter. 

Tre elever (7-9) var tämligen självgående och fick enbart bekräftelse från läraren att det var 

rätt metod de använde. 
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Vid observation tre sa eleverna att de inte hade bestämda platser. De började arbeta vid 

varsin bänk för att jag skulle kunna hålla ordning på dem. De gick trots detta fort ifrån sina 

platser om de inte behövde arbeta. Flera av eleverna stod tillsammans och pratade och slipade 

på sina svepaskar. Det var endast tio elever i gruppen och lektionen varade i 60 minuter. 

Fördelning av lärartid/elev, Lektion 3 

 

 

En elev (6) pratade inte med läraren en enda gång under lektionen men han hjälpte några av 

sina klasskamrater att såga och berätta hur de skulle göra. Kan vara ett tecken på att läraren 

låter eleven utvecklas utifrån sin nivå dock är inte läraren delaktig i processen eller stimulerar 

elevens tänkande utan mer låter eleven göra som den vill. Att låta eleven undervisa de andra 

eleverna kan dock höja elevens självförtroende och i och med det känna en utveckling av sin 

egen kunskap i ämnet. Läraren informerade vid intervjun om att en elev (10) har dyslexi, 

något läraren ansåg påverkar eleven under slöjdlektionerna. Läraren gick till den eleven vid 

ett tillfälle i 40 sekunder, och eleven sökte upp läraren i cirka fem sekunder vid tre tillfällen. 

Han var den ende elev som med bestämda steg gick till läraren för att ställa korta frågor. Detta 
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kan kopplas till att det råder en kategorisk tradition i slöjdsalen kring kortsiktigt stöd, eller 

bekräftelse från läraren, för att gå framåt i processen. Några flickor i klassen var mer aktiva i 

att söka hjälp än vad pojkarna var. En elev (1) hade varit frånvarande under föregående 

lektion och fick hjälp av läraren med att komma igång. Under lektionen fick eleven ca sex 

minuter sammanlagd lärartid. Läraren hjälpte en flicka (3) med att såga, då hon hade tappat 

bort sin bit. Det tog cirka sex minuter av lärarens tid att lösa den uppgiften.  Även här syns ett 

kategoriskt tänk i och med att läraren underlättar för eleverna att komma vidare i sina 

uppgifter. Eleverna rörde sig i klassrummet, även läraren flyttade sig i klassrummet. Där 

läraren befann sig var också de elever som behövde hjälp, som om de möttes i salen. Läraren 

sa efter lektionen: 

”Egentligen är det nog tjejen (1) som jag måste lotsa så mycket och det blir att det 

är henne jag lägger tid på.” 
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Vid observation fyra var det tio elever i slöjdgruppen. Där fanns också en lärarstudent som 

undervisade eleverna. Observationen gjordes på den ordinarie läraren. Eleverna fick, i och 

med att lärarstudenten var med, mer lärartid än vad som kan redovisas i diagrammet. Det kan 

ha påverkat läraren som kunde stanna lite extra hos var och en. Denne kommentar definieras 

som ett möjligt sätt att stimulera elevens tänkande för att eleven själv ska vara engagerad i sin 

egen utveckling. 

”Jag stannade hos dem lite extra idag, kunde sitta ner och den ene killen (elev 1), 

som var borta förra gången, så han fick komma igång ordentligt. Jag försökte 

fånga hans intresse och prata om vad han gillar att göra på fritiden” 

Fördelning av lärartid/elev, Lektion 4 

 

 

Lektionen började med att läraren gick till den elev (1) som varit sjuk förra lektionen för att se 

till att han kom igång ordentligt. Det satt två pojkar (1 och 2) vid det bordet och läraren ansåg 

att båda eleverna var i behov av stöd. Läraren satt hos dem vid flera tillfällen, första gången 

cirka tre minuter så att eleven (1) kom igång ordentligt. Läraren kom tillbaka till bordet sju 

gånger under lektionen. Pojke (1) fick den mesta av tiden och den andre pojken (2) vid samma 
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bord fick ta del av läraren information men hon riktade sig till pojke (1). Sammanlagt fick 

pojke (1) ca tolv minuter av lärarens uppmärksamhet under lektionen, och hans bordskamrat 

fyra minuter. Vid ett annat bord satt två flickor. Det framgick i intervjun att läraren ansåg att 

en av dessa flickor (4) var i behov av särskilt stöd. Läraren var också vid deras bord ett flertal 

gånger och stannade vid varje tillfälle två och en halv till fyra minuter. Läraren och dessa 

flickor (3 och 4) hade också kommunikation på andra ställen i salen, t.ex. vid skåpet med 

tyger. Sammanlagt gav läraren cirka sexton minuter av lektionstiden till flickorna. Vid ett bord 

satt två elever (5 och 6) där ena eleven pratade med läraren i 58 sekunder sammanlagt och den 

andre cirka tre minuter. Detta var elever som, läraren i intervjun uttryckte, inte hade några 

svårigheter. Vid ett annat bord satt fyra elever (7-10) och där tre elever pratade med läraren i 

cirka en minut och en elev (10) i nästan tre minuter. 

Slutsatsen är att tid per elev inte skiljer sig åt markant mellan de elever, som lärarna anser 

vara i behov av särskilt stöd, och övriga elever.  

Att enbart titta på tiden läraren undervisar elever innebär inte att man kan se vilket 

förhållningssätt och perspektiv läraren har till det stöd som ges. Det man kan se är dock att 

den direkta kontakten med eleven oftast är korta och i det en kortsiktig lösning på ett praktiskt 

problem. Detta kan dock tolkas ske i ett kategoriskt perspektiv då det är just kortsiktiga 

lösningar där läraren underlättar lärprocessen för eleven i och med att läraren förmedlar 

lösningen. 

Det verkar som om vilken elev som helst får lärartid, t.ex. den som tappat bort en bit eller den 

som varit sjuk lektionen innan. Det var dock så, t.ex. vid observation ett, att eleven i behov av 

stöd under denna lektion satte ihop en hylla, något man inte klarar av själv och därför 

tillbringade läraren mycket tid hos den eleven. Vid observation fyra fanns en elev, i behov av 

stöd, som hade varit frånvarande gången innan och därför fick mycket lärartid denna gång. 

Däremot säger lärarna i intervjuerna att de är mer observanta på vad eleverna i behov av 

särskilt stöd gör eller inte gör. Läraren vid observation 4 var hos eleverna, i behov av särskilt 

stöd, längre tid än hos de andra eleverna. Om det berodde på att hon hade kandidat eller inte 

visar inte observationen. Därför går det inte att dra den slutsatsen. Lärarna uttalar sig om hur 

de förvaltar sin tid: 

”De barn som behöver mer tid de är man ju framme hos och hjälper till.” 
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”Jag försöker se, jag vet inte om det syns på lektionerna men de eleverna som jag vet, att jag 

fokuserar mycket på, de som behöver mest.” 

”Har de inte kommit och bett om hjälp då måste jag kolla efter 5 minuter om de gör 

någonting. Gör de någonting går jag inte fram, då går jag vidare.” 

Sammanfattningsvis Det är tydligt att elever, i behov av särskilt stöd, inte får mindre lärartid 

än övriga elever. Men enligt mina observationer är det de, enligt lärarna, duktiga eleverna som 

får kort lärartid, vilket också lärarna bekräftar i intervjuerna. 

5.2 Slöjdlärarnas syn på särskilt stöd och hur de ser till att eleverna 
når lägst betyget E.  

Det framkommer i de fem intervjuerna att lärarna ger stöd på flera sätt. Min tolkning är att 

slöjdlärarna anser att det särskilda stödet är det stöd man ger till elever i behov av särskilt 

stöd. Stödet som ges skiljer sig inte i metod från den hjälp de övriga eleverna får utan är 

snarare lärarens förhållningssätt eller inställning. Man behöver ge stöd oftare till de elever 

som är i behov. Min korsanalys av intervjuerna visar tre olika teman av stöd.  

 Att läraren anpassar sitt sätt att undervisa eleven 

 Att läraren underlättar för eleven 

 Att läraren försöker stimulera elevernas tänkande.  

Jag bearbetar forskningsfrågan vidare utifrån dessa tre rubriker. Citaten handlar om vad 

slöjdlärarna ser som framgångsrika insatser för att eleven ska lyckas i slöjden. 

Att läraren anpassar sitt sätt att undervisa eleven 

Lärarna berättar i intervjuerna att de försöker individanpassa undervisningen för att möta 

elevens svårigheter. De elever som behöver ha konkreta uppgifter kan lätt få det i slöjden då 

läraren både kan visa vad och hur man kan göra genom att:  

 visualisera, ha bildstöd till uppgifter 

 ge skriftliga instruktioner 

 att använda arbetsbeskrivningar där en sak i taget framgår 
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Lärarna stöttar även genom att motivera elever till att jobba med de teoretiska delar som ingår 

i slöjden, vilket en del elever i behov av särskilt stöd helst vill slippa. 

 Lärarna försöker motivera genom: 

 Enskilda samtal för att möta elevens behov.  

 att samarbeta med andra ämnen för att det teoretiska inte ska ta så mycket tid från 

elevens slöjdande, exempelvis att eleven får skriva sina utvärderingar på svenska 

lektioner. 

Lärarna beskriver att deras uppmärksamhet och fokus ligger på den elev som de vet behöver 

stöd, för att snabbt kunna vara hos den eleven och undvika misslyckanden. De säger t.ex. att: 

”Det gäller för mig att inte tappa bort honom, för han kör ju bara på, så jag måste tänka på 

honom och vad han gör hela tiden” 

”Det finns, en del måste man ju putta på hela tiden, så då måste man ha dem i ögonvrån 

mellan de som är på hjälplistan.” 

Lärarna anser att det är viktigt att inte bara se vad eleven gör, det är också viktigt att lyssna på 

eleven. En slöjdlärare beskriver att hon varit med vid utformning av ett åtgärdsprogram för att 

lyssna och möta elevens behov av stöd. Det handlade till exempel om att få komma fem 

minuter innan lektion för individuell genomgång. Detta underlättade även för läraren eftersom 

eleven då arbetade medan hon instruerade övriga i gruppen. 

Att lärarna på dessa sätt anpassar sitt eget arbetssätt för att möta elevers olika behov kan man 

analysera som att de har ett relationellt synsätt. De anpassar alltså i miljön för att påverka 

elevens förmåga att genomföra de moment som ingår i betygskriterierna. 

Sammanfattningsvis framkommer det i intervjuerna att lärarna stöttar eleverna genom att de: 

 Individanpassar 

 Motiverar 

 Håller fokus på eleven för att minska antalet misslyckanden  

 Har en individuell genomgång innan lektionen 
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Att läraren underlättar 

Min analys av intervjusvaren visar hur lärarna försöker underlätta för elever i behov av 

särskilt stöd. De underlättar genom att: 

 eleven gör en mindre produkt 

 eleven får längre tid på sig för att färdigställa en produkt  

 eleven gör inte lika många produkter som de övriga eleverna 

 eleven få anpassade tekniker för att de inte ska bli för svårt för eleven 

Lärarna underlättar alltså genom att anpassa kraven för att färdigställandet av produkten inte 

ska bli ett för stort hinder. När eleven visat att de har förmågan att genomföra en teknik 

behöver inte produkten vara så stor i formatet, inte ha samma svårighetsgrad eller 

noggrannhet. En lärare förklarar att: 

”Man diskuterar ju lite med dem om man ser att det går trögt. Att de inte behöver 

göra 2,5 m halsduk utan göra lite mindre för att bli färdiga. Det är ju bra i slöjden 

man kan ju alltid anpassa sakerna, det kanske blir en t-shirt stället för en 

munkjacka. Att momenten inte är så många och krångliga.” 

Lärarna kan också underlätta när en elev gjort fel eller när något gått sönder genom att såga 

till nytt material, det vill säga genom att åtgärda. ”En del säger att ’nu blev det fel, nu måste 

jag börja om’ och man får säga ’nej det går att laga” sa en lärare i intervjun. 

Lärarna kan också försöka bromsa eleven när de ser att något kanske kommer gå fel det vill 

säga genom att förebygga. En lärare beskrev att ” jag kan också lätt bromsa honom och få in 

honom på ett annat spår eller vi kan rätta till det som blivit fel.” 

Läraren kan låta eleven redovisa muntligt istället för skriftligt och läraren kan vara elevens 

sekreterare för att underlätta för den som har svårt att skriva eller uttrycka sig i skrift. Det vill 

säga att läraren arbetar kompensatoriskt genom att göra momentet som eleven tycker är för 

svårt eller när momenten är för många. Plockar alltså bort uppgifter som annars hade varit ett 

hinder för eleven eller alldeles för tidsödande. 
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Man kan se på detta med att läraren underlättar som att läraren har ett kategoriskt perspektiv 

genom att de ser på eleven som en svag elev som man måste underlätta för. Man kan även 

tolka det utifrån ett relationellt perspektiv då slöjdlärarna även här underlättar i miljön 

(produkten) för att elever i behov av stöd ska ha möjlighet att visa sina förmågor, för att nå 

betygskriterierna, i stället för att fastna i oöverstigliga svårigheter vid tillverkandet av en 

produkt. 

Sammanfattning: När lärare underlättar för elever innebär det att de: 

 anpassar kraven  

 åtgärdar misstag 

 förebygger misslyckanden 

 kompenserar för svårigheter 

Att läraren stimulerar elevens tänkande 

Lärarna omnämner vikten av att stimulera elevens tänkande för att få dem delaktiga i 

 undervisningen 

 i sitt eget lärande 

 förståelsen för sina svårigheter och vad de behöver 

Läraren ställer följdfrågor för att eleven ska få tänka till på processen i arbetet. Lärarna 

försöker också vara noggranna med att förklarar syftet med uppgifterna.  

”Syftet med det här är.. säger jag ofta för att de ska höra att det är därför du gör 

det, rent uttalat.” 

Dessa sätt tyder på att läraren försöker stimulera elevens tänkande och att eleven utmanas till 

att öka sin förståelse för ämnet eller arbetsområdet. 

En lärare pratar om hur de arbetar med språkutvecklingen på skolan för att kunna möta eleven 

i sin utveckling. Detta genom upprepning av instruktioner, att gå igenom en beskrivning flera 

gånger och att böja ord och begrepp som tillhör slöjden. 
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”I den nya läroplanen står ju att du ska använda slöjdspecifika begrepp när du gör 

dina utvärderingar och då måste de ju få med sig de här orden och hur man böjer 

dem. Det finns ju ord som bara finns i slöjden men sen finns det ju ord som finns 

lite överallt eller som liknar varandra och det blir ju svårt.” 

Lärarna lyfter fram vikten av att tro på elevens förmåga och att uppmuntra eleverna att lära av 

varandra. En lärare tycker att det är bra att prata om svårigheter och behov, att 

medvetandegöra vad man behöver tänka på om man har koncentrationssvårigheter och vilket 

stöd man kan behöva. Detta kan tolkas som om läraren försöker utmana eleven att utvecklas 

utifrån sin nivå och sina förutsättningar genom att eleven blir medveten och i det delaktig i sin 

egen lärprocess. En av lärarna tycker också om att använda sig av humor istället för att tjata 

hela tiden. En annan lärare tycker att hon emellanåt behöver vara lite sträng. Lärarna försöker 

få eleverna att tänka till, både i förebyggande syfte och i åtgärdande syfte. De använder sig av 

mycket frågor för att eleverna ska klara av att utvärdera arbetet och även lära av sina misstag. 

De tillmötesgår elevens svårigheter att skriva genom att de får redovisa muntligt och hjälper 

dem på traven genom att ställa följdfrågor. 

Sammanfattning: Lärare stimulerar elevernas tänkande genom att de: 

 arbetar språkutvecklande 

 ställer många frågor och följdfrågor 

 uppmuntrar elever att lära av varandra 

 medvetandegör deras behov av strategier och av stöd 

 använder humor för att slippa tjat 

 får eleverna att tänka till 

 visar att de tror på elevens förmåga  

5.3 Det finns dilemman i att tillgodose elevers behov av särskilt 
stöd. 

Det finns flera frågor som lärarna uttrycker som problematiska och svåra. De nämner att de 

ställs inför dilemman av olika slag. De nämner svårigheter beroende på vilken elevgrupp de 
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har samt organisatoriska svårigheter för att lärarna ska kunna tillgodose behoven för elever i 

behov av särskilt stöd. Jag tar även upp dilemman lärarna uttrycker att de ställs inför på grund 

av nya krav från skolledning, skollag och då ny kunskap från vidareutbildningar ska 

implementeras.  

Utifrån vilken elevgrupp de undervisar 

En lärare pratar i intervjun om hur eleverna beter sig i slöjdsalen; att eleverna inte är 

uppfostrade eller inte är utredda. Här tyder lärarens uttalande på ett traditionellt kategoriskt 

tänk i och med att läraren ser på eleverna som felaktiga och som borde rättas till. Läraren 

berättar att hon ibland blir tvungen att avhysa elever från salen för att de ska lugna ner sig och 

sen får hon lägga tid på att ta in eleven igen. Läraren anser inte att det är eleverna med 

diagnos som utgör det största problemet för till dessa elever har man oftast hittat lösningar. 

Lärare och föräldrar har utarbetat gemensamma mål. De har träffats och pratat om elevens 

svårigheter. Läraren ser det alltså som ett dilemma att inte ha tid för de elever som behöver 

tiden mest, något som visar på en vilja om långsiktiga lösningar alltså en vilja om ett 

relationellt förhållningssätt till de elever som exempelvis är i affekt. 

”Men de som stör för mycket och man blir tvungen att skicka ut, det är dem 

eleverna som jag får mest ångest i magen över. Hur gör jag med den eleven? Det 

egentligen de eleverna som har störst behov av mig, men jag kan liksom inte 

riktigt ge dem det. Inte där och då.” 

Jag tolkar alltså dessa uttalanden att läraren samtidigt har ett kategoriskt tänk om eleven, har 

en relationell vilja om förhållningssätt och anpassningar och står i och med det inför ett 

dilemma.  

Lärarna berättar också om svårigheten dilemman kring undervisningen av elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Lärarna anser att det uppstår större svårigheter för denna elevgrupp när 

ämnet slöjd blivit mer teoretiskt. Slöjden har varit ett ämne där denna elevgrupp förut fått 

slippa det skriftliga arbetet för att visa färdigheter i det praktiska. En elev som tidigare haft en 

möjlighet att visa sig duktig inför sina kamrater har idag svårigheter även i slöjd. Lärarna 

försöker hitta vägar för att underlätta de teoretiska delarna för dessa elever.  
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”Då visade jag att de kan rita av här (visar med händerna) så stort ni behöver och 

då var ju han som har läs och skriv där och gjorde exakt så som jag visat” 

En lärare berättar att hon ser att en del elever, som inte har samma erfarenheter från den tidiga 

skolgången i Sverige, har andra svårigheter än de elever som gått hela sin skoltid i Sverige.  

Elever som kommit hit när de börjar högstadiet och aldrig arbetat i slöjd jämförs med övriga i 

samma betygssystem. Dilemmat för läraren blir att inte ha tid för långsiktiga anpassningar 

utan det blir kortsiktigt kategoriskt där ansvaret läggs på eleven. 

”Men det svåra där är att han aldrig frågar utan kör på bara men han borde fråga 

oftare, i och för sig tycker jag om hans inställning. Om han får ihop sin hylla 

kommer han inte förstå att han får ett lågt betyg.” 

Läraren har också betonat att elevens arbete blir omständligt eftersom eleven inte tidigare 

arbetat med verktyg och material som finns i den svenska skolslöjden. Eleven får prova sig 

fram och ibland blir det bra och ibland inte. Detta förhållningssätt, att läraren låter eleven 

prova sig fram, kan också ses som om läraren låter eleven utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon. Då genom att eleven får lära sig av sina misstag och ibland lyckas använda 

den kunskap eleven förskansat sig och kan prova dessa vid nya moment. Det kan vara därför 

läraren tycker om inställningen eleven har i och med att eleven liksom går igenom en 

lärprocess.  

En annan lärare uttrycker dilemman och svårigheter i att undervisa elever med diagnosen 

autismspektrumtillstånd (AST). Svårigheterna består i att läraren hela tiden måste vara 

framme och pusha på för att eleven ska få något gjort, eftersom eleven inte arbetar när läraren 

inte är vid bänken. Dilemmat är att fördela sin tid så bra som möjligt för alla elevers 

utveckling.  

Flera av slöjdlärarna ifrågasätter sina kollegors kompetens i att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd. De ser ett dilemma i att eleven fungerar på slöjden men inte på andra lektioner. 

En lärare berättar att hon har utarbetat punkter i ett åtgärdsprogram för att få slöjden att 

fungera, något både läraren och eleven sett som positivt att återknyta till under lektionerna. 
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Sammanfattningsvis har det framkommit att lärarna står inför dilemman i sitt dagliga arbete 

då de: 

• inte kunnat lägga tid på den elev som behövde det mest 

• ska se till alla elevers utveckling samtidigt som en elev behöver mycket tid 

• måste jämföra eleverna i samma betygssystem trots att eleverna har olika lång 

erfarenhet av ämnet 

• ser att eleven fungerar på slöjden men inte på andra lektioner och ifrågasätter om det 

beror på kollegornas bristande kompetens om barn i behov av särskilt stöd   

Organisation 

Här beskrivs lärarnas upplevelse av undervisningstiden hos varje elev. I intervjuerna framkom 

att det stöd lärarna ville ge innebar ett dilemma i att tiden inte räckte till. Lärarna informerade 

om deras tjänster och timfördelning och det visade sig att slöjdlektionerna var olika 

organiserade på de olika skolorna. En lärare hade en entimmes lektion varje vecka per 

slöjdgrupp under en termin. En annan hade läsåret uppdelad i tre perioder och träffade 

slöjdgruppen under en av de tre perioderna i 80 minuter per vecka. Båda dessa lärare såg 

brister i hur man organiserat lektionstiden. Framförallt blev de stressade över att inte hinna 

med eleverna, framförallt de i behov av särskilt stöd. 

”Jag känner mig stressad. Jag har aldrig haft entimmes lektioner, jag känner en 

inre stress hela tiden. 'Nu hinner jag inte det' eller 'nu hinner jag inte till den' för 

jag har fokuserat på en annan elev, men då tänker jag oftast att jag måste gå till 

den först vid nästa lektion.” 

Ingen av dessa två olika sätt att organisera slöjdtimmarna påverkar lärarens känsla av att inte 

hinna med eleverna. De är båda stressande och min tolkning är att lärarna då också hamnar i 

fler kortsiktiga kategoriska lösningar med snabba beslut om hjälp till eleverna. Hjälp där 

läraren berättar den rätta lösningen för eleven då de inte har tid över till diskussion. 

Vad gäller extra resurs vid lektioner har lärarna olika förutsättningar. En har aldrig sexton 

elever (vilket är en full sal i slöjd) utan tio elever, men istället entimmes lektioner. Man har 

alltså lagt resurstid på att istället ha en mindre grupp elever. En annan lärare har resursperson 
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på vissa lektioner, då det behövs, men aldrig någon vikarie för resurspersonen, vilket läraren 

upplevde som osäkert. Den tredje läraren har ingen resurs och alltid full sal. Ytterligare en 

lärare berättar att han både har en förtidspensionär som kommer dit frivilligt och hjälper till 

vissa dagar och en praktikant som går på hantverksprogrammet på gymnasiet, det vill säga 

ingen extra anställd men dock en extra person ibland. En lärare berättar också att hon har en 

person som arbetstränar som hjälper till ibland. De uttrycker alla att de inte har så mycket stöd 

som de har behov av, för att hinna med alla elever så mycket som de skulle vilja. Men det 

finns inte pengar till det. De har på alla skolorna försökt att organisera det så att det ska 

fungera. En lärare förklarar ”Att jag bara är en person som inte är delbar, för är det en klass 

där många behöver hjälp så är det en del väntan. Man har inte tid för alla elever.” 

Två av lärarna påpekar att miljön i slöjdsalen kanske inte är så bra. Den ena nämner att salen 

är sliten, det behövs nya bänkar, men inga ekonomiska förutsättningar för det. Den andra 

läraren anser att han hade för mycket saker framme och att det kan störa barn med diagnoser, 

men att det för andra barn är en kreativ miljö med mycket inspiration. 

Analysen av hur lärarna uttrycker sig om skolornas sätt att organisera slöjdtimmarna blir att 

lärarna tycker att det finns dilemman i hur man än lägger timmarna. Att de lägger dessa 

dilemman på organisationen kan påverka deras känsla av stress och på deras egen förmåga att 

påverka den upplevda stressen. 

Sammanfattningen av de organisatoriska dilemman som lärarna uttrycker är att: 

• Det finns dilemman i hur timplanen läggs ut. Färre elever i gruppen ger kortare 

lektioner och ingen möjlighet till någon extra resursperson 

• Lärarna upplever att hur man än löser timplanen så blir det stressande och de uttrycker 

en känsla av att ha för lite tid för eleverna.  

• Om miljön i slöjdsalen är kreativ kan den vara störande för vissa elever men inte för 

andra. Det är också svårt att få ekonomiska förutsättningar till stora investeringar för 

en bättre miljö. 

Nya krav 

Här beskrivs lärarnas upplevda dilemman kring införandet av den nya skollagen. Lärarna 

anser att de fått mer att göra, till exempel ska det skrivas pedagogiska utredningar på de elever 
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som riskerar att inte nå målen. Detta har speciellt påverkat den lärare vars skola har 95 % 

elever med annat modersmål än svenska. 

”Vi skriver pedagogiska utredningar på alla elever som inte når målen. Jag skriver 

vad barnet behöver här. Vi har 310 åtgärdsprogram på 480 elever, det är som det 

är. Men jag skriver inga specifika åtgärdsprogram i slöjden om det inte är enbart i 

slöjd eleven behöver en åtgärd, men då gör man det tillsammans med 

klassföreståndaren.” 

Lärare upplever att de behöver tänka på nya sätt genom skollagens nya krav. Till exempel ska 

man arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Det verkar som om lärarna ser dilemman med att 

undervisa utifrån den nya skollagens krav både då de själva behöver tänka på nya sätt samt att 

de fått mer administrativa uppgifter. I och med detta har de mycket att lära sig själva. 

”Ibland kanske man inte använder alla slöjdbegrepp själv. Och om inte jag 

använder begreppen själv så gör ju inte dom det.” 

Att kraven på elevens förmågor inte enbart gäller praktiskt handlag i slöjd, utan nu även 

omfattar förmågor i att kunna uttrycka vad och hur de gör och tänker under sin arbetsprocess. 

Detta kan få negativa konsekvenser för vissa elever, tycker lärarna. Den elevgrupp som man 

tidigare kunnat ge betyg på grund av att de var praktiskt duktiga kan nu inte nå de högre 

betygen på grund av svårigheter i teoretiska moment. Lärarna uttrycker en oro för denna 

elevgrupp och dilemman då de bedömer eleven ha goda kunskaper i det praktiska handlaget. 

Sammanfattning av lärarnas dilemman kring de nya kraven i Lgr 11 är att de anser att mer av 

deras arbetstid läggs på dokumentation av elever istället för lektionstid. Lärarna känner också 

en oro och dilemman med över att det praktiska slöjdämnet blir alltmer teoretiserat och då 

påverkar betyget för den elevgrupp som tidigare setts som praktiskt lagda, med högt betyg i 

slöjd men med svårigheter i de teoretiska ämnena där de haft lågat betyg. Lärarna upplever 

också ett dilemma i att detta ämne som tidigare kunde höja en elevs självkänsla nu istället kan 

sänka den. 
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5.4 Hur särskilt stöd i ämnet slöjd kan utformas 

Utifrån denna fråga har jag summerat det som framkommit i studien som viktiga visioner och 

idéer att utveckla kring hur man lättare kan ge stöd till de elever som behöver det. Lärarna har 

sagt vad de tycker är genomförbart men också hur de tänker om de fick drömma och inte se 

till de dilemman som finns med timplaner och resurser.  

Lärarna anser att det finns ett behov av mer tid tillsammans med eleven i behov av stöd och 

att det finns flera sätt att få mer tid tillsammans. Det är svårt att utläsa vilka perspektiv lärarna 

egentligen har till vad de gör med den tid de vill ha för att undervisa eleven. Man kan tolka 

deras uttalanden som om de vill utveckla elevens förmåga till en djupare förståelse för sin 

egen lärprocess, och att detta kräver mer tid, men det kan också betyda att läraren behöver 

mer tid för att förklara tillvägagångssätt vid utförandet av produkten, för eleven mer ingående. 

Något som också det kräver mer tid.  

Lärarna nämner att det, för att kunna ge personligt stöd under lektionstid, förutsätter att de har 

en resurs i klassrummet som hjälper till med de andra eleverna. 

”Allting handlar om personligt stöd. Ska de här eleverna få ut optimalt så behöver 

de mig mer.”  

De säger sig också kunna få mer tid tillsammans med eleverna i behov av särskilt stöd genom 

färre elever i grupperna. Lärarna ser elever i behov av särskilt stöd i alla 

undervisningsgrupper, men man vill inte plocka bort de eleverna för att ha dem i speciella 

särskilda undervisningsgrupper i slöjd. De vill hellre ha färre antal elever i ordinarie grupper. 

”Så om jag fick bestämma så skulle jag ju ha färre elever i grupperna för att kunna 

ge dem det stöd de behöver, det är min tid de behöver.” 

En lärare påpekar behovet av undervisningsmaterial i träslöjd. Läraren tycker inte det finns 

bra material att tillgå. Så en utveckling av läromedel anpassat för den nya skollagens (Lgr11) 

krav vore bra, tycker läraren. Undervisningsmaterial i textilslöjd är mer vanligt. Läraren i 

träslöjd tänker utarbeta sådant material själv eller hitta en metod för att möta kravet om 

begreppsförståelse på ett roligare sätt.  
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En lärare tyckte att elever som missat ett slöjdpass eller kommit efter i undervisningen kunde 

få komma till slöjdsalen vid ett pass i veckan och ta igen det de missat. 

”Jag anser att det skulle behövas att jag i min tjänst fick ett slöjdpass som var fritt. 

Att jag var bunden till ett pass men att eleverna inte var bundna till det utan de 

som behövde eller har missat kunde komma. Som ett uppsamlingsheat.” 

Min tolkning av lärarnas perspektiv på stöd till elever, och deras idéer om hur stöd kan 

utformas, är att lärarna har flera perspektiv samtidigt. Att då de pratar om att elever kan jobba 

i kapp har ett kategoriskt perspektiv med kortsiktig syn på stöd att göra färdigt en produkt 

samtidigt som de uttrycker att eleven behöver lärarens tid kan ha sitt ursprung i tankar kring 

att samtal kring lärprocessen kräver tid från läraren. Tid för att läraren ska kunna stimulera 

elevens tänkande till att utvecklas i sin proximala utvecklingszon. 

Sammanfattningsvis vill lärarna ge mer tid tillsammans med eleven för att ge personligt stöd 

under lektionstid vilket förutsätter 

 En resurs i klassrummet 

 Färre antal elever i grupperna för att hinna med alla elever 

 Ett ta igen pass för att elever inte ska komma efter 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Observationerna visade inte direkt att det var elever i behov av särskilt stöd som fick den 

mesta lärartiden. Det visade sig vara den elev som för stunden behövde hjälp som läraren gav 

tid till (till exempel om elevens produkt gått sönder eller om en elev varit sjuk vid förra 

lektionstillfället eller när det behövdes fler händer vid hopsättning av hylla). Observationerna 

visade dock att de, enligt lärarna, duktigaste eleverna fick minst tid eller ingen alls. 

Slöjdlärares syn på särskilt stöd och vanlig undervisning skiljde sig inte åt vad gäller 

undervisningsmetoder. Det var snarare deras förhållningssätt som gjorde lärarna mer 

uppmärksamma på eleverna i behov av särskilt stöd. Analysen delar upp stödet i tre teman där 

läraren: 
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• Stöttar genom att till exempel repetera en uppgift, samtala och motivera eleverna till 

att genomföra alla moment.  

• Underlättar genom att anpassa tekniker och modeller, ibland även göra ett moment åt 

eleven för att momentet inte ska bli ett hinder för att komma framåt i arbetet.  

• Stimulera elevens tänkande genom att få eleverna delaktiga i undervisningen, i sitt 

eget lärande och i tänkandet kring arbetsprocessen.  

Lärarna uttrycker att de tror på elevens förmåga och vill uppmuntra elever att lära av 

varandra. Alla lärarna i studien ställer mycket frågor till eleverna, både i förebyggande syfte 

och i planeringsstadiet men även vid åtgärdande och utvärdering. 

De intervjuade slöjdlärarna anser att det finns dilemman i att kunna tillgodose elevers behov 

av särskilt stöd. De har dilemman med stökiga elever som behöver skickas ut ur klassrummet 

fast läraren inser att det är den eleven som behöver stöd. De ser dilemmat i att ämnet 

teoretiseras mer. Det gör att de elever som haft lätt för sig i praktiska ämnen men svårt i 

teoretiska nu även får svårt i det praktiska ämnet slöjd. De ser också dilemman i att elever 

som varit kort tid i Sverige ska bedömas likvärdigt i betygssystemet fast de inte har 

erfarenheter av slöjd från tidigare skolår. 

Lärarna har svårigheter med organisationen av slöjdämnet. De nämner hur timplanen påverkar 

hur de hinner med stödet till eleverna i behov av särskilt stöd. Bristen på tid ger upphov till en 

stress för lärarna. Också organisation av resurs till ämnet slöjd påverkar möjligheten att hinna 

med alla elever. Om lärarna har en extra person som resurs eller om de har färre elever i 

grupperna så hinner de med mer. Flera av lärarna ser dilemman i att när de väl fått det att 

fungera för en elev i slöjden är det inte säkert att andra lärare förhåller sig på liknande sätt 

vilket också påverkar elevens inlärningsförmåga. 

Lärarna upplever att kraven från nya skollagen är betungande, att pedagogiska utredningar ska 

skrivas och att de själva måste undervisa om slöjdbegrepp och förmågor på ett tydligare sätt 

än innan, något som även är utvecklande för lärarna.  

Lärarna nämner att de vill att särskilt stöd i ämnet slöjd ska ges av just läraren och om det 

fanns en extra resursperson som kunde stötta övriga elever så skulle de ha tid till det. De 

tycker också att färre elever i de ordinarie grupperna skulle ge mer tid för alla elever. En 
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lärare kommer med förslaget att ha ett pass i veckan där elever kunde ta igen missad tid eller 

att arbeta lite extra. En annan lärare ser behovet av praktiskt läromedel anpassat för Lgr11. 

6 Diskussion och slutsatser 

De forskningsfrågor jag ställde inför denna undersökning har fått en del svar.  Att lärarnas 

individuella undervisningstid lades på den elev som för stunden behövde den mest och att det 

inte var direkt kopplat till de elever som lärarna ansåg hade de största svårigheterna i ämnet. 

Observationerna visade dock att de duktigaste eleverna nästan inte fick någon individuell 

undervisningstid alls. Lärarna har dock, enligt intervjuerna, eleverna med de största 

svårigheterna i sin åtanke under lektionerna. Då observationerna gjordes våren 2012 var det 

mycket nytt att beakta för lärarna vad gällde den nya Skollagen (2010:800) samt den nya 

Läroplanen (SKOLFS 2010:37) med övergripande mål, riktlinjer samt nya kursplaner. Att 

lärarna, i intervjuerna, nämner just sitt fokus på elever i svårigheter, kan bero på att det ute på 

skolorna då diskuterades hur man skulle implementera allt det nya med både bedömning av 

elever och arbete med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Att lärarna inte har så 

mycket undervisningstid med de elever som de anser vara duktiga går enbart att spekulera i 

men det går emot 3 § i skollagen som faktiskt även trycker på att ”...Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Lag (2014:458).  

 

Det framkommer i studien tre teman för hur lärarna tillgodoser elever i behov av särskilt stöd 

genom att individualisera undervisningen. Första temat visar att lärarna anpassar sitt eget 

arbetssätt med eleven. De anpassar hur de ger instruktioner, motiverar och håller fokus på 

eleven för att undvika misstag. Andra temat visar att lärarna även individualiserar genom att 

de underlättar uppgifters storlek, vilka tekniker de bör använda, antal eller utformning utifrån 

elevens förmåga. Det tredje temat visar att lärarna försöker stimulera elevernas tänkande 

genom att ställa följdfrågor, förklara syften med uppgifter samt att de pratar om att 

medvetandegöra eleven kring deras behov av stöd. Att dessa teman grundar sig i dialog med 

eleven på olika sätt är tydligt och något som även Borg (2001, s. 71) förklarat i sin 

avhandling, att slöjdlärare är tvungna att ha en kontinuerlig dialog med eleverna då prov, 

läxor är sällsynt förekommande och elevens möjlighet att påverka sitt arbete jämförelsevis 
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stor.  

Angående de dilemman som de intervjuade slöjdlärarna ansåg fanns i samband med att kunna 

tillgodose elevers behov av särskilt stöd kan sägas ligga på två olika plan. Dels att de såg att 

när en elev hade ett problem så ville de egentligen arbeta med det problemet alltså på ett 

individanpassat plan och då behövdes det färre elever i grupperna. Att en sådan lösning hade 

ett organisatoriskt dilemma då färre elever i grupperna gav kortare lektioner. Jag tolkar det 

som att det berodde på att de ekonomiska förutsättningarna för skolan. Lärarna kunde inte få 

långa lektionspass med färre elever, vilket vore idealet för att hinna med alla. Men detta är ett 

dilemma för hela skolan och inte enbart för slöjdämnet. Något som kanske kunde underlättas 

genom mer tematiskt arbete över ämnesgränser, som Vernersson (1978) förespråkade. 

Vernersson har även belyst dilemmat med gruppstorlekar samt lektionstid. 

Det visade sig i min studie att det föreligger dilemman i frågan om tiden, att stressen gör att 

läraren inte ser att även de självgående eleverna har behov av stöd eller kommunikation. 

Liknande resultat beskriver Borg (2001) i sin avhandling där lärarna ansåg att de på grund av 

stark tidspress hade svårare att hinna med att kommunicera med alla elever. 

 

Slöjdlärarna tyckte att möjligheterna till mer tid med eleverna är det sätt som särskilt stöd i 

ämnet slöjd kan ges på. Lärarna såg det som att de själva var stödet. Och för att få tid till att 

ge det stödet hade de idéer som att ha färre elever i grupperna eller extra stödtid för elever 

som inte hinner med.   Detta tyder på att lärarna har en syn på sig själva som hjälpare istället 

för att elever lär av sitt sammanhang, att elever lär av att imitera andra och av varandra vilket 

kan härledas till ett mer sociokulturellt tänkande som Sandström Kjellin (2004, s. 42, 44) 

menar sa Vygotskij att barnet lär genom att imitera handlingar som egentligen ligger utanför 

den aktuella utvecklingsnivån men också att omgivningen har fundamental betydelse för den 

inlärning och utveckling av vad barnet kan klara av att förstå.  

 

Utifrån de analyser jag gjort för att se vilka perspektiv lärarna haft kan man inte generalisera 

och säga att lärarens inställning är rent kategorisk eller relationell, utan tankegångarna kan 

ändras och blir i en och samma persons tyckande varken det ena eller det andra utan både och. 

Även om lagar och specialpedagogisk forskning strävar mot ett relationellt synsätt så 

uppträder tydligen de båda perspektiven samtidigt. Det sker som Emanuelsson (2001, s.20) 
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också beskriver det inget paradigmskifte utan ”Snarare är det så att det nya blir lite mer 

vanligt förekommande men ofta parallellt med tidigare etablerade”. Emanuelsson (2001) 

förklarar också att det är i det kategoriska perspektivet som den traditionella 

specialpedagogiken haft sin tradition, och att perspektivet fortfarande är det mest dominanta 

trots att lagar och styrdokument försökt påvisa betydelsen av en relationell syn på 

specialpedagogiska problem.  

 

Vad händer när alla elever ska ses som individer och få undervisningen anpassad för dem? 

När tid och resurser inte räcker till alla utan endast till de i behov av särskilt stöd. Blir det 

återigen en förstärkning av ett kategoriskt synsätt där de som får lärarhjälp är de som är 

"svaga", och de elever som "klarar sig utan" hjälp är de som är "duktiga". Resultatet blir en 

"specialklass" i klassen och går man då inte miste om tanken med inkludering. Nilholm 

(2006, s.37) skriver om att ett grundläggande dilemma med specialpedagogik är att man ska 

ge alla barn ’samma sak’ samtidigt som det ska anpassas för barns olikheter. Att jämnviktsläge 

måste finnas och att dilemmat inte försvinner. Man kommer även fortsättningsvis att göra 

skillnad mellan elever och på så sätt kommer inkludering/exkludering att återskapas. 

Vad jag vill säga med detta är att hur man än gör så måste man få tiden att räcka till alla elever 

och man måste se alla elever oavsett vilken utvecklingszon de är i, och det är ett dilemma. 

Det speciella med slöjd  

Det ligger i slöjdämnets natur att lärarna undervisar med olika typer av metodik. Eleverna 

formger och framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ 

med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleven tar sig även an arbetet 

och problemlösningen genom att pröva och uttrycka förslag på hur arbetet kan utvecklas i 

relation till en förlaga eller beskrivning, en så kallad slöjdprocess. Arbetssätt som också finns 

med i Skolverkets (2013) bedömningsstöd för lärarna inför betygsättning. I och med att man 

provar olika angreppssätt kan man individualisera undervisningen så den passar alla elevers 

utvecklingsnivåer trots att alla gör liknande föremål. Detta, anser jag, även i grunden är ett 

specialpedagogiskt arbetssätt, att man individualiserar utifrån var och ens förmåga för att nå 

de mål som finns i varje ämne. Att slöjdlärarna ställer mycket frågor till eleverna har nog att 

göra med slöjdprocessen. För att det ska bli en process och att eleverna ska bli delaktiga i den 
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behövs frågorna. Historien visar att undervisningen har gått från en så kallad mallslöjd till mer 

en förståelse för en process och detta har utvecklat ett arbetssätt i att ställa mycket frågor. Att 

elever ställer hypoteser som de provar och lär av sina misstag och ändrar sin tankebana om 

processen. Man kan dra paralleller till det Lindstöm (2008) förklarar som estetiska 

lärprocesser  

 ”Den intuitiva förståelsen omfattar stoffet i dess helhet och inte bara dess 

enskilda delar. Eleverna bör uppmuntras att gissa för att lära sig konsten att göra 

intelligenta gissningar. De bör även övas i att granska om en gissning är rimlig 

eller ej. Läraren bör lära sig skilja ett intuitivt misstag – ett intressant felslut – från 

ett misstag som vittnar på okunnighet. Han måste kunna visa den intuitivt 

tänkande eleven sitt gillande samtidigt som han hjälper till att rätta felet. Han 

måste också själv vara beredd att gissa för att sedan underkasta sina gissningar en 

kritisk analys” (s.143).   

Det denna studie inte visar är om lärarna förklarar syftet med slöjdprocessen och alla frågor 

för eleverna, något som jag inte hade i åtanke då studien började och detta finns således inte 

med i studiens frågeställningar och intervjuer. Detta anser jag är en grund för elevers 

delaktighet och medvetenhet i sin egen utveckling, att förstå syftet med det man gör. 

Jag kan också se att slöjdämnets karaktär har sitt ursprung i gamla traditioner där barn lärt av 

vuxna hur man arbetat i olika hantverkstekniker. Att man härmar, precis så som Vygotskij 

menade, är det en viktig del i inlärning och utveckling. 

Fortsatt forskning 

En slutsats är att lärarna är måna om eleverna som är i behov av särskilt stöd. Även om arbetet 

kan ske utifrån olika perspektiv och synsätt så har lärarna fokus på att dessa elever har 

möjligheter till att arbeta i ämnet. En annan slutsats är att tiden läraren har till undervisning 

med eleven påverkar ifall elever i behov av särskilt stöd når målen till betyg eller inte. 

Jag är medveten om att det inte går att generalisera vid en liten studie som denna men den 

visar i alla fall att slöjdlärarna i studien har fokus på elever i behov av särskilt stöd och är en 

indikation på att slöjdlärare överlag har ett stort fokus på denna elevgrupp. 
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Mitt intryck är även att slöjdlärarna har en stor insikt i kunskapsprocesser och hur man ger 

särskilt stöd. Handlar medvetenheten om kunskapssyn som man får med sig i 

slöjdlärarutbildningen? Skulle skolan i övrigt kunna lära sig något av slöjdlärarna? De antyder 

ju att deras andra kollegor inte riktigt kan hantera behov av särskilt stöd? Eller kan det ha att 

göra med att deras åsikter inte blir hörda i kollegiet? Precis som rektorn ansåg, som jag 

beskrev i inledningen, kan man sätta betyg på elever så slipper man problemet med att ordna 

med särskilt stöd. Är undermeningen i det rektorn sa att de praktisk-estetiska ämnena inte är 

lika mycket värda? 

Jag vill genom det jag kommit fram till i studien påvisa att slöjdlärare/slöjdämnet grundar sig 

i samma tankar och perspektiv som specialpedagogiken och med det stärka slöjdlärarna i att 

våga höja sin röst om hur man kan möta olika barns olika behov. Att lärarna ska veta att de 

besitter dessa kunskaper. Sen kan jag bara hoppas på att alla elevers utveckling kan få rum i 

detta mångsidiga ämne som slöjd.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor som ställdes till informanterna var: 

Information om eleverna:  

 Hur många elever anser du att du har i den här gruppen som är i behov av särskilt 

stöd? (De elever som riskerar att inte nå betyget E, i övriga ämnen eller specifikt i 

slöjd) 

 Var sitter dessa elever? (För att jag ska kunna se dem i mitt observationsschema) 

Information om läraren: 
Vad har du för utbildning? Ingick det någon utbildning om elever i behov av särskilt stöd? 

Finns det något du upptäck i arbetslivet som borde ha ingått i grundutbildningen? Har 

du på eget initiativ läst några extra kurser om elever i behov av särskilt stöd? 

Efter observationen: 

 På vilket sätt uppmärksammade du eleverna i behov av särskilt stöd under lektionen? 

 På vilket sätt gav du stöd? Vad gjorde du? 

 Tiden du lade ner på eleven, var det mycket eller lite eller ungefär som det brukar 

vara? 

 Kände du att eleverna i behov av särskilt stöd fick den tid och hjälp de behövde? 

Undervisning och arbetssätt: 

 Hur uppmärksammar du elever i behov av särskilt stöd, generellt? 

 På vilket sätt arbetar du så att elever i behov av särskilt stöd når målen? 

 Hur arbetar du med de nya styrdokumenten vad gäller upplägget av undervisningen? 

 Vad kan slöjden tillföra elever i behov av särskilt stöd, generellt? 

Vilka hinder finns i slöjdsalen eller på slöjdlektioner för dessa elever? 

Om stöd och resurser: 

 Vilka insatser sätts in för de elever som riskerar att inte nå målen i slöjd? Diskuterar 

man det i arbetslaget? Skrivs det pedagogisk utredning i slöjd? Använder ni er av 

åtgärdsprogram i slöjden? Eller hur gör ni? 

 Finns det extra resurser för slöjden? Hur fungerar det? Om inte vad anser du behövs? 

 Om en elev har svårt för sig i skolan i övrigt, upplever du om behovet av stöd är 

mindre/större eller ungefär lika i slöjden jämfört med andra ämnen? 
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 Vilka dilemman ställs du mer inför, i din undervisning, för att kunna se till att alla når 

målen? 

 Om du själv fick bestämma över organisationen i slöjden, hur skulle du vilja arbeta 

med elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur skulle dina optimala arbetsförhållanden se ut? 

(Frågorna är delvis hämtade och omarbetade från Amner & Andersson 2008) 
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Bilaga 2 Brev till rektor 

Från Anna Danielsson Uppsala 2012-02-03 

Magisterprogrammet i Specialpedagogik 60 hp 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier         Till Rektor 

Hej! 

Jag är trä- och metallslöjdlärare i botten och har utbildat mig till specialpedagog. Jag går nu 

den avslutande terminen på Magisterutbildningen i Specialpedagogik i Uppsala och står i färd 

med att skriva min magisteruppsats om 15hp. 

Jag har valt att kombinera mina två ämnen specialpedagogik och slöjd. Jag har tänkt att gå ut 

och titta på hur det kan se ut när man undervisar elever i behov av särskilt stöd och hur 

slöjdläraren tycker det fungerar. Jag skulle också vilja prata med slöjdläraren om hur de ser på 

frågan om hur särskilt stöd i slöjd kan se ut utifrån det nya kravet i Lgr 11 om att alla elever 

har rätt till stöd i alla ämnen om de riskerar att inte få betyget E. 

Det är frivilligt att delta i denna studie men jag är mycket tacksam om du har möjlighet att 

fråga din trä- och metallslöjdlärare om deltagande i min studie. 

Jag behöver också ett godkännande från dig att få komma till er skola för att observera, och 

jag kommer då också att skicka hem ett informationsblad om studien till föräldrarna till de 

elever som vistas i lektionssalen. Mitt fokus är dock på läraren. 

Deras medverkan är betydelsefull för mig. 

Om du som rektor anser detta olämpligt ur någon aspekt vore jag tacksam om du skickar ett 

svar på detta mail så jag kan be någon annan skola att ställa upp. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Anna Danielsson 

Mobil: 0708-356926 

052anndan@student.su.se 
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Bilaga 3 brev till Slöjdlärare          

                

Från Anna Danielsson Uppsala 2012-02-03 

Magisterprogrammet i Specialpedagogik 60 hp 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier         Till slöjdlärare 

Hej! 

Jag är trä- och metallslöjdlärare i botten och har utbildat mig till specialpedagog. Jag går nu 

den avslutande terminen på Magisterutbildningen i Specialpedagogik i Uppsala och står i färd 

med att skriva min magisteruppsats om 15hp. 

Syftet med uppsatsen är att studera hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser ut under 

slöjdlektioner. Men också att höra på slöjdlärarens tankar kring detta, dilemman mm. 

Jag har alltså valt att kombinera mina två ämnen specialpedagogik och slöjd. Både genom 

observationer och intervju. Jag skulle vilja prata med slöjdläraren om hur de ser på frågan om 

hur särskilt stöd i slöjd kan se ut utifrån det nya kravet i Lgr 11, om att alla elever har rätt till 

stöd i alla ämnen om de riskerar att inte få betyget E. 

Det är frivilligt att delta i denna studie men jag vore mycket tacksam om du har möjlighet att 

delta i min studie. Din medverkan är betydelsefull för mig. 

Den kan leda till metodutveckling och komma andra till del. 

De observationer och intervjuer som redovisas i mitt examensarbete kommer att redovisas 

utan namn, inte heller skola eller kommun kommer att redovisas. Endast undertecknad 

kommer att ha tillgång till hela materialet. 

Är du intresserad att läsa den färdiga uppsatsen när den är klar, kan jag skicka den till dig. Om 

du har några frågor eller funderingar kontakta mig gärna. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Anna Danielsson 

Mobil: 0708-35 69 26 

052anndan@student.su.se 
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Bilaga 4 Brev till föräldrar          

                 

Från Anna Danielsson Uppsala 2012-02-03 

Magisterprogrammet i Specialpedagogik 60 hp 

UPPSALA UNIVERSITET 

Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier        Till Föräldrar 

Hej! 

Jag går den avslutande terminen på Magisterutbildningen i Specialpedagogik i Uppsala och 

ska nu skriva en magisteruppsats om 15hp. 

Jag vill i min studie se hur slöjdlärare undervisar och också fråga dem hur de arbetar utifrån 

den nya skollagen från 2011-07-01, om att alla elever har rätt till stöd i alla ämnen. Hur de 

löser det i just ämnet slöjd. 

För att kunna göra detta behöver jag få komma ut och se hur det fungerar i en slöjdsal. 

Jag har valt att komma till ert barns slöjdlektion. 

Det är frivilligt att delta i denna studie och jag är mycket tacksam om ni inte har något emot 

att jag kommer och tittar. 

De observationer och intervjuer som redovisas i mitt examensarbete kommer att redovisas 

utan namn, inte heller skola eller kommun kommer att redovisas. Allt enligt vetenskapsrådets 

etiska regler (vr.se). 

Endast jag kommer att ha tillgång till hela materialet. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 

Med vänliga hälsningar 

Anna Danielsson 

Mobil: 0708-35 69 26 

052anndan@student.su.se 
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Observationsschema        Bilaga 5 

1. 

 

 

2 

3. 

 

 

 

4 

 

5. 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

 

 

 

12 

 

13 

 

 

 

14 

15 

 

 

 

16 

 

Förklaringar över hur observationsschemat har använts: Siffror i rutor symboliserar elev vid 

sin bänk. Pilarna som jag ritade in i rutorna under observationen ritades när: 

  Läraren går fram till bänken, tid i sekunder som de pratar eller att läraren visar. 

  Eleven går fram till läraren, tid i sekunder som de pratar eller att läraren visar 

  Lärare och elev pratar men inte vid elevens bänk utan när läraren t.ex. står hos 

  en annan elev.  


