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För att man skall kunna flyga 
måste skalet klyvas 
och den ömtåliga kroppen blottas 

För att man skall kunna flyga 
måste man högst upp på strået 
också om det böjer sig 
och svindeln kommer 

För att man skall kunna flyga 
måste modet vara 
något större än rädslan 
och en gynnsam vind råda 

Ur Skärmar av Margareta Ekström 



Abstract 
Sloyd education in compulsory school for students with intellec-
tual disability: A didactic study of conditions for Bildung 

The aim of this thesis is to increase knowledge about sloyd education 
in compulsory school for students with intellectual disability (CSID). 
The thesis is based in critical-constructive didactic theory and takes an 
interest in how sloyd education can create conditions for students to 
acquire Bildung, in terms of self-determination, co-determination and 
solidarity. Teaching and learning are understood as complex processes 
of social interaction involving the teacher, the student and the content 
at stake. Classrooms and schools are seen as subsystems of the society, 
thus, conditions for Bildung are manifested on several levels. 

Two part-studies produced the empirical material. A web survey asked 
questions about how arts education in CSID is valued and organised 
and was answered by 124 principals. A multiple case study examined 
the didactic relation, that is the teaching-studying-learning process. 
Teachers’ and students’ joint actions were analysed, as well as four as-
pects of content knowledge: practical, theoretical, social and aesthetic. 
A total of 4 sloyd teachers, 19 students and 12 paraprofessionals partic-
ipated. In all, 43 sloyd lessons were video-recorded and 28 interviews 
with elements of stimulated recall were conducted. 

The results highlight factors at two levels related to students’ acquisi-
tion of Bildung. At school level, sloyd differs from music and visual art 
regarding teaching facilities and teachers’ competence. Conditions also 
vary depending on students’ age, the extent of students’ disability and 
principals’ school responsibility. At classroom level, five pedagogical 
situations exemplify how different didactic relations emerge through 
the joint actions of teachers and students. The conditions for Bildung 
vary depending on the content knowledge and the teachers’ and stu-
dents’ moves in the joint actions, in the sense of who chooses and takes 
responsibility for developing the content and whether or not there is 
room for changes of the content over time. 

Keywords: art and craft education, critical-constructive didactic, in-
tellectual disability, Klafki, sloyd, special education 



Förord 

Näktergalen sjunger, syrenerna har precis slagit ut och sjön glittrar för-
föriskt. Knappt har jag märkt att höst övergått till vinter och att vinter 
övergått till vår, så uppslukad har jag varit av att färdigställa denna av-
handling. Nu kisar jag ovant mot solen, drar ett djupt andetag och kän-
ner att det blåser en gynnsam vind. Det är dags att sätta punkt. 

Att skriva en avhandling beskrivs ofta som ett ensamarbete. Att detta 
har sammanfallit med Covid-19 pandemin har inneburit att denna text 
till stora delar tillkommit i en exceptionellt isolerad tillvaro. Trots det 
är det många som på olika sätt bidragit till att avhandlingen kommit 
till och för detta är jag ytterst tacksam. 

Först, ett stort tack till alla de som deltagit i avhandlingens studier. 
Tack till er lärare, elever och assistenter som välkomnat mig till era 
slöjdlektioner. Ni har varit modiga som blottat er en smula, och jag är 
ödmjukt tacksam för förtroendet. Tack även till er rektorer som tog er 
tid att besvara en enkät mitt under vårterminens mest hektiska tid. 
Utan alla er hade denna avhandling inte blivit skriven. 

Ett synnerligen stort tack till mina tre handledare och muser Kerstin 
Göransson, Karin Bengtsson och Susanne Hansson. Er samlade klok-
het, erfarenhet och specialpedagogiska kompetens har skapat goda för-
utsättningar för avhandlingsarbetet. Tillsammans har ni hjälpt mig 
reda i snåriga tankar och mångordiga texter, stöttat när det svajat och 
glatts åt varje litet steg framåt. Jag har alltid gått stärkt från våra hand-
ledningsträffar. Ni har också var och en på olika sätt bidragit till min 
forskarutbildning och min bildning. Kerstin, min huvudhandledare; 
tack för att du uppmuntrade mig att söka doktorandtjänsten. Du har 
varit, och är, en förebild med ditt patos för inkludering och demokrati, 
för forskning och vetenskap. Ett särskilt tack för betydelsefullt stöd i 
avhandlingsarbetets slutfas, då du ”peppat” och bidragit till att skapa 
stingens och struktur i texten. Karin; tack för att du så generöst väl-
komnat mig till ditt hem under mina vistelser i Karlstad. Trots att jag 
varit långt hemifrån har jag alltid känt mig hemma hos dig. Tack för 
livgivande samtal och för att du hjälpt mig att navigera bland akade-
mins dolda skär. Tack också för korrekturläsning och för din briljanta 



förmåga att använda det svenska språket. Tack Susanne för att du bi-
dragit med din analytiska förmåga, vilken hjälp mig att lyfta blicken 
och se de stora penseldragen. Tack också för ditt mentorskap under 
mina första stapplande steg som universitetslärare. 

Ett särskilt tack till Tomas Saar, Mia Porko-Hudd och Maria Andrée 
som varit läsare och i olika skeden av avhandlingsarbetet diskuterat 
texten i seminarieform. Era tankeväckande frågor, konstruktiva kom-
mentarer och kunskaper om pedagogik, estetiska lärprocesser, slöjd 
och ämnesdidaktik har hjälp mig att vidga perspektiven och finna nya 
vägar framåt.  

Tack alla kollegor på institutionen för pedagogiska studier vid Karl-
stads universitet för intresserade frågor och glada tillrop. Tack särskilt 
till Henrietta Huzell och Björn Eliasson som gjort det möjligt för mig 
att avsluta avhandlingsarbetet lite på övertid. Tack också Cathrine An-
dersson Busch, vår fakultetsadministratör, som svarat på tusen frågor 
och gett perspektiv på doktorandlivet. Ett speciellt tack till kollegorna 
inom specialpedagogikämnet. Trots min begränsade närvaro har ni fått 
mig att känna mig välkomnad och som ”en i gänget”. Ett extra varm 
tack till mina två doktorandvänner inom ämnet. Tack Stina Gårlin, min 
vapendragare och rumskamrat, för stöd i den förunderliga och förvir-
rande tillvaro som doktorandlivet inneburit. Tack Ulrika Brolinsson för 
det senaste årets alla skrivarträffar via zoom. Förutom att skapa struk-
tur och arbetsglädje i ensamarbetet har du fått mig att skratta.  

Jag är mycket tacksam för all praktisk hjälp med avhandlingen, i syn-
nerhet under den sista intensiva perioden. Tack till Åsa Möller och Ann 
Dyrman på Karlstads universitetsbibliotek för hjälp med referenshan-
tering och ett emellanåt bångstyrigt EndNote. Tack Martin Franzén på 
IT-avdelningen som räddade många timmars arbete som plötsligt gick 
upp i rök. Tack Sofie Palmqvist Lind på universitetstryckeriet för hjälp 
med layout av avhandlingens omslag. Tack kusin Stina Evjan för om-
vandlingen av webbenkäten till pappersversion. Tack också till stiftel-
sen Clas Groschinskys minnesfond som möjliggjort delar av datain-
samlingen genom att bekosta resor och hotell. 

Tack elever, kollegor och vänner på Saltå gymnasiesärskola. Jag är glad 
att jag kunnat arbeta kvar hos er, även om det bara varit några timmar 



i veckan. Arbetet med er har gett energi och bidragit till att skapa en 
balans mellan teori och praktik.  

Tack släkt och vänner för att ni påmint mig om att livet är så mycket 
mer än forskarutbildning. Tack särskilt Maria för återkommande fika 
på Gustafsvik samt Jonna och Magdalena för viktiga telefonsamtal. 
Tack mina stallkamrater för hästhäng och välbehövliga uteritter. Ella, 
William, Erik och Veslemøy; tack för att ni har berikat min tillvaro med 
livsglädje. Jag saknar er och hoppas att resorna till Oslo ska bli fler nu 
när både doktorandtid och pandemi är över. Tack Agneta och Lasse för 
att ni alltid funnits där och för att ni nu förverkligar min dröm om ett 
eget växthus. Tack Bibbi för all hjälp med trädgårdsarbete. Jag är så 
glad att du har varit min pappas hjärtas dam under så många år. Lud-
vig, Lovisa och Anders; tack för ”chill”, tapas och alfapetspel. Nu kan 
jag snart svara på frågan ”Hur går det för doktoranden?”.  

Tack Lasse för all kärlek. Du har ständigt funnits vid min sida och hållit 
mig i handen i tillvarons berg- och dalbana. Jag lovar på heder och 
samvete att du aldrig mer ska behöva somna till instruktionsvideor om 
SPSS och att köksbordet framöver ska användas för måltider och inte 
för sortering av 87 vetenskapliga artiklar. Tack också till Svenerik, 
Signe och Nora Li, våra fyrbenta familjemedlemmar, som sett till att 
jag hållit mig till en normal dygnsrytm och fått daglig vistelse i skog och 
mark. Mamma Ann-Lena; utan dig hade jag inte varit den jag är. In-
tresset för slöjd, konst och hantverk, för pedagogik och specialpedago-
gik och för alla människors lika värde har jag fått med modersmjölken. 
Ett uppriktigt tack för det och för allt annat mellan himmel och jord 
som du hjälpt mig med. Tack pappa Rolf för att du alltid stöttat mig i 
mina intressen. Med mycket kvar att uträtta blev du stoppad mitt i ste-
get. Jag vet att du såg fram emot disputation och fest; du skulle ha varit 
så stolt, hållit tal och tagit massor av foton.  Ibland förändras livet  has-
tigt och du är oändligt saknad. Den här avhandlingen tillägnar jag dig.  

Gåsinge by, Gnesta, den 22 maj 2022 

Anna
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1 Inledning 

”Varför ska man gå i skolan?” 

Jag får frågan från en elev i gymnasiesärskolan. Jag vet att hon ställt 
frågan till andra lärare tidigare. Jag vet också att hon inte är så motive-
rad att gå i skolan. Ändå uppfattar jag inte frågan som retorisk, som ett 
uttryck för leda eller frustration. Hon ser mig rakt i ögonen med öppen 
blick. Frågan är genuin. Hon vill veta. 

Jag funderar. Jag blir lite överrumplad över min egen oförmåga att på 
stående fot ge den genuina frågan ett genuint svar. Efter mer än 20 år 
som lärare kan jag inte på ett kortfattat och konkret sätt motivera var-
för man ska gå i skolan. En skrämmande insikt. Eller jo, jag kan säga 
att i skolan kan man lära sig saker som kan vara bra att kunna senare i 
livet. Det är till exempel bra att kunna räkna för att veta om lönen 
räcker till en ny jacka, det är bra att kunna läsa för att ha möjlighet att 
koppla av med en god bok och det är bra att kunna hantera en borrma-
skin när man ska sätta upp gardinstänger i den första egna lyan. Sådana 
kunskaper kallas ofta för utbildning och kan enligt Liedman (2016) de-
finieras som avgränsade och mätbara kunskaper som undervisning 
inom skolans ramar förväntas leda till.  

Utbildning som ett motiv för att gå i skolan har eleven hört förut. Det 
räcker inte. Hon säger att många sådana saker kan man få hjälp med. 
Det är inte heller relevant att säga att skolan kan ge en möjligheter att 
förverkliga sina yrkesdrömmar. Hon som frågar vet att hon som ”sär”, 
som hon själv uttrycker det, generellt sett har begränsade möjligheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden, och ännu mindre möjligheten att fritt 
välja yrke. Jag blir frustrerad. Frågan hänger i luften och jag vill kunna 
tala om den, för det är klart att det finns en mening med att gå i skolan! 

Den här avhandlingen handlar om undervisning, utbildning och bild-
ning. Avhandlingens intresse riktas mot frågan om varför man ska lära, 
men även mot andra frågor som vad som ska läras, hur, när och var 
detta ska läras, vem som ska lära in och vem som ska lära ut. Detta är 
klassiskt didaktiska frågor (Jank & Meyer, 1997) som i avhandlingen 
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undersöks i förhållande till ett specifikt skolämne, slöjd, och en specifik 
undervisningspraktik, den svenska grundsärskolan1.  

Att tala om bildning och utbildningens syfte är relevant inte bara i för-
hållande till eleven som genuint undrar varför hon ska gå i skolan, utan 
även i relation till den samhällspolitiska debatten. Alltfler, exempelvis 
Biesta (2009, 2012) och Eisner (1995, 2004), ställer sig kritiska till ett 
ökat fokus på effektiva undervisningsstrategier, mätbara resultat och 
en alltmer instrumentell syn på utbildning, vad Biesta (2009) kallar 
”learnification” (s. 38). Biesta menar därför att 

I believe that we need to continue to speak about Bildung because the very 
concept allows us to say something different about education, or at least it 
allows us to explore the ways in which education might be about something 
more than simply the transmission of our facts and values to the next gen-
eration. (Biesta, 2002, s. 344) 

Bildningsbegreppet kan därmed fungera som en katalysator för att ak-
tualisera och diskutera frågor som Biesta (2009) anser uppmärksam-
mas i alltför liten utsträckning i dagens utbildningsdiskurs, nämligen 
vad eleverna ska lära och varför de ska lära just detta. Biesta menar att 
vi, istället för dagens eskalerande intresse för lärandets kvantitativa 
aspekter, behöver vidga perspektiven och i större utsträckning foku-
sera de kvalitativa aspekterna, det vill säga lärandets innehåll och rikt-
ning. Detta är viktigt menar även Liedman (2016) och säger att ”[v]är-
degrunden som talar om människors lika värde har helt kommit i 
skymundan för maskineriet av prov och betyg” (tionde stycket). Lied-
man påpekar vidare att undervisningens och utbildningens mål är att 
skapa framtidens medborgare, att det är genom skola och utbildning 
som vi har möjlighet att påverka vilket framtida samhälle vi vill ha. Ut-
bildning och bildning är på så sätt, enligt Liedman, en fråga om demo-
krati.  

Som en del av det svenska utbildningssystemet finns grundsärskolan. 
Grundsärskolan är den särskilda skolform som enligt svensk skollag 
(SFS 2010:800, 7 kap., 5 §) ska ta emot de elever som inte bedöms 

1 I skrivande stund är grundsärskola den officiella benämningen enligt skollagen (SFS 2010:800). I 
regeringens lagrådsremiss Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsned-
sättning (2022, 17 februari) föreslås ändringar i skollagen och att grundsärskola ersätts med anpassad 
grundskola från och med 2 juli 2023. 
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kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en in-
tellektuell funktionsnedsättning2. Under läsåret 2021/2022 var cirka 
1,3% av svenska elever i grundskoleåldern mottagna i grundsärskolan 
(Skolverket, 2022). Grundsärskolan som institution har sina egna styr-
dokument som läroplan (SKOLFS 2010:255), timplan (SFS 2010:800, 
Bilaga 2) och kursplaner (SKOLFS 2011:28). Dessa styrdokument är 
några av de faktorer som skapar ramar för undervisning och utbildning 
inom grundsärskolan.  

För att leva upp till både nationell och internationell policy om rätten 
till likvärdig utbildning sägs att utbildningen i grundsärskolan ska an-
passas efter varje elevs förutsättningar men så långt det är möjligt ska 
motsvara den utbildning som ges inom grundskolan (Ds 2008:23, s. 
78). Dessa intentioner visar sig dock inte helt och fullt ha blivit upp-
fyllda. En granskning av Riksrevisionen (RIR 2019:13) visar att rege-
ringen och Skolverket, vilka har som uppdrag att genom insatser styra, 
stödja och följa upp alla obligatoriska skolformer, på flera punkter har 
misslyckats när det gäller grundsärskolan. I Riksrevisionens rapport 
konstateras bland annat att grundsärskolan alltför sällan omfattas  av 
utvärderingar och uppföljningar. Grundsärskolan omfattas ”aldrig en-
skilt, och ofta i mindre utsträckning, lite efteråt eller lite vid sidan om 
de insatser som genomförs för grundskolan” (RIR 2019:13, s. 53). Det 
finns, poängterar Riksrevisionen, ett viktigt signalvärde i att grund-
särskolan inkluderas, det vill säga att alla räknas. I rapporten konsta-
teras också att det saknas information om verksamheten i grund-
särskolan, bland annat om elevernas kunskapsutveckling. 

Det saknas information om skillnader mellan grundsärskolor och huvud-
män samt utvecklingen i grundsärskolan över tid. Det saknas också inform-
ation om grundsärskolans förutsättningar att utveckla elevernas kunskaper 
och om elevernas kunskapsutveckling. (RIR 2019:13, s. 55) 

2 I avhandlingstexten används begreppet intellektuell funktionsnedsättning. I skrivande stund är dock 
utvecklingsstörning den benämning som används i skollagen (SFS 2010:800) för de elever som tas 
emot i grundsärskolan. I regeringens lagrådsremiss Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning (2022, 17 februari) föreslås ändringar i skollagen och att begreppet 
utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning från och med 2 juli 2023. Begrep-
pet utvecklingsstörning kan förekomma i avhandlingstexten då texter refereras eller studiens deltagare 
citeras. 
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Det saknas inte bara information om grundsärskolans verksamhet. 
Trots att grundsärskolan är en del av det svenska utbildningssystemet 
råder brist på forskning både om grundsärskolans uppdrag och peda-
gogiska praktik, vilket påpekas av Göransson et al. (2021). 

Trots att särskolan är en etablerad skolform, med traditioner långt tillbaka 
i tiden, är den forskningsbaserade litteraturen kring skolformen särskola 
begränsad. Det är svårt att finna vetenskapliga studier kring särskolans 
uppdrag, didaktiska arbete och dess verksamhet som en del av det svenska 
utbildningssystemet. (Göransson et al., 2021, s. 5) 

Det är därmed både ur likvärdighets- och rättighetsperspektiv samt ur 
pedagogiska och didaktiska perspektiv problematiskt att det finns så 
pass lite kunskap om verksamhet och praktik i grundsärskolan. När det 
gäller didaktiska frågor har Skolinspektionen och Skolverket initierat 
två granskningar, en av undervisningen i svenska (Skolinspektionen, 
2010) och en av undervisningen i matematik (Göransson, Hellblom-
Thibblin, et al., 2011), den senare även publicerad som vetenskaplig ar-
tikel (Göransson et al., 2016). Några större forskningsstudier har ge-
nomförts (Göransson, 1995; Göransson et al., 2020; Klang et al., 
2020), vilka genererat mer övergripande resultat. Andra studier som 
berört didaktiska frågor inom grundsärskolan har varit småskaliga 
(Anderson, 2002; Berthén, 2007; Blom, 2003; Granberg, 2018; 
Martinsson Niva, 2016; Östlund, 2012). Att det på detta sätt till stor del 
saknas kunskap om både grundsärskolans pedagogiska verksamhet i 
allmänhet och om undervisning i olika ämnen i synnerhet visar på ett 
stort behov av grundläggande empirisk och ämnesdidaktisk forskning.  

Enligt svensk skollag ska utbildningen i grundsärskolan ”utformas så 
att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva 
livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 
för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (SFS 2010:800, 11 kap., § 2). 
En rapport från Myndigheten för delaktighet (2020) visar dock att per-
soner med intellektuell funktionsnedsättning som grupp betraktat be-
finner sig i en mycket ojämlik livssituation i förhållande till andra grup-
per i samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
mycket små möjligheter att påverka sin livssituation och även om de är 
vuxna ges de inte rätt till självbestämmande. Personer med intellektu-
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ell funktionsnedsättning är i mycket liten utsträckning delaktiga i sam-
hällsgemenskapen och på arbetsmarknaden, och lever i utanförskap 
och ekonomisk utsatthet. Enligt rapporten har utbildningssystemet 
inte bidragit till att förbättra denna ojämlikhet, utan tvärtom befäst och 
fördjupat den. Det finns därmed goda skäl att studera grundsärskolans 
verksamhet utifrån ett demokratiskt perspektiv, inte minst då Nilholm 
(2006) påpekar att frågor om demokrati sällan problematiseras inom 
specialpedagogisk forskning.  

Vad gäller bildning finns en stark koppling till den pedagogiska slöjden, 
det vill säga slöjd som skolämne. Historiskt sett har slöjd i utbildnings-
sammanhang mer eller mindre uttalat betraktas som ett Bildningsme-
del (Hartman, 2014b, 2021). Än idag associeras slöjd med bildning och 
i Skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna, både grundsärsko-
lans och grundskolans (Skolverket, 2021a, 2021b), lyfts slöjdämnets 
bildningspotential fram. 

Ämnet slöjds ställning i skolan bygger på dess bidrag till en allsidig person-
lig utveckling och utvecklingen av förmågor som varje individ har använd-
ning av och som är till nytta för samhället i stort. Förmågan att formge, 
framställa och uttrycka sig med föremål skänker tillfredsställelse och är en 
del av människans bildning. (Skolverket, 2021b, s. 6)  

Att slöjda beskrivs i kursplanerna för ämnet slöjd som ”manuellt och 
intellektuellt arbete i förening”, något som ”stärker tilltron till den egna 
förmågan” och som utgör ”ett sätt för människan att tänka och uttrycka 
sig” (SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2011:28). Detta sätt att se slöjden som 
ett bildningsmedel kan dock beskrivas som en typisk Svensk företeelse. 

Den svenska skolslöjden är unik genom att man i ämnet lyfter fram person-
lighetsutvecklande grundsatser som skapande, självständighet, uppbyg-
gande av självkänsla och tilltro till den egna förmågan. I länder utanför Sve-
rige och i de nordiska grannländerna uppfattas slöjden mer som ett färdig-
hetsämne med inriktning mot hantverk, konstruktion eller design. (Borg & 
Lindström, 2008, s. 31) 

Vad gäller forskning om ämnet slöjd beskrivs det som ett av de minst 
beforskade svenska skolämnena (Ekström & Hasselskog, 2015; 
Johansson, 2018). I en översikt identifierar Johansson (2018) sam-
manlagt 100  avhandlingar med fokus på skolämnet slöjd publicerade 
inom de nordiska länderna, framför allt Finland. Detta kan ses som en 
relativt  gedigen forskningsgrund. Johansson konstaterar dock att ”de 
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flesta avhandlingarna handlar om slöjdverksamheter, medan få dok-
torsavhandlingar utgår från praktiknära forskning som är genomförd i 
slöjdverksamheter” (Johansson, 2018, s. 117, kursivering i original). 
Johanssons översikt visar att historiskt sett har den tongivande forsk-
ningen om slöjd belyst ämnet ur historiska eller teoretiska perspektiv, 
men att det på senare år publicerats fler avhandlingar med en didaktisk 
utgångspunkt i slöjd. Slöjdämnets vetenskapliga ställning har också 
stärkts tack vare ökad publicering av artiklar inom området (Ekström 
& Hasselskog, 2015). Även om alltmer forskning utgörs av empirisk 
grundforskning poängterar Johansson (2018) betydelsen av att mer 
forskning i slöjdämnet genomförs, detta då slöjd har en given plats 
inom grundskoleutbildning både i Sverige och i de andra nordiska län-
derna. 

Slöjd är ett obligatoriskt ämne i svensk grundsärskola likväl som i 
svensk grundskola. Det tycks dock helt saknas studier som beskriver 
eller granskar hur slöjdundervisning i grundsärskolan gestaltar sig och 
vilka förutsättningar till kunskapsutveckling eleverna ges. Å ena sidan 
har de granskningar och forskningsstudier som genomförts inom 
grundsärskolans verksamhet och som intagit ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv enbart fokuserat ämnena svenska (Skolinspektionen, 2010), 
matematik (Göransson, Hellblom-Thibblin, et al., 2011; Göransson et 
al., 2016) och hem- och konsumentkunskap (Granberg, 2018). Å andra 
sidan har de nationella utvärderingar som gjorts av undervisning i äm-
net slöjd (Skolverket, 2004, 2015) enbart omfattat grundskolan och 
inte grundsärskolan. I Johanssons (2018) översikt av doktorsavhand-
lingar inom slöjdforskningsfältet och genomgången av avhandlingar-
nas teman och forskningsintressen nämns inte heller någonting om 
slöjd i relation till specialpedagogik eller specialpedagogisk verksam-
het.  

Slöjd som skolämne är i stort sett ett nordiskt fenomen (Johansson, 
2009). I förhållande till internationell forskning behöver därmed per-
spektivet vidgas och slöjd relateras till andra så kallade estetiska äm-
nen. I engelskspråkiga sammanhang används ofta begreppet the arts 
för att beskriva konstnärliga och skapande aktiviteter och begreppen 
art education eller arts education när dessa aktiviteter ingår i utbild-
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ningssammanhang (t ex Eisner, 2002). En utblick över det internation-
ella forskningsfältet visar att estetiska ämnen i specialpedagogiska 
undervisningspraktiker är ett fält som är relativt sparsamt beforskat; 
det råder brist på studier som kombinerar de båda fälten art(s) educat-
ion och special education (Allahverdiyev et al., 2017; Crockett et al., 
2015; Crockett & Blakeslee, 2018; Malley & Silverstein, 2014; Mason et 
al., 2008). En forskningsöversikt av Crockett et al. (2015) fann 100 ar-
tiklar publicerade under en tioårsperiod (2002 – 2012). Här ska dock 
noteras att översikten presenterar forskning inom fältet special educat-
ion och arts integration3. Då liknande forskningsöversikter saknas för 
fältet special education och art(s) education är denna översikt ändå 
intressant och ger en viss bild av fältet. Sammanställningen av artik-
larna visar att de till största delen är av diskuterande karaktär, till ex-
empel litteraturrecensioner, policyanalyser eller teoretisk och metodo-
logisk argumentation. Endast ett fåtal, 34 artiklar, grundar sig på em-
pirisk originalforskning. En slutsats som Crocket et al. därför drar är 
att det finns ett stort behov av empirisk originalforskning inom fältet.  

När det gäller forskning om estetiska ämnen och specialpedagogik på-
pekar Malley och Silverstein (2014) att den forskning som genomförs i 
regel tar sin utgångspunkt i antingen de estetiska ämnena eller det spe-
cialpedagogiska fältet; de forskare som bidrar med kunskap gör det 
med utgångspunkt i sitt ursprungsfälts forskningstraditioner. Malley 
och Silverstein påpekar vidare att det faktum att det saknas tidskrifter 
och andra forum där de båda fälten kombineras, gör att det saknas en 
sammanhållen arena för forskning om estetiska ämnen i specialpeda-
gogisk undervisningspraktik. Även Horowitz (2018) påpekar att det ur 
ett internationellt perspektiv på detta fält finns ett stort behov av 
grundläggande forskning just i skärningspunkten mellan estetiska äm-
nen och specialpedagogik.  

Något som emellanåt förs fram är att undervisning i estetiska ämnen 
framhålls som särskilt betydelsefull för elever i behov av specialpeda-
gogiskt stöd. Detta förs också till viss del fram av forskning. Vad som 

3 Arts integration innebär att estetiska ämnen används i syfte att utveckla elevers generiska förmågor 
eller kunskaper i andra ämnen vilket kan ske både genom ämnesövergripande samarbeta och använ-
dandet av estetiska lärprocesser (Loughlin & Anderson, 2015). 
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dock lyfts som problematiskt av Malley och Silverstein (2014) är att så-
dan forskning ofta utgörs av småskaliga empiriska studier av egna lyck-
ade projekt genomförd av forskaren själv, ofta en lärare. Detta, menar 
Malley och Silverstein gör forskningen till något av en självuppfyllande 
profetia, då den framför allt bekräftar de antaganden de redan överty-
gade förespråkarna har. Antagandet att estetiska ämnen är särskilt be-
tydelsefulla för elever i behov av specialpedagogiskt stöd antyds även i 
svenska utbildningssammanhang (Lindgren, 2006, 2008).  
 
 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att bidra till 
samtal om utbildning och bildning utifrån didaktiska perspektiv på 
ämnet slöjd och undervisning för elever i grundsärskolan. Det precise-
rade syftet är att utifrån ett kritiskt-konstruktivt didaktiskt perspektiv 
bidra med kunskap om undervisning och utbildning i grundsärskolan i 
förhållande till begreppet Bildning, i termer av hur ämnet slöjd kan ge 
utrymme för elever att utveckla självbestämmande, medbestämmande 
och solidaritet. Detta syfte undersöks utifrån två frågeställningar: 
 
1. Vilka institutionella ramförutsättningar för undervisning och utbild-
ning i slöjdämnet formuleras på lokal nivå av rektorer med ansvar för 
grundsärskolor? 
 
2. Hur gestaltar sig den didaktiska relationen i lärares och elevers sam-
handlingar vid undervisning i slöjd i grundsärskolan inom ramen för 
olika lokala förutsättningar? 
 
 

Avhandlingens disposition  
 
Efter denna inledning följer kapitel 2, avhandlingens bakgrund. Här 
definieras några centrala begrepp och läsaren ges en inblick i skolfor-
men grundsärskola samt slöjd som skolämne. Efter bakgrundskapitlet 
följer kapitel 3, som redogör för tidigare forskning. Här ges en bild av 
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kunskapsläget när det gäller estetiska ämnen i specialpedagogiska 
undervisningspraktiker samt även en inblick i didaktisk forskning 
inom ämnet slöjd. Efter detta följer kapitel 4 där avhandlingens teore-
tiska utgångspunkter och begrepp presenteras. Här beskrivs Wolfgang 
Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik samt andra tankemodeller av be-
tydelse för avhandlingen. 

Kapitel 5 behandlar de metoder som legat till grund för planering och 
genomförande av empiriska studier samt för bearbetning och analys av 
det empiriska materialet. I kapitlet ges även en översikt av det insam-
lade empiriska materialet samt hur etiska frågor och frågor om kvalitet 
beaktats. Därpå följer resultatredovisningen som är uppdelad i två se-
parata kapitel.  

I kapitel 6 redovisas resultat från en enkätstudie som belyser institut-
ionella ramfaktorer för undervisning och utbildning i slöjdämnet på lo-
kal nivå. I kapitel 7 redovisas resultat från en fallstudie som belyser hur 
didaktiska relationer kan gestalta sig inom de specifika ramförutsätt-
ningar som konstrueras i undervisningssituationer i slöjd vid två olika 
grundsärskolor. Slutligen kapitel 8, vilket är avhandlingens diskuss-
ionskapitel. I detta kapitel diskuteras metodologiska aspekter på den 
genomförda studien. Med utgångspunkt i ett didaktiskt perspektiv på 
ämnet slöjd och undervisning för elever i grundsärskolan diskuteras vi-
dare avhandlingens resultat i förhållande till förutsättningar till Bild-
ning. Kapitlet avslutas med framåtblickar och uppslag om vidare forsk-
ning. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska, re-
ferenslista och bilagor. 

Ursprungligen var avhandlingen tänkt som en så kallad sammanlägg-
ningsavhandling. En första artikel hann skrivas och publiceras 
(Sjöqvist et al., 2021) innan beslut togs att ändra kurs och byta form för 
avhandlingen. Det innebär att vissa begränsade delar av det som pre-
senteras i denna monografiska avhandling redan publicerats i artikel-
form.  

9



10



2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras centrala begrepp och sammanhang som 
har betydelse för förståelsen av avhandlingens forskningsintresse. I det 
första avsnittet beskrivs grundsärskolan. Här ges med hjälp av styrdo-
kument, fakta och till viss del forskning en bild av grundsärskolan och 
de elever och lärare som är en del av den. Efter detta följer ett avsnitt  
om begreppet intellektuell funktionsnedsättning och hur det kan för-
stås och förklaras på olika sätt. Sist i kapitlet behandlas begreppet este-
tiska ämnen, hur det definieras och varför det används i avhandlingen. 

Grundsärskolan 

Den allmänna skolplikt som infördes i Sverige 1842 gällde inte alla 
barn. 1944 stiftades den första lagen som gav barn med intellektuell 
funktionsnedsättning rätt till utbildning (SFS 1944:477). Det var dock 
inte alla barn med intellektuell funktionsnedsättning som omfattades 
av denna lag, utan endast de barn som ansågs bildbara. Tio år senare, 
1954 inrättades särskolan som egen skolform (SFS 1954:483), det var 
dock fortfarande endast de bildbara barnen som omfattades. Först 
1967, i och med stiftandet av omsorgslagen (SFS 1967:940), fick alla 
barn, även de som tidigare ansetts obildbara, rätt till utbildning. I och 
med detta lades grunden till dagens grundsärskola, som fick sin första 
läroplan 1973 (Skolöverstyrelsen, 1973).  

Mottagandet i grundsärskolan regleras i skollagen (SFS 2010:800, 7 
kap., 5 §). Där fastslås att barn som inte bedöms kunna uppnå grund-
skolans kunskapskrav grund av att de har en intellektuell funktions-
nedsättning ska tas emot i grundsärskolan. Om ett barn ska tas emot i 
grundsärskolan beslutas av barnets hemkommun. Som grund för be-
slutet ska det genomföras en utredning som omfattar både en psykolo-
gisk, medicinsk, social och pedagogisk bedömning. Utredningen ska 
genomföras i samråd med barnets vårdnadshavare. Om vårdnadsha-
vare inte vill att barnet ska tas emot i grundsärskolan kan barnet få sin 
skolgång inom grundskolan, dock, om det med hänsyn till barnets 
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bästa anses finnas synnerliga skäl får ett barn tas emot i grundsärsko-
lan utan  vårdnadshavares medgivande  

Grundsärskolan är indelad i två inriktningar: en inriktning mot ämnen 
och en inriktning mot ämnesområden. Inriktningen mot ämnesområ-
den är till för de elever som inte bedöms kunna tillgodogöra sig under-
visningen i grundsärskolans ämnen (SFS 2010:800, 11 kap., 3 §)4. Av 
de 14 449 elever som under läsåret 2021/2022 var mottagna i grund-
särskolan läste 62% inriktningen mot ämnen och 38% inriktningen 
mot ämnesområden (Skolverket, 2022). Vilka elever som ska läsa 
grundsärskolans ämnen respektive ämnesområden beslutas av respek-
tive skolhuvudman (SFS 2010:800, 11 kap., 8 §). Det saknas dock de-
taljerade rekommendationer för denna uppdelning, varför det till viss 
del är godtyckligt vilka elever som läser ämnen respektive ämnesområ-
den (Östlund, 2012). Elever kan läsa en kombination av ämnen och äm-
nesområden, och även läsa vissa ämnen enligt grundskolans kurspla-
ner (SFS 2010:800, 11 kap., 5 §). En elev i grundsärskolan kan även få 
sin undervisning som integrerad elev (SFS 2010:800, 7 kap., 9 §), vilket 
innebär att eleven får hela eller delar av sin utbildning förlagd i en 
grundskoleklass. Av grundsärskolans elever är det 12% som får sin ut-
bildning som integrerade elever i grundskoleklasser, och det är enbart 
elever som läser ämnen.5 

Andelen elever som tas emot i grundsärskolan samt hur stor del som 
får sin undervisning som integrerade i grundskoleklass varierar stort 
mellan olika kommuner. Bortsett från de kommuner som inte redovi-
sar någon elev mottagen i grundsärskolan, varierade andelen elever 

4 I skrivande stund används i skollagen benämningen träningsskola för elever som läser ämnesområ-
den (SFS 2010:800, 11 kap., 3 §). Detta medför en viss förvirring kring begreppet grundsärskola; i vissa 
sammanhang avses hela skolformen, i andra sammanhang åsyftas endast de elever i grundsärskolan 
som läser ämnen. I föreliggande avhandling används begreppet grundsärskola när hela skolformen 
avses och de två inriktningarna benämns inriktningen mot ämnen respektive inriktningen mot äm-
nesområden. I regeringens lagrådsremiss Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (2022, 17 februari) föreslås att begreppet träningsskola tas bort ur skollagen från 
och med 2 juli 2023. Begreppet träningsskola kan förekomma i avhandlingstexten i direkta citat från 
refererade texter eller studiens deltagare. 
5 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenut-
bildning?sok=SokC  Sök: Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå > Skolform: Grundsärskola; 
Statistikområde: Elever; Läsår: 2021/22 > Skolenheter och elever i grundsärskolan: Tabell 5.  
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mottagna i grundsärskolan under läsåret 2021/2022 mellan 0,3% och 
4,4% beroende på kommun.6 Andelen elever som får sin utbildning 
inom grundsärskolan har även varierat över tid. Medelvärdet för elever 
mottagna i grundsärskolan var till exempel under 0,8% under läsåren 
1987/1988 till 1992/1993 för att sedan öka till över 1,4% läsåret 
2004/2005. Efter implementeringen av den nya skollagen SFS 
2010:800 sjönk andelen till runt 1,0%. De därpå följande 15 läsåren 
höll sig andelen relativt konstant. De senaste läsåren har dock andelen 
elever mottagna i särskolan åter ökat och läsåret 2021/2022 var ande-
len 1,3% (Skolverket, 2022). 

Oavsett hur grundsärskoleelevers utbildning organiseras så följer den 
grundsärskolans egen läroplan. De två inledande delarna av läropla-
nen: Skolans värdegrund och uppdrag samt Övergripande mål och 
riktlinjer är gemensam för grundsärskolans två inriktningar skiljer sig 
i liten utsträckning från grundskolans läroplan (SKOLFS 2010:37; 
SKOLFS 2010:255). Kursplaner, timplaner, kunskapskrav och betygs-
system skiljer sig dock i större utsträckning från grundskolans och är 
även separata för de två inriktningarna (SFS 2011:85, Bilaga 2; 
SKOLFS 2011:28, Bilaga 1 &2). 

De ämnen som ingår grundsärskolans inriktning mot ämnen är med 
ett undantag desamma som i grundskolan. Även om ämnena i stort sett 
är desamma så skiljer sig timfördelningen på de olika ämnena mellan 
skolformerna, elever i grundsärskolan har till exempel en avsevärt 
större andel tid förlagd på hem- och konsumentkunskap och slöjd, men 
mindre tid förlagd på engelska och ingen tid för språkval (tex tyska, 
franska eller spanska). Likaså skiljer sig kursplanerna för respektive 
ämne åt mellan grundsärskola och grundskola, även om de har ett lik-
nande innehåll. Kunskapskraven för de olika ämnena skiljer sig även 
de. Även om betygsskalan är densamma så är betyg inte obligatoriska i 
grundsärskolan utan kan fås från årskurs 6 om elev och vårdnadsha-
vare så önskar. Elever i grundsärskolan kan inte heller få betyget F, det 
vill säga icke godkänt. Grundsärskolans betyg ger inte behörighet till 
den reguljära gymnasieskolans program utan elever i grundsärskolan 

6 Personlig kommunikation; uppgifter erhållna från Statistiska Centralbyrån på begäran, oktober 2021. 
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tas emot i grundsärskolans motsvarighet på gymnasienivå: gymnasie-
särskolan7. Gymnasiesärskolan ger i sin tur inte behörighet till högre 
studier vid högskola eller universitet (SFS 2011:85, Bilaga 2; SKOLFS 
2010:37; SKOLFS 2010:255; SKOLFS 2011:28, Bilaga 1 &2). 

I grundsärskolans inriktning mot ämnesområdena läser eleverna inte 
ämnen utan ämnesområden. Ämnesområdena är fem till antalet: este-
tisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 
verklighetsuppfattning. Alla ämnesområden har alla samma tidstilldel-
ning enligt timplanen. Inriktningen mot ämnesområden skiljer sig från 
inriktningen mot ämnen inte bara genom att ha egen timplan utan har 
även särskilda kursplaner. Ett ämnesområde är vidare och motsvarar 
på så sätt flera ämnen, till exempel så ska ämnesområdet estetisk verk-
samhet innehålla de estetiska uttrycksformerna bild, musik och slöjd. 
Ytterligare en skillnad mellan inriktningarna är att elever som läser 
ämnesområden över huvud taget inte kan få betyg, de har istället två 
nivåer på sina kunskapskrav: grundläggande och fördjupade kun-
skaper (SKOLFS 2011:28, Bilaga 1 & 2). 

Grundsärskolan är en egen skolform men det innebär inte nödvändigt-
vis att den utgör en egen fysisk skola; tvärtom är grundsärskoleklasser 
i regel placerade i eller i nära anslutning till grundskolor. Lärare från 
både grundsärskola och grundskola finns därmed vanligtvis i samma 
lokaler. Lärare i grundsärskolan säger att de önskar mer samarbete 
med lärare i grundskolan, det är dock mindre vanligt att sådant samar-
bete mellan skolformer sker (Göransson et al., 2020). 

Något som kännetecknar grundsärskolans verksamhet är de små, ål-
dersblandade klasserna och den höga personaltätheten. En lärare ar-
betar sällan som ensam vuxen i en klass (Göransson et al., 2020). Ele-
verna utvecklar framförallt vertikala relationer med vuxna och i mindre 
utsträckning relationer med andra elever (Göransson, 1995). Mindre 

7 I regeringens lagrådsremiss Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktions-
nedsättning (2022, 17 februari) föreslås ändringar i skollagen och att benämningen gymnasiesärskola 
ersätts med anpassad gymnasieskola från och med 2 juli 2023. 
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studier av grundsärskolans undervisningspraktik visar på en tradition-
ell lärarroll där läraren ses som kunskapsförmedlare (Bengtsson et al., 
2021). Eleverna riskerar att hamna i undervisnings- och kommunikat-
ionssituationer som kännetecknas av att vara formella och styrande, 
läraren frågar och eleverna förväntas svara. Elevernas egna initiativ 
dämpas också ofta, i synnerhet i undervisningssituationer med kun-
skapsinriktning (Anderson, 2002; Martinsson Niva, 2016; Östlund, 
2012).  

Skolformen grundsärskola framstår som något tvetydig. Enligt inter-
nationella policy- och styrdokument som Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2006) och FNs Konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) har alla elever rätt 
till en likvärdig utbildning och den reguljära undervisningen ska göras 
tillgänglig för alla elever, oavsett förmåga eller funktionsnedsättning. I 
linje med detta strävar många länder efter ett mer sammanhållet ut-
bildningssystem som inte särbehandlar elever på grund av funktions-
nedsättning. Trots detta är det fortfarande vanligt att just elever med 
intellektuell funktionsnedsättning får sin undervisning i speciella klas-
ser eller speciella skolor (Buchner & Thompson, 2021). I Sverige har 
det segregerade utbildningssystemet med en separat skolform för ele-
ver med intellektuell funktionsnedsättning en stark historisk förank-
ring (Axelsson, 2007; Frithiof, 2007, 2009, 15-16 oktober; Isaksson & 
Lindqvist, 2015; Östlund, 2012). Detta sätt att organisera utbildningen 
har dock kritiserats för dess exkluderande konsekvenser (Frithiof, 
2012; Göransson, Nilholm, et al., 2011). Om skolformen grundsärsko-
lan skulle bevaras eller inte var också på väg att utredas i början av 
2000-talet av Carlbeckkommittén, men kommittédirektiven ändrades 
efter hand och utredningens uppdrag blev istället att utreda hur kvali-
teten i grundsärskolan kunde förbättras och hur samverkan mellan 
skolformerna grundsärskola och grundskola kunde ökas (SOU 
2004:98). Efter detta har inga egentliga diskussioner förts om att av-
veckla grundsärskolan som skolform, istället talas det om att stärka 
grundsärskolan (SOU 2021:11). 
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Intellektuell funktionsnedsättning 

Det svenska skolsystemets uppdelning av en särskild skolform för en 
specifik elevgrupp grundad på diagnosen intellektuell funktionsned-
sättning innebär att intellektuell funktionsnedsättning, på systemnivå, 
betraktas som en personegenskap med konsekvenser för synen på hur 
utbildning för elevgruppen bör organiseras. Det finns dock olika sätt 
att förstå och förklara intellektuell funktionsnedsättning, och olika per-
spektiv skiljer sig åt vad gäller synen på i vilken utsträckning intellek-
tuell funktionsnedsättning förklaras som en personegenskap, en relat-
ion mellan personegenskaper och miljö eller orsakad av samhällsstruk-
turer. Perspektiven riktar därigenom även fokus på olika typer av 
stödåtgärder. Granlund och Göransson (2019) menar dock att oavsett 
hur intellektuell funktionsnedsättning förstås och förklaras tycks 
många vara överens om att ”det inbegriper svårigheter att ta in och be-
arbeta information, att bygga kunskap samt att tillämpa kunskap” 
(Granlund & Göransson, 2019, s. 12), vilket på olika sätt får konsekven-
ser för personens utveckling, vardagsfungerande och lärande.  

Enligt en översikt av Schalock et al. (2018) är intellektuell funktions-
nedsättning ett fenomen som kan förstås och förklaras på fyra olika 
sätt.   

Utifrån ett biomedicinskt perspektiv förklara intellektuell funktions-
nedsättning med utgångspunkt i fysiska, biologiska och medicinska 
faktorer. Intellektuell funktionsnedsättning anses vara en underut-
veckling eller skada i gener eller hjärna. Detta innebär att intellektuell 
funktionsnedsättning ses som ett tillstånd som är personbundet och 
statiskt över tid och endast kan åtgärdas med hjälp av fysiska och me-
dicinska åtgärder (Schalock et al., 2018). 

Från ett utvecklingspsykologiskt/psykopedagogiskt perspektiv be-
traktas intellektuell funktionsnedsättning som något som visar sig i in-
dividens intellektuella förmåga, utvecklingsnivå och adaptiva bete-
ende, det vill säga förmågan att anpassa sig till vardagliga situationer. 
Detta sätt att förstå intellektuell funktionsnedsättning betonar de kon-
sekvenser som individens fungerande får för lärandet och behovet av 
individuell utveckling, rådgivning, kompensatoriska hjälpmedel och 
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stöd i form av särskilt anpassad pedagogik betonas (Schalock et al., 
2018). 

Ett sociokulturellt perspektiv förklarar intellektuell funktionsnedsätt-
ning som något som uppstår när individens egenskaper möter omgiv-
ningens förväntningar och krav. Intellektuell funktionsnedsättning ses 
som en social konstruktion, något som skapas av samhällets värden, 
normer och språkbruk. Intellektuell funktionsnedsättning ses på detta 
sätt som tydligt kontextbundet, en individs nedsättning av vissa funkt-
ioner kan utgöra ett hinder i en miljö men inte i en annan, och därför 
betonas anpassningar av miljön liksom förändringar av allmänna atti-
tyder (Schalock et al., 2018). 

Ur ett rättighetsperspektiv betraktas intellektuell funktionsnedsätt-
ning som ett fenomen som skapas av samhälleliga strukturer, vilka gör 
att vissa individer utsätts för diskriminering, social ojämlikhet och 
orättvisa samt begränsas i sina lagliga och mänskliga rättigheter. I 
detta perspektiv betonas alla människors lika värde och för att uppnå 
detta förordas personcentrerad planering, juridiska åtgärder och beslut 
samt ett allmänt erkännande av alla människors  lika rättigheter (Scha-
lock et al., 2018). 

I det svenska skolsystemet används framför allt två diagnosmanualer 
för att urskilja vilka skolsvårigheter som ska klassificeras som orsakade 
av IF: DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) eller ICD-108.  
Enligt den svenska översättningen av DSM 5, MINI-D 5, innebär intel-
lektuell funktionsnedsättning följande: 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin 
begynnelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektu-
ella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och prak-
tiska domänerna. Följande tre kriterier måste vara uppfyllda: 

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, pro-
blemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieför-

8 https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE Sök i menyn till vänster: ICD-10-SE > 05 - Psy-
kiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) > F70-F79 - Psykisk utvecklings-
störning. 
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måga och förmåga att lära av erfarenheter vilket styrks via såväl kli-
nisk bedömning som via individualiserad, standardiserad intelli-
genstestning. 

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte
når upp till den utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade
nivån av personligt oberoende och socialt ansvarstagande. Utan
fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv kapacitet
personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom
kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett
flertal livsområden som hem, skola, arbete och samhälle.

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingspe-
rioden. (American Psychiatric Association, 2014, s. 13)

Intellektuell funktionsnedsättning delas även upp i fyra svårighetsgra-
der: lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. 

Diagnoskriterierna i ICD-10 är snarlika, här anges dock att intelli-
genskvoten ska vara under 70 och intellektuell funktionsnedsättning 
graderas i de fyra svårighetsgraderna lindrig, medelsvår, svår och grav. 
I ICD-10 poängteras dock att intellektuell funktionsnedsättning inte är 
en statisk diagnos: ”Intellektuell förmåga och social anpassning kan 
förändras över tid och kan förbättras genom träning och rehabilitering, 
oavsett individens funktionsnivå”.9 

Slöjd i grundsärskolan 

Historiskt sett har ämnet slöjd haft en stor betydelse inom utbildning 
för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Även om elevgruppen 
inte omfattades av folkskolan och det allmänna utbildningssystemet 
kunde de ändå i viss mån erbjudas omsorg och utbildning. Detta 
skedde då i regel i skolhem och på anstalter drivna av barmhärtighets-
skäl och på filantropiska grunder (Frithiof, 2007; Røren, 2007). Här 
spelade slöjden en central roll, och då inte huvudsakligen ur en nytto- 
eller sysselsättningsaspekt utan i bildningssyfte (Brockstedt, 2000). 

9 https://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE Sök i menyn till vänster: ICD-10-SE > 05 - Psy-
kiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) > F70-F79 - Psykisk utvecklings-
störning. 
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Thorborg Rappe, som runt förra sekelskiftet var föreståndare för 
Slagsta skolhem och Sveriges första speciallärarutbildning, seminariet 
för utbildande af lärare för sinnesslöa barn, betonade slöjden som en 
väg till bildning för idiotiska barn, dåtidens benämning för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Slöjden är i hög grad utvecklande för barnasinnet, något som nutidens upp-
fostrare äfven af normala barn kommit till bestämd öfvertygelse om. Men 
särskildt för det idiotiska barnet är den af en oberäknelig nytta. Också har 
under dessa senaste 10 à 20 åren slöjd varit ett hufvudämne i Sveriges idi-
otskolor. (Rappe, 1903, s. 49-50) 

Rappe lyfte fram slöjden som ett värdefullt medel för fostran och per-
sonlighetsutveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning 
och i det undervisningsprogram som Rappe formulerade, en rekom-
mendation för hur utbildning av elever med intellektuell funktionsned-
sättning borde utformas, förordades att ungefär hälften av undervis-
ningstiden ägnades åt ämnet slöjd (Rappe, 1903).  

Skrifter som Rappes undervisningsprogram ger en inblick i hur utbild-
ning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kunde se ut. 
Dock, från den tidsperiod då barn med intellektuell funktionsnedsätt-
ning inte omfattades av utbildningssystemet saknas styrdokument som 
på en nationell nivå ger en uppfattning om utbildningens utformning 
och innehåll. Ämnet slöjd tycks dock, ända sedan förra sekelskiftet, ha 
haft en stark ställning för elever i det som idag kallas grundsärskolan. 
Detta, att slöjdundervisning för elever med intellektuell funktionsned-
sättning ur ett historiskt perspektiv getts större tidsmässigt utrymme, 
haft delvis andra mål och ett annat upplägg än den pedagogiska slöjd 
som så småningom blev en del av den svenska folkskolan, menar 
Hartman (2014a) gör att man ur ett historiskt perspektiv kan tala om 
en särskild ”specialpedagogisk slöjd” (s. 20).  

I dagens kursplaner är innehåll och mål för ämnet slöjd relativt lika för 
grundsärskola och grundskola (SKOLFS 2010:37; SKOLFS 2011:28, 
Bilaga 1). Slöjdämnet har dock fortfarande på ett sätt en särställning i 
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grundsärskolan, då timplanerna än idag föreskriver att elever i grund-
särskolan ska ha dubbelt så mycket slöjd som elever i grundskolan10 
(SFS 2011:185, Bilaga 1 & 2). Om man som Bernstein (1971, s. 47) utgår 
ifrån att “[c]urriculum defines what counts as valid knowledge”, kan 
slöjd därmed även idag anses ha en särskild betydelse för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Det tycks dock inte enbart vara slöjd som anses tillföra värdefull kun-
skap för elever i grundsärskolan. Timplanerna ger även stort utrymme 
för de andra estetiska ämnena bild och musik. De elever inom grund-
särskolan som läser ämnen har sammanlagt 19 procent av sin garante-
rade undervisningstid förlagd på de estetiska ämnena bild, musik och 
slöjd (SFS 2011:185, Bilaga 2). Detta kan jämföras med den svenska 
grundskolan där i genomsnitt 11 procent av undervisningen består av 
estetiska ämnen (SFS 2011:185, Bilaga 1), och med 9,5 procent vilket 
var den motsvarande genomsnittliga siffran för samtliga OECD-länder 
under 2010 (Winner et al., 2013). Detta kan tolkas som att inte bara 
slöjd utan de estetiska ämnena som grupp på en nationell nivå anses 
som särskilt betydelsefulla för den elevgrupp som tillhör grundsärsko-
lan.  

Det stora utrymmet för estetiska ämnen i svensk grundsärskola gör att 
eleverna i denna skolform har tillgång till vad Bamford (2009, s. 22) 
beskriver som ”an arts-rich programme”. Dock, både Bamford (2009), 
Crockett och Blakeslee (2018) samt Eisner (2002) betonar bestämt att 
det inte är undervisning i estetiska ämnen i sig som är betydelsefullt, 
det är innehållet i och kvaliteten på undervisningen som är avgörande. 
Lindgren (2008) poängterar också att det finns många antaganden om 
nyttan med estetiska ämnen för elever i behov av specialpedagogiskt 
stöd, men inte mycket är vetenskapligt belagt. 

10 Förslag till nya timplaner för grundsärskolan presenterades i februari 2021 i slutbetänkandet av en 
utredning: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven: Aktivt stöd- och elevhälsoarbete 
samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11). Förslaget in-
nebär att elever som läser grundsärskolans ämnen ges samma tidstilldelning i slöjd som elever i grund-
skolan. Beslut är i skrivande stund ej fattat. 
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Liksom i grundskolan är ämnet slöjd i grundsärskolan ett ämne som 
består av både mjuka och hårda material. Av tradition delas dock äm-
net ofta upp i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. På samma sätt 
som i grundskolan ska ämnet slöjd och ämnesområdet estetisk verk-
samhet i grundsärskolan syfta till att eleverna tillägnar sig ämnesspe-
cifika kunskaper om material, verktyg, redskap och tekniker samt 
kunna använda ämnesspecifika tecken, ord, begrepp och symboler. 
Slöjden lyfts fram som specifik då den innebär manuellt och intellektu-
ellt arbete i förening. Slöjdens arbetsprocesser betonas även som cen-
trala, det vill säga idéutveckling, planering, genomförande och värde-
ring samt hur delar på detta sätt samverkar till en helhet. Slöjd och 
estetisk verksamhet betonas som viktiga för elevernas möjligheter att 
utveckla mer generella förmågor som kreativitet, problemlösning, 
kommunikation, nyfikenhet och att ta egna initiativ. Genom experi-
menterande och undersökande arbetssätt förväntas också slöjd och 
estetisk verksamhet stärka elevernas tilltro till den egna förmågan 
(SKOLFS 2011:28, Bilaga 1 & 2). 

Den som ska göra det möjligt för eleverna att utveckla de kunskaper 
och förmågor som kursplanerna föreskriver är slöjdläraren. Enligt Be-
hörighetsförordningen (SFS 2011:326) skiljer sig dock kraven för be-
hörighet att undervisa i slöjd i grundsärskolan från kraven för grund-
skolan. För att undervisa i slöjd i grundskolan krävs någon form av 
slöjdlärarutbildning. Utbildningen till ämneslärare i slöjd ger behörig-
het att undervisa i slöjd i alla grundskolans årskurser. Dagens ämnes-
lärarutbildning i slöjd kan ha en inriktning mot antingen textilslöjd el-
ler trä- och metallslöjd, eller både och. Utöver ämneslärare kan även 
andra lärare som exempelvis grundlärare ha viss andel slöjd i sin ut-
bildning och på så sätt vara behöriga att undervisa i slöjd i de lägre års-
kurserna. Behörighet i slöjd kan även nås genom att komplettera annan 
lärarutbildning med en kortare påbyggnadsutbildning i slöjd. Olika ut-
bildningsvägar är olika omfattande och ger på så sätt examinerade 
slöjdlärare med mer eller mindre fördjupade ämneskunskaper, där äm-
neslärarna får anses vara de med den mest omfattande och ämnesför-
djupande utbildningen.  

För behörighet att undervisa i grundsärskolan krävs generellt en sär-
skild utbildning: speciallärare med specialisering utvecklingsstörning. 
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Detta är en påbyggnadsutbildning på 90 högskolepoäng på avancerad 
nivå med krav på en lärarutbildning i botten. För att vara behörig att 
undervisa i slöjd i grundsärskolan krävs därmed, utöver någon av ovan 
nämnda slöjdlärarutbildningar, även utbildningen till speciallärare. 
Lärarens grundläggande utbildning har betydelse för behörigheten att 
undervisa i grundsärskolans inriktningar och årskurser. Behörigheten 
för olika ämnen och årskurser motsvarar dock inte helt de i grundsko-
lan. Till exempel är den lärare som är behörig att undervisa i slöjd i 
årskurs 4-6 i grundskolan behörig att undervisa i årskurs 7-9 i grund-
särskolans ämne slöjd, om läraren har speciallärarutbildning. Så är 
även en förskollärare med speciallärarutbildning behörig att undervisa 
i ämnesområdet estetisk verksamhet i grundsärskolan. En ämneslärare 
i slöjd med speciallärarutbildning är behörig att undervisa i grund-
särskolans ämne slöjd och ämnesområdet estetisk verksamhet i alla 
årskurser (SFS 2011:326). 

Andelen behöriga lärare i grundsärskolan varierar mellan de två inrikt-
ningarna och olika ämnen och ämnesområden. Vad gäller de estetiska 
ämnena var under läsåret 2021/2022 andelen behöriga lärare i ämnes-
området estetisk verksamhet 19,9% i ämnet bild 9,8%, i musik 6,3% 
och i slöjd 2,9%.11 Förutom i ämnet bild ligger behörigheten hos de lä-
rare som undervisar i estetiska ämnen i grundsärskolan lägre än ge-
nomsnittet, och slöjdämnet utmärker sig som det ämne med lägst an-
del behöriga lärare av alla. 

11  https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenut-
bildning?sok=SokC  Sök: Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå > Skolform: Grundsärskola; 
Statistikområde: Personal; Läsår: 2021/22 > Lärare i grundsärskolan: Tabell 5A. 
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3 Tidigare forskning 

I kapitlets första avsnitt presenteras en översikt av internationell forsk-
ning om estetiska ämnen i specialpedagogiska undervisningspraktiker. 
Kapitlets andra avsnitt ger en inblick i det slöjddidaktiska forsknings-
fältet med utgångspunkt i nordisk forskning. I detta avsnitt är det spe-
cialpedagogiska inslaget mycket litet då forskning med specialpedago-
gisk inriktning inom slöjdområdet tycks mycket begränsad.  

Estetiska ämnen i specialpedagogiska undervisningspraktiker 

Sökstrategier 

För att få en överblick över forskningsläget inom det fält som uppstår 
då estetiska ämnen möter specialpedagogiska undervisningspraktiker 
genomfördes en systematisk forskningsöversikt inspirerad av SMART-
metoden (Nilholm, 2017; Nilholm & Göransson, 2017). Översikten 
grundar sig på vetenskapliga artiklar vilka sökts i databaserna ERIC, 
Scopus och Web of Science. Databasens ERICs thesaurusfunktion an-
vändes för att finna lämpliga sökord och fraser för de två fälten este-
tiska ämnen och specialpedagogik. Tabell 1 redogör för de ord och fra-
ser som användes samt hur de kombinerades för att identifiera ett 
forskningsfält.  

Tabell 1. Sökord för identifikation av forskningsfältet. 

Sökningen riktade sig mot artiklarnas titel, sammanfattning och nyck-
elord. Sökningarna begränsades till peer review-granskade artiklar på 
engelska från de senaste 30 åren, det vill säga publicerade från 1991 
och framåt. Den slutliga sökningen genomfördes 2022-02-22 och gav i 
ERIC 111 träffar, i Scopus 27 träffar och i Web of Science 28 träffar.  

Estetiska ämnen 
”art education” OR 
”arts education” OR AND 
”aesthetic education” 

Specialpedagogik 

”special needs” OR 
”special education” 
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Därefter påbörjades urvalet av artiklar till översikten. Dubbletter och 
artikeln med mig som författare sorterades bort. I ett första steg lästes 
därefter de återstående artiklarnas sammanfattningar, och i många fall 
delar av artiklarna för att göra själva urvalet. Urval gjordes utifrån fyra 
inklusionskriterier, där samtliga skulle uppfyllas för att artikeln skulle 
anses som relevant: 1) fokus på estetiska ämnen som exempelvis bild, 
slöjd, musik eller drama, 2) fokus på undervisning och utbildning, 3) 
fokus på specialpedagogiska praktiker och elever i behov av stöd, samt 
4) fokus på elever i åldrar motsvarande förskola till och med gymna-
sium. Utifrån dessa kriterier ansågs 87 artiklar relevanta för att belysa
kunskapsläget inom fältet estetiska ämnen i specialpedagogiska under-
visningspraktiker genom att adressera följande punkter:

• Vilka länder är dominerande vad gäller forskningsartiklar om
estetiska ämnen i specialpedagogiska undervisningspraktiker?

• Om, och i så fall hur, estetiska ämnen definieras i artiklarna.
• Om, och i så fall hur, specialpedagogiska undervisningspraktiker

och elever i behov av specialpedagogiskt stöd definieras i artik-
larna.

• Vilka genrer tillhör artiklarna och vilka teman framträder inom
de olika genrerna?

• Vilka är de mest framträdande resultaten i den empiriska forsk-
ningen?

Kodningen av genre gjordes utifrån tre kategorier: i) Empirisk original-
forskning: arbeten som grundar sig på empiriska undersökningar, ii) 
Forskningsöversikter: arbeten som sammanställer forskning, samt iii) 
Positioneringsarbeten: arbeten som argumenterar för en viss normativ 
position visavi forskningsfältet (Nilholm, 2017). De empiriska artik-
larna kodades i sin tur utifrån metod. Resultatet fördes in i en tabell 
(Bilaga 1). Alla artiklar som ingår i översikten är markerade med en as-
terisk i avhandlingens referenslista. 

I det följande presenteras av forskningsöversiktens resultat. Resultaten 
presenteras i ett avsnitt för var och en av ovanstående punkter.  
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Dominerande länder 

Forskningsfältet domineras av forskning från USA. Av de 87 artiklarna 
är 58 skrivna av forskare från USA. Storbritannien är den näst största 
aktören på forskningsarenan med 9 artiklar. Av dessa är det två förfat-
tare som står för en majoritet av artiklarna: Penketh med 3 och Peter 
med 2. Kanada bidrar med 3 artiklar och resterande artiklar är från 
olika länder där inget land bidrar med mer än 2 artiklar. 

Definition av estetiska ämnen 

Översikten visar att det är vanligt att begreppet estetiska ämnen åsyftar 
ett specifikt ämne, och då oftast ämnet bild. Nästan lika vanligt är att 
estetiska ämnen används i generell betydelse för att beskriva kreativa 
och skapande aktiviteter i specialpedagogiska undervisningspraktiker. 

Vad som avses med estetiska ämnen uttalas i 64 av de 87 artiklarna. 
Drygt hälften, 35 av de 64 artiklarna, handlar om ämnet bild, inklusive 
artiklar med särskilt fokus på muralmålning, papperstillverkning, digi-
tal bild och bildterapi. Detta är inte ett förvånande då ämnet bild ibland 
benämns visual art education, men ibland enbart art(s) education. Att 
det är ämnet bild som avses kan därmed vara underförstått och ande-
len artiklar som de facto fokuserar ämnet bild kan därmed vara större 
än vad som identifieras i analysen. 6 artiklar har en uttalad inriktning 
på ämnet musik och musikterapi samt 4 på ämnet drama, inklusive rö-
relse, teater och improvisation. 1 artikel handlar specifikt om keramik, 
1 om skulptur, 1 om traditionell folkkonst och 1 om textil slöjd i form 
av kviltning. I 6 av de 64 artiklarna uttalas att det handlar om estetiska 
ämnen i ämnesintegrerad undervisning (arts integration). I 2 av dessa 
artiklar uttalas att det är specifikt drama som avses i den ämnesinte-
grerade undervisningen (dessa redovisas även som dramaartiklar 
ovan). I 11 av de 64 artiklarna används en vid och pluralistisk definition 
av vad estetiska ämnen innebär. I 23 av de totalt 87 artiklarna definie-
ras inte estetiska ämnen alls utan här talas det enbart om art eller arts 
education.  
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Definition av specialpedagogiska undervisningspraktiker 
 
Sammanfattningsvis visar analysen att elever i behov av specialpeda-
gogiskt stöd i liten utsträckning kategoriseras utifrån en specifik funkt-
ionsnedsättning. I förhållande till estetiska ämnen framstår därmed 
specialpedagogiska undervisningspraktiker som praktiker vilka ska 
möta elever med en variation av förmågor och varierande behov av 
stöd.  
 
I 55 av de 87 artiklarna talas det enbart om elevgruppen i termer av 
elever i behov av specialpedagogiskt stöd eller om specialpedagogiska 
undervisningspraktiker.  Ytterligare 16 artiklar talar om två eller flera 
olika funktionsnedsättningar/svårigheter eller learning disabilities 
(LD) vilket i sig kan sägas vara ett paraplybegrepp som omfattar en rad 
olika sätt att fungera. I 16 av de 87 artiklarna definieras specialpedago-
giska undervisningspraktiker och elever i behov av specialpedagogiskt 
stöd utifrån en specifik funktionsnedsättning/svårighet. Av dessa 
handlar 3 artiklar om elever med intellektuell funktionsnedsättning 
(IF) och 3 om elever inom autismspektrumtillstånd (AST). 3 artiklar 
behandlar synnedsättning och 2 fysisk funktionsnedsättning/moto-
riska svårigheter. Vidare syftar 1 artikel på elever med läs- och skriv-
svårigheter, 1 på hörselnedsättning, 1 på emotionell störning, 1 på ut-
manande beteende och 1 på andraspråkselever.  
 
 

Forskningsfältets genrer och deras respektive teman 
 
Analysen visar att empirisk forskning är den genre som dominerar 
forskning om estetiska ämnen i specialpedagogiska undervisnings-
praktiker. Det finns ett visst inslag av positioneringsartiklar medan 
forskningsöversikter är ovanliga.  
 
Den empiriska forskningen inom fältet grundar sig huvudsakligen på 
studier som genomförts med en kombination av olika metoder, men 
även i form av rena interventionsstudier eller enkäter. Samtidigt visar 
översikten att en del av den empiriska forskningen inom fältet inte kan 
beskrivas som traditionellt vetenskaplig, på så sätt att artiklarna saknar 
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beskrivning av metod för datainsamling samt ofta även syfte och teore-
tiska utgångspunkter. 63 av de 87 artiklarna grundar sig på empiriskt 
material. I 41 av dessa beskrivs metoden, det vill säga hur det empiriska 
materialet samlats in. I 13 av dessa artiklar har flera metoder använts 
för datainsamling och intervjuer, observationer, enkäter, aktionsforsk-
ning samt text- och bildanalys har kombinerats på olika sätt. 27 artiklar 
beskriver studier som genomförts med en metod. 9 av dessa är uttalade 
interventionsstudier, 9 enkätstudier, 3 aktionsforskningsprojekt, 3 in-
tervjustudier, 1 observationsstudie, 1 test och 1 statistisk analys. I 22 av 
de 63 empiriska artiklarna finns ingen tydlig metod beskriven. Det sak-
nas uppgifter om till exempel urval och hur det empiriska materialet 
dokumenterats och analyserats. 20 av dessa artiklar grundar sig på för-
fattarens/författarnas egen undervisning och i 2 artiklar är det oklart 
varifrån det empiriska materialet kommer. Av de empiriska artiklarna 
utgörs 7 av pilotprojekt vilka framför allt innebär att ett nytt sätt att 
organisera undervisningen provas för första gången. 

Vid analysen av artiklarna framträdde åtta teman: elevassistans, ele-
vers lärande, frigörande, kunskapsfältet, förespråkande, inkludering12, 
lärarrollen och metodik. En del artiklar adresserar flera teman varför 
sammanlagda antalet teman för respektive genre kan överskrida det 
totala antalet artiklar. 

Bland de empiriska artiklarna är metodik och lärarrollen de mest fram-
trädande temana. Något mindre framträdande teman är elevers lä-
rande och inkludering. Av de empiriska artiklarna handlar 21 om me-
todik, 20 om lärarrollen, 11 om elevers lärande och 11 om inkludering. 
5 artiklar har ett frigörande tema, 3 handlar om elevassistans, 2 har ett 
förespråkande tema och 1 artikel handlar om fältet.  

Under rubriken De mest framträdande empiriska resultaten ges en 
presentation av de empiriska artiklarnas resultat. Där presenteras de 

12 Här används begreppet inkludering på samma sätt som i de refererade artiklarna, ofta utan tydlig 
definition men underförstått i betydelsen att alla elever, oavsett funktionsförmåga och behov, under-
visas tillsammans. Användningen av begreppet inkludering är dock inte oproblematiskt då begreppet 
kan förstås på olika sätt, se till exempel Nilholm och Göransson (2017).   
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mest framträdande resultaten och därmed refereras inte alla empiriska 
artiklar.  

Förutom empiriska artiklar ingår 21 positioneringsartiklar i forsk-
ningsöversikten. Bland dessa har 7 artiklar förespråkande och 6 frigö-
rande teman, 5 behandlar lärarrollen, 5 fältet och 4 artiklar behandlar 
metodik. Elevers lärande och inkludering fokuseras i 1 artikel vardera. 
Ett framträdande innehåll i positioneringsartiklarna är att motivera 
och rättfärdiga estetiska ämnen i specialpedagogiska undervisnings-
praktiker och för elever i behov av specialpedagogiskt stöd. Här disku-
teras även hur både estetiska ämnen och det specialpedagogiska fältet 
på liknande sätt ned- och bortprioriteras till följd av skolreformer, po-
licyförändringar och neoliberala strömningar. Fem av positionerings-
artiklarna utgår ifrån kritisk teori och har på så sätt ett tydligt fokus på 
både de estetiska ämnenas och specialpedagogikens roll i förhållande 
till alla människors lika värde och ett rättighetsperspektiv. 

Bland de 87 artiklarna finns 2 forskningsöversikter. Båda dessa foku-
serar elevers lärande och den ena har samtidigt ett förespråkande 
tema. Båda artiklarna lyfter fram hur undervisning i estetiska ämnen 
kan gynna elever i specialpedagogiska praktiker, den ena artikeln med 
särskilt fokus på elever inom AST. Som forskningsöversikter betraktat 
har båda artiklarna vissa begränsningar, den ena artikeln (Alla-
hverdiyev et al., 2017) saknar metodbeskrivning och uppgifter om 
sökstrategi, urvalskriterier och analysmetod. Den andra artikeln 
(Yücesoy et al., 2020) har en tydligare metodbeskrivning men grundar 
sig enbart på texter på turkiska och ger därmed en begränsad bild av 
forskningsläget. 

De mest framträdande empiriska resultaten 

Lärarrollen 

Lärare i estetiska ämnen känner sig okunniga och osäkra inför att un-
dervisa elever med funktionsnedsättningar. Detta är något som visas i 
flera studier, både nyare och äldre samt från både Australien, Europa 
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och USA  (Carrigan, 1994; Collier & Wix, 2017; Guay, 1994b; Ponder & 
Kissinger, 2009; Rihter & Potočnik, 2020; Schiller, 1994). En austra-
lisk studie visar också att många blivande bildlärare anser att under-
visningen av elever i behov av specialpedagogiskt stöd huvudsakligen 
är speciallärarnas ansvar (Paris et al., 2018). Samtidigt ser speciallä-
rare och klasslärare möjligheter med estetiska ämnen men saknar kun-
skap och självförtroende att själva undervisa i dessa (Ponder & Kis-
singer, 2009; Rihter & Potočnik, 2020).  

Det specialpedagogiska inslaget ges för lite utrymme i lärarutbild-
ningar i estetiska ämnen. Detta framförs av blivande och nyexamine-
rade lärare i estetiska ämnen i USA (Begeske et al., 2021; Coleman & 
Cramer, 2015; Guay, 1994a).  Studier visar att blivande bildlärare var-
ken får utbildning om hjälpmedel, anpassningar av ämnesspecifika 
material och metoder eller hur bildundervisningen kan differentieras 
för att möta elever med olika behov (Begeske et al., 2021; Coleman & 
Cramer, 2015). De specialpedagogiska inslagen i bildlärarutbildningen 
har också kritiserats för att röra sig på en för generell nivå utan kopp-
ling till det specifika estetiska ämnet (Guay, 1994b). Studier visar också 
att lärare i estetiska ämnen behöver få kunskap om styrdokument som 
kurs- och läroplaner, om lagar som berör det specialpedagogiska fältet 
och elever med funktionsnedsättningar samt hur en säker arbetsmiljö 
kan skapas i en undervisningsmiljö som kan innefatta både farliga red-
skap och hälsovådliga material (Begeske et al., 2021; Guay, 1994a). 

Om kurser i specialpedagogisk teori i lärarutbildningen kopplas till me-
todik i det estetiska ämnet visar flera studier att det skapas en positiv 
attityd hos lärarstudenterna till att undervisa elever i behov av special-
pedagogiskt stöd (Al-Yahyai et al. 2021; Gess & Kuo, 2019). Samtidigt 
har det visat sig att en positiv attityd inte självklart medför att studen-
terna sedan omsätter dessa kunskaper i praktiken (Paris et al., 2018). 
Praktiska erfarenheter av arbete med elever i behov av specialpedago-
giskt stöd har visat sig medföra att blivande ämneslärare känner sig 
mer förberedda att undervisa elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 
På samma sätt har det visat sig att praktiska erfarenheter fått special-
lärarstudenter att känna sig mer kompetenta att undervisa i estetiska 
ämnen. Detta kräver dock medvetna strategier i form av projekt eller 
praktikförlagda kurser i utvalda specialpedagogiska praktiker (Bain & 
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Hasio, 2011; Carrigan, 1994; Casciano et al., 2019). Ju mer och varierad 
erfarenhet blivande lärare får under utbildningen, desto tryggare och 
säkrare känner de sig sedan inför att undervisa elever i behov av speci-
alpedagogiskt stöd (Guay, 1994a). Den praktik som normalt ingår i lä-
rarutbildningar kan dock ha svårt att fylla detta behov då tillgången till 
praktikplatser som har en specialpedagogisk inriktning eller inbegriper 
elever i behov av specialpedagogiskt stöd ofta är begränsad. Forskning 
från både USA och Grekland visar att så är fallet (Begeske et al., 2021; 
Pavlou et al., 2020).  

En annan aspekt av lärarutbildning är den roll lärarutbildarna spelar. 
En studie av bildlärarutbildningen i Oman visar att studenternas in-
ställning till att undervisa i specialpedagogiska praktiker har ett tydligt 
samband med lärarutbildarnas attityd; ju mer positiva de senare är 
desto mer positiva blir de förra (Al-Yahyai et al., 2021). Att lärarutbil-
darna för vidare sina attityder kan vara problematiskt om de själva inte 
är uppdaterade inom det specialpedagogiska fältet. Flera lärarutbildare 
på bildlärarutbildningar i USA visar sig till exempel inte ha kunskap 
om kritiska perspektiv som disability art movement. De använder inte 
heller en uppdaterad och professionell begreppsapparat i förhållande 
till specialpedagogik och elever med funktionsnedsättningar, de an-
vänder en föråldrad terminologi som, omedvetet, skapar ett vi-och-
dem förhållande. Detta visar vikten av att det inom universitet och hög-
skolor finns ett samarbete mellan institutioner för lärarutbildningar i 
estetiska ämnen och institutioner för specialpedagogik (Begeske et al., 
2021).  

Lärares behov av både teoretisk och praktisk kunskap lyfts i en grekisk 
studie. Även dramalärarna i denna studie anser att lärarutbildningen 
ger begränsade kunskaper för att möta elever i behov av specialpeda-
gogiskt stöd. Samtidigt påpekar de att man med tiden utvecklar viss 
kompetens genom erfarenheter i den egna undervisningspraktiken. 
Vad som framkommer är dock att praktikgenererade kunskaper riske-
rar att sakna vetenskaplig grund (Pavlou et al., 2020).  Även yrkesverk-
samma lärare i estetiska ämnen behöver därmed teoretisk fortbildning 
för att hålla sig uppdaterade i specialpedagogiska frågor. Det visar sig 
till exempel att amerikanska musiklärare inte alltid är insatta i det spe-
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cialpedagogiska fältets utveckling vad gäller vare sig begrepp, lagstift-
ning och policy. Teoretisk fortbildning är dock inte oproblematisk. 
Även om lärare i estetiska ämnen som får fortbildning i specialpedago-
giska frågor kan de ha svårt att omsätta denna kunskap till det egna 
ämnet. Fortbildningen kan därmed förlora en del av sin funktion 
(Hammel & Hourigan, 2011). 

Metodik 

Flera studier visar att lärare i estetiska ämnen använder liknande 
undervisningsstrategier vid undervisning i specialpedagogiska prakti-
ker. Undervisningen består ofta av en blandning av lärarens direkta in-
struktioner och modellering. Ofta samlas eleverna inledningsvis och lä-
raren visar en förlaga i form av ett lärar- eller elevtillverkat objekt. Lä-
raren visar därefter ett moment som ska utföras, varpå eleverna får 
prova att genomföra momentet på egen hand. Eleverna får då stöd i 
form av en-till-en instruktioner där läraren visar handgrepp med sin 
hand ovanpå elevens och ger omedelbar och tydlig feedback (Griffiths 
& Woolf, 2009; Guay, 1993a; Levitt & Cramer-Vida, 2011). Griffiths och 
Woolf (2009) beskriver detta som en slags lärlingsprocess där elever 
stegvis går från observation till deltagande med stöd till en ökande 
självständighet. Tydliga och stegvisa arbetsinstruktioner med bilder 
lyfts som viktigt, liksom att använda ett lättbegripligt språk samt und-
vika väntetid och störningsmoment (Gross, 2020; Guay, 1993a; Levitt 
& Cramer-Vida, 2011).  

När det gäller miljö och material beskriver bildlärarna i Guays (1993a) 
studie att de alltid bedriver undervisningen i sina bildsalar. De flesta 
har flyttbar inredning, och de möblerar och möblerar om utifrån hur 
de vill att eleverna ska interagera med varandra. Arbetsmaterial finns 
inom räckhåll för eleverna, förvaring är ofta märkt, och då även med 
bilder. Något som lyfts som en central del av att anpassa undervis-
ningen till olika elever är utformningen av specialanpassade verktyg 
och redskap. Både Coleman och Cramer (2015), Gross (2020), Guay 
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(1993a) samt Zederayko och Ward (1999) beskriver hur lärare i este-
tiska ämnen själva får uppfinna och tillverka anpassade verktyg och 
redskap.  

En annan typ av hjälpmedel är digital teknik. En studie av Tornero och 
Kan (2017) visar att användandet av digitala hjälpmedel och digitala 
uttrycksmedel kan vara en anpassning som underlättar för elever som 
blir frustrerade över att inte behärska till exempel det manuella bild-
skapandets tekniker  En annan studie visar dock att bildlärare inte an-
vänder digital teknik för elever i behov av specialpedagogiskt stöd på 
något annat eller särskilt sätt än för andra elever (Strycker, 2020).  

Anpassningar behöver göras även på andra sätt än med specifika hjälp-
medel. Det handlar även om att göra undervisningens tillgängligt ge-
nom att tilltala flera sinnen samtidigt. Det kan till exempel handla om 
att uppleva djur och natur genom direkta erfarenheter (Bickett, 2009), 
göra bildillustrationer taktila och tredimensionella, att kombinera 
konstverk med musik från samma tidsperiod (Carpio et al., 2017; 
Vivoda, 2019) eller att spela musik med mycket bas och ligga på golvet 
och känna vibrationerna eller att lägga sand i mitten på en stor trumma 
och se hur den rör sig när man spelar (Snyder, 1996). Att använda sig 
av muséer i undervisningen är ett annat sätt att erbjuda upplevelser 
med flera sinnen (Parashak, 1997).  

Elevers lärande 

Undervisning i och med estetiska ämnen skapar engagemang hos ele-
verna. Detta motiverar i sin tur elever att aktivt delta i klassrumsakti-
viteter, även de elever som brukar vara motvilliga (Anderson, 2015; 
Smith & McKnight, 2009). I studier av undervisning i estetiska ämnen 
och elever i behov av specialpedagogiskt stöd beskrivs hur denna 
undervisning huvudsakligen gynnar två områden; dels elevernas ut-
veckling av generiska förmågor och dels kunskapsutvecklingen i andra 
ämnen.  
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Vad gäller generiska förmågor hos elever i behov av specialpedagogiskt 
stöd kan finmotorik och öga-handkoordination utvecklas genom teck-
ningsövningar i bildämnet (Erim & Caferoglu, 2017). Problemlösnings-
förmågan tränas genom att elever tvingas lösa situationer som uppstår 
och använda det material och de metoder som finns till hands (Mason 
et al., 2008; Ponder & Kissinger, 2009).  Även adaptiv förmåga och be-
teendereglering kan utvecklas genom bildundervisning (Salakhov et 
al,. 2016).  Även social förmåga visar sig kunna utvecklas både genom 
undervisning i bild (Santos & Varandas, 2016) och drama (Mason et 
al., 2008). 

Vad gäller hur estetiska ämnen kan utveckla kunskaper i andra ämnen 
visar till exempel en studie av Anderson (2015) att matematisk förmåga 
gynnas när undervisningen har inslag av dans- och rörelseterapi. En 
studie av Franco och Unrath (2015) visar till exempel hur bildämnet 
kan utveckla visuella tankestrategier och därmed elevernas skrivför-
måga. En studie av Gregoire och Lupinetti (2005) visar också hur bild-
ämnet kan gynna elevers begreppsutveckling och talspråkliga förmåga. 
En studie av Berghoff (2000) visar att uppgifter i estetiska ämnen kan 
användas vid bedömning av elevers språkliga förmågor, då det i det 
praktiska arbetet framgår hur eleverna tolkar och förstår både skriftliga 
och muntliga instruktioner.  

Inkludering 

Möjligheterna att bedriva inkluderande undervisning hänger samman 
med  skolledningens förhållningssätt. En studie av Ferm Almqvist och 
Christophersen (2017) indikerar att rektorers inställning till både in-
kludering och de estetiska ämnena formar den lokala skolkulturen och 
påverkar hur både annan personal och lärarna i estetiska ämnen själva 
ser på och värderar de estetiska ämnena.  

Undervisning som utgår ifrån elevers gemensamma intressen och erfa-
renhetsvärldar motiverar till deltagande i gruppaktiviteter. Flera stu-
dier visar hur undervisning på detta sätt skapat samarbete och inter-
aktion mellan elever med och utan funktionsnedsättningar. Detta har 
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visat sig i  projekt med anknytning till bildämnet där elever i grupp ar-
betat med graffitti (Santos & Varandas, 2016), muralmålning (Ho, 
2010) och skulptur (Chiariello, 2007). En studie av Tornera och Kan 
(2017) visar på liknande sätt att användningen av digital teknik och 
media i undervisningen kan gynna inkludering, då  detta både vad gäl-
ler bild- och språkbruk knyter an till elevernas livsvärldar. En studie av 
Gross (2021) visar att digital teknik även gynnar inkludering om det 
används som hjälpmedel för att till exempel göra det möjligt för elever 
att delta i bildundervisning  på lika villkor.  

Övrigt 

En studie från USA visar att det vanligaste sättet att anpassa undervis-
ningen i bild till elever i behov av specialpedagogiskt stöd är att an-
vända sig av elevassistenter (Guay,1994a). En studie av Causton-
Theoharis och Burdick (2008) visar att assistenter innehar en nyckel-
position för elevernas möjlighet att vara delaktiga i undervisningen i 
estetiska ämnen. Enligt studien kan assistenter både tillgängliggöra 
och skapa barriärer. Observationer visar att assistenter skapar barriä-
rer för elevers delaktighet genom att arbeta på elevens produkt, be-
gränsa elevens valmöjligheter genom att kontrollera redskap och 
material, styra arbetet så att det liknar förlagan eller styra elevens fokus 
mot annat innehåll än det läraren instruerat om. Observationer visar 
samtidigt att assistenter kan öka elevers delaktighet i ämnet genom att 
skapa fysisk tillgänglighet och placera eleven så att denna ser bra vid 
genomgångar och själv når framplockat material. Delaktigheten ökas 
även om assistenten motiverar och uppmuntrar elevens egna försök i 
arbetet. I intervjuer uppger bildlärare att de ofta överlåter ansvaret för 
eleverna till assistenten då de anser att dessa känner eleven bäst. De 
törs inte avbryta eller ge instruktioner som går stick i stäv med assi-
stentens. Intervjuer med assistenter visar också att om assistenterna 
själva har en egen positiv attityd till bildämnet är de mer benägna att 
se ämnet som positivt för eleverna. 
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Förutom assistenter och lärare kan andra elever fungera som kamrat-
stödjare. Carter et al. (2007) jämför hur social utveckling och kun-
skapsutveckling hos elever med måttlig till grav påverkas av typen av 
stöd de får. Studien visar att med kamratstöd ökar de sociala interakt-
ionerna jämfört med om eleverna får stöd av assistent, lärare eller an-
nan vuxen. Kunskapsutvecklingen påverkades inte i det stora hela, men 
varierade stort.  

Hur undervisning i estetiska ämnen kan bidra till frigörelse (empower-
ment) undersöks med utgångspunkt i kritisk teori i några studier 
(Escaño et al.,2021; Penketh, 2011, 2020). Studien av Escaño et al. 
(2021) visar att en grundläggande förutsättning är att det finns tillgång 
till utbildade lärare och material. Två studier av Penketh (2011, 2020) 
visar hur undervisning i bild kan vara exkluderande om läraren inte 
kritiskt reflekterar över såväl innehåll som teknik- och materialval. Ett 
aktionsforskningsprojekt visar att arbetsuppgifter i bildämnet ofta byg-
ger på visuella och finmotoriska förmågor (Penketh, 2020). I en inter-
vjustudie beskriver också en elev med motoriska svårigheter hur hans 
förutsättningar att genomföra en uppgift i ämnet bild omöjliggörs ge-
nom att målet satts till att måla ett stilleben så bildlikt som möjligt 
(Penketh, 2011). 

Slöjddidaktik – några inblickar 

Slöjd som skolämne är ett i stort sett nordiskt fenomen (Johansson, 
2009). Följaktligen är det huvudsakligen nordiska studier som kan ge 
en bild av forskningsläget vad gäller pedagogisk slöjd, det vill säga slöjd 
som en del av undervisning och utbildning. Följande avsnitt ger några 
inblickar i pedagogisk slöjd som forskningsfält, med huvudfokus på di-
daktiska aspekter. Inblickarna grundar sig på artiklar och avhandlingar 
funna genom sökningar på termen slöjd i databaserna DiVA, SwePub 
och OneSearch. Artiklar söktes i den nordiska tidskriften Techne Se-
rien – Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. En strategisk 
urvalsprincip (Creswell, 2013) användes i syfte att belysa avhandling-
ens syfte och forskningsfrågor. Utifrån detta urval ges nedan några in-
blickar slöjd som pedagogisk verksamhet under rubrikerna Slöjd som 
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forskningsfält, Undervisning i slöjd – några övergripande karaktär-
istiska drag, Slöjdprodukt och arbetsprocess som innehåll, medel och 
mål, Lärare och slöjdundervisning samt Elevers kunskapsutveckling. 

Slöjd som forskningsfält 

Både Johansson (2018) och Borg (2021) har genomfört forskningsö-
versikter med utgångspunkt i nordiska avhandlingar med fokus på pe-
dagogisk slöjd. I Johanssons översikt görs både en kvalitativ och kvan-
titativ analys, medan Borgs översikt huvudsakligen är kvalitativ och 
riktar sig mot avhandlingarnas innehållsliga aspekter. Tillsammans ger 
dessa två översikter en övergripande bild av ämnet slöjd som forsk-
ningsfält.  

Både Johansson (2018) och Borg (2021) lyfter avgränsning som ett 
problem i förhållande till slöjd som forskningsfältet. Detta visar sig 
också genom att de i sina respektive översikter avgränsat fältet på olika 
sätt. I Johanssons översikt identifieras 100 avhandlingar publicerade 
mellan 1918 och 2018, medan Borgs översikt identifierar 113 avhand-
lingar publicerade mellan 1983 och 2020. Borgs definition av forsk-
ningsfältet är således något vidare än Johanssons även om översik-
terna i det stora hela grundar sig på samma avhandlingar. Borg (2021) 
menar att en orsak till avgränsningsproblematiken är de olika sätt som 
ämnet slöjd definieras på i de nordiska ländernas skolsystem. Till ex-
empel är bild och slöjd sammanslaget till ett ämne i Norge, designper-
spektiv ges stor vikt i Danmark och i Finland har trä- och metallslöjden 
en stark koppling till teknikämnet. 

Slöjdforskning kan beskrivas som ett relativt ungt och kvinnodomine-
rat fält. De flesta avhandlingarna är publicerade från och med andra 
halvan av 1990-talet (Borg, 2021; Johansson, 2018). Enligt Johanssons 
översikt (2018) har det från 1995 och framåt publicerats mellan 16 och 
19 avhandlingar i de nordiska länderna per femårsperiod. Tre fjärde-
delar av avhandlingarna, 73 av 100, är skrivna av kvinnor. Fältet domi-
neras av avhandlingar från Finland (40 stycken), följt av Sverige (28 
stycken) och Norge (19 stycken). Danmark, Island och Sapmi bidrar 
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med ett fåtal avhandlingar vardera. Därutöver finns enstaka avhand-
lingar skrivna vid nordiska universitet och högskolor men med förfat-
tare från Estland, Tyskland och Kuba. Borg (2021) menar att en trolig 
förklaring till den finska dominansen inom slöjdforskningen är att Fin-
land är det enda av de nordiska länderna där ämnet slöjd har en uttalat 
vetenskaplig förankring. I Finland är slöjd ett eget forskarutbildnings-
ämne och har haft ett flertal professorer sedan början av 1980-talet. 
Sverige å sin sida fick sin första, och hittills enda professor i slöjd 2013; 
Marléne Johansson. 

Johansson (2018) identifierar fem teman i översiktens 100 avhand-
lingar. Även om en avhandling kan behandla flera teman placerar Jo-
hansson avhandlingen i det tema som utgör avhandlingens huvudfo-
kus. I och med detta framträder avhandlingar med ett pedagogiskt/di-
daktiskt fokus som den största gruppen med 34 avhandlingar. 25 av-
handlingar har huvudfokus på ett estetiskt/kulturellt innehåll, 15 på lä-
rarutbildning/hantverksutbildning, 14 på ett tekniskt/naturvetenskap-
ligt innehåll och 12 avhandlingar har ett historiskt innehåll. Borg 
(2021) identifierar även vissa trender över tid vad gäller avhandlingar-
nas forskningsintressen. Dels har intresset förskjutits från hantverk till 
pedagogiska och didaktiska frågor. Intresset har även riktats bort från 
slöjdämnets bakgrund, historia och styrdokument och istället riktats 
mot estetiska lärprocesser samt slöjd i relation till modern teknik och 
IT, genusfrågor samt återbruk och ett hållbart samhälle. Forskning i 
slöjd speglar således aktuella samhälleliga frågor och den allmänna ut-
bildningspolitiska diskursen.  

I förhållande till föreliggande avhandling är det framförallt avhand-
lingar med ett pedagogiskt/didaktiskt innehåll som är av intresse. Jo-
hansson (2018) konstaterar att ett flertal av dessa avhandlingar riktar 
sitt fokus mot lärarutbildning och lärarstudenter. Det är även vanligt 
att avhandlingarna grundar sig på intervjuer eller textanalyser. Även 
om flera av de senare avhandlingarna i översiktens tidsspann intresse-
rar sig för och genomförs i slöjdpraktiker så påpekar Johansson att det 
finns ett stort behov av forskning inte enbart om slöjdverksamhet, utan 
i synnerhet praktiknära forskning i slöjdverksamhet.  
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Johansson (2018) identifierar flera problemområden inom forsknings-
fältet. Ett handlar om tillgänglighet. Många äldre avhandlingar är en-
bart publicerade i tryckt form, men även språkliga aspekter kan göra 
det omöjligt för läsare att ta del av annat än avhandlingens abstract och 
sammanfattning på engelska. En annan problematik Johansson är att 
flera avhandlingar saknar redogörelser för urval och metod. Johansson 
efterlyser även transparens i analysförfarandet i vissa praktiknära av-
handlingar. Johansson påpekar även att avhandlingarnas titlar ofta, 
men inte alltid, speglar avhandlingens innehåll. 

Utöver avhandlingar publiceras många forskningsartiklar med fokus 
på slöjd i Techne Serien – Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdveten-
skap, en peer-review-granskad tidskrift som sedan 1995 ges ut av 
forskarorganisationen Nordiskt forum för forskning och utvecklingsar-
bete inom utbildning i slöjd (NordFo). Hartvik och Porko-Hudd (2018) 
har gjort en översikt av artiklar publicerade i tidskriften mellan 1995 
och 2017. Översikten visar att av de totalt 178 artiklarna publicerade 
under tidsperioden behandlar en överväldigande majoritet, 145 
stycken, slöjdlärande i normativa miljöer. I denna kategori är slöjdlä-
rande i högre utbildning, 75 artiklar, och slöjdlärande i grundskola, 51 
artiklar, de största underkategorierna. De artiklar som fokuserar slöjd-
lärande i grundskola intresserar sig antingen för styrdokument eller för 
slöjdämnet ur ett elev- eller ett lärarperspektiv. Vad gäller metodolo-
giska utgångspunkter grundar sig två tredjedelar av de 178 artiklarna 
på empiriska studier där de tre vanligaste metoderna är intervjustu-
dier, observationsstudier och enkätstudier. Den resterande tredjedelen 
av artiklarna är av diskuterande karaktär (Hartvik & Porko-Hudd, 
2018).  

Artikelöversikten av Hartvik och Porko-Hudd (2018) bekräftar bilden 
av slöjdforskningsfältet som dominerat av kvinnor och finländska fors-
kare. De 178 artiklarna är författade av totalt 150 forskare. Av dessa är 
104 kvinnor och 46 män. 56 av forskarna kommer från Finland. Den 
näst största gruppen, 41 stycken, är forskare från en bred variation av 
icke-nordiska länder. Tidskriften publicerar artiklar skrivna på alla 
nordiska språk samt engelska, varav en klar majoritet, 122 stycken, av 
artiklarna är skrivna på engelska. Techne Serien kan sålunda ses som 
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ett forum för forskning om slöjd inte bara inom norden utan även in-
ternationellt. 

Undervisning i slöjd – några övergripande karaktäristiska drag 

Hasselskog (2010), Johansson (2002) och Westerlund (2015) beskri-
ver utifrån observationsstudier i slöjdsalar att undervisningen på ett 
övergripande plan karaktäriseras av: 

• att slöjdlektioner ofta har samma struktur,
• att fysiska arbetsredskap används i syfte att bearbeta material

och forma det till slöjdprodukter,
• att alla, både lärare och elever, är involverade i slöjdens arbets-

processer,
• att det förekommer mycket interaktion, både verbal och icke-

verbal, mellan elever, samt
• en brist på läromedel.

Slöjdens arbetsprocesser beskrivs i termer av idéutveckling, planering, 
genomförande och värdering. Av dessa ges genomförandet stort ut-
rymme, både tids- och innehållsmässigt. Vad gäller slöjdlektioners 
struktur inleds lektionerna ofta med att läraren håller i en kort genom-
gång, därefter ägnas huvuddelen av lektionen åt elevernas eget arbete 
med sina respektive slöjdföremål. Under detta arbete förekommer i 
stor utsträckning samtal och interaktion mellan eleverna. Eleverna 
samtalar om privata saker men hjälper även varandra (Hasselskog, 
2010; Johansson, 2002; Westerlund, 2015).  I förhållande till läraren 
visar Hasselskogs studie (2010) att det oftast är eleverna som påkallar 
lärarens uppmärksamhet vid behov av hjälp. Lärarna har sedan olika 
strategier och kösystem för att hantera detta. Det vanligaste är att slöjd-
läraren ger eleverna individuell hjälp under denna tid. Lektionen av-
slutas sedan med städning och ibland en kort samling. 

Slöjdsalarnas miljö är ett annat karakteristiskt drag som några studier 
tar upp. Utifrån Hasselskogs studie (2010) kan trä- och metallslöjdssa-
larna beskrivas i termer av hög ljudvolymen och mycket rörelse, då 
både lärare och elever förflyttar sig i salen för att hämta verktyg och 
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redskap, för att använda fasta maskiner eller utföra andra platsbundna 
aktiviteter som till exempel svarvning eller målning. Enligt Sigurdsons 
(2014) studie med ett genusperspektiv kan trä- och metallslöjdssalen 
med sin specifika materialitet beskrivas som en maskulint kodad miljö, 
en miljö som ger kroppsliga erfarenheter och konstruerar maskulinitet 
hos både flickor och pojkar.  

Jämfört med trä- och metallslöjdssalarna beskriver Hasselskog (2010) 
textilslöjdssalar som generellt sätt lugnare, ljusare och mer ordning-
samma. Westerlunds (2015) studie visar att textilslöjdssalar i sin tur 
kan beskrivas som antingen materiellt avskalade eller materiellt förtä-
tade. De karaktäriseras dock av en avslappnad atmosfär och en hemlik 
miljö. Flera textilslöjdssalar har soffor i salen och musik spelas under 
lektionen, något som även Johanssons (2002) studie visar. Karaktär-
istiskt för alla slöjdsalar är att arbetsbord och hyvelbänkar är placerade 
i större eller mindre grupper och att det saknas riktning i salen, det vill 
säga det finns ingen specifik plats som uppmärksamheten förväntas 
riktas mot (Westerlund, 2015). 

Slöjdprodukt och arbetsprocess som innehåll, medel och mål 

Slöjdprodukten och slöjdens arbetsprocesser beskrivs i forskning som 
centrala utgångspunkter vid slöjdundervisning. I Johanssons studie 
(2002) framkommer att ritningar, bilder, skisser och arbetsbeskriv-
ningar i stor utsträckning används som stöd i arbetsprocessen. Arbets-
beskrivningar kan öka elevernas självständighet, men innebär samti-
digt avancerad tolkning av både text och bilder. Arbetsbeskrivningar 
och mönster gestaltar de abstraktionsprocesser som är en del av slöj-
dens arbetsprocesser, som till exempel textilslöjdens mönster vilka 
klipps ut i dubbelt tyg och där tillägget av sömsmån har betydelse för 
storlek och passform (Johansson, 2002).  Även Hartvik (2013)  och 
Hasselskog (2010) urskiljer i sina studier att det manuella arbetet med 
slöjdprodukten, det vill säga slöjdens arbetsprocess, kan utgöra både 
undervisningens innehåll, medel och mål. Arbetsprocessen som medel 
kan i sin tur vara ett medel för olika saker; praktiskt handlande, utöva 
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inflytande, kunskapsutveckling eller reflektion. Målsättningen fram-
står dock ofta som outtalad.   

Kännetecknande vad gäller slöjdundervisningens upplägg i fråga om 
arbete med slöjdprodukter är att det vanligaste är att eleverna arbetar 
med olika slöjdföremål och mindre vanligt att eleverna arbetar med 
identiska slöjdprodukter. Däremot varierar det om det är eleverna 
själva som valt sin slöjdprodukt eller om uppgiften är mer eller mindre 
styrd av läraren (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002; Westerlund, 
2015). 

Lärare och slöjdundervisning 

I förhållande till eleverna intar slöjdlärare olika förhållningssätt och 
strategier. En studie av Andersson (2021) visar att slöjdlärare, när de 
ger instruktioner, företrädesvis gör det tredimensionellt och konkret 
med hjälp av kroppsliga handlingar. Det visar sig att det är vanligast att 
slöjdlärare kommunicerar med verbalt språk i kombination med 
kroppstecken. Slöjdlärares interaktion med eleverna kan även beskri-
vas i termer av lärares förhållningssätt. Hasselskog (2010) identifierar 
i sin studie tre olika förhållningssätt: i) ett instruerande där läraren ger 
eleverna fortlöpande instruktioner om nästa steg i arbetsprocessen och 
där läraren tar initiativ till och ansvar för arbetet, ii) ett förståelseskap-
ande där läraren i dialog med eleven söker motivera och förklara och 
där lärare och elev delar på initiativ till och ansvar för arbetet, samt iii) 
ett stöttande förhållningssätt där eleven tillåts och förväntas arbeta 
självständigt med stöd av läraren vid behov och där eleven tar initiativ 
till och ansvar för arbetet. Hasselskogs studie visar även att slöjdlärare 
över lag intar ett neutralt förhållningssätt. Det är ovanligt med negativ 
kritik men även sällsynt med beröm. Om beröm ges är det för sådant 
eleverna gjort, inte för deras idéer eller föreställningsförmåga. Det vi-
sar sig även att outtalade regler och mönster är mer framträdande hos 
vissa lärare än andra.  

Vad gäller elevers inflytande hanteras detta olika av olika lärare. Av 
Hasselskogs studie (2010) framkommer att beroende på lektionens 
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struktur och outtalade principer påverkar elevernas möjlighet till infly-
tande: elever kan uppmuntras att utöva inflytande, de kan själva önska 
inflytande, de kan tvingas till inflytande (läraren kan eller vill inte ge 
rätt svar) eller de kan förvägras inflytande. Studien visar dock att de 
flesta slöjdlärare ger stort inflytande till de elever som så önskar, vad 
eleverna ges inflytande över skiljer sig dock mellan textil- respektive 
trä- och metallslöjd. De arbetsbeskrivningar och mönster som används 
i stor omfattning i textilslöjden ger mindre utrymme för egna initiativ 
och förändring av den ursprungliga idén efterhand. Att arbetsbeskriv-
ningar styr arbetsprocessen är mindre vanligt i trä- och metallslöjden, 
vilket öppnar upp för större möjligheter till inflytande (Hasselskog, 
2010). 

Vad gäller innehållet i slöjdundervisningen har detta visat sig påverkas 
av lärarens egen uppfattningar om ämnet. En studie av Jeansson 
(2017) belyser olika faktorer vilka påverkar textilslöjdslärares val av in-
nehåll för undervisningen. Dels tar lärarna utgångspunkt i någon av tre 
idéer om slöjdämnets betydelse; slöjden som arbetsprocessen, slöjden 
som hantverksarbete och slöjden som en känsla av välmående. Lärarna 
grundar vidare sitt val av innehåll på antingen kursplanernas kun-
skapskrav, egna erfarenheter, egna intressen eller traditioner. 

Det visar sig att det råder brist på läromedel i ämnet slöjd och flera 
studier visar att slöjdlärare därför i stor utsträckning tillverkar egna 
läromedel. Studier av både Holmberg et al. (2017) och Westerlund 
(2015) visar att slöjdlärare använder både föremål, i regel egentillver-
kade, och bilder som inspiration för eleverna. Internet anses vara en 
rik källa både för att hitta material för tillverkning av läromedel och för 
att differentiera undervisningen.   

Elevers kunskapsutveckling 

Undervisning i slöjd visar sig utveckla en variation av kunskaper och 
förmågor hos eleverna. Studier av Lindström (2009, 2012) visar att ele-
vers kunskapsutveckling kan beskrivas i termer av: 
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• lärande om slöjd: praktiska och teoretiska baskunskaper

• lärande i slöjd: kunskaper om slöjd används i kommunikativt
syfte

• lärande med slöjd: kunskapsutveckling i andra skolämnen
• lärande genom slöjd: generiska och ämnesövergripande för-

mågor

Andra studier ger vidare exempel på hur elevers lärande om, i och ge-
nom slöjd kan gestalta sig. Lärande om slöjd studeras till exempel av 
Frohagen (2016), som undersöker vilka kompetenser som krävs för att 
kunna såga rakt. Studien visar att elevers kunnande kommer till ut-
tryck i hur de erfar slöjdens innehåll. Elevernas erfarande tar sig i sin 
tur uttryck i deras görande. Elevernas kunnande speglas på så sätt i de-
ras görande.  

Lärande i slöjd studeras av till exempel Johansson (2002) och Mäkelä 
(2011). Deras studier visar hur eleverna gör val vad gäller både färg, 
form, material, struktur och komposition i arbetsprocessen med slöjd-
produkten. Val som eleverna använder för att ge uttryck för eget tycke 
och smak för att på så vis ge uttryck för sin personlighet. Mäkeles studie 
visar vidare hur sådana estetiska överväganden i arbetsprocessen gyn-
nar elevernas identitetsutveckling, ett exempel på lärande genom slöjd. 

Karaktäristiskt för elevers lärande i slöjd är att det till stor del är 
kroppsligt; lärande i slöjd förutsätter att eleverna gör fysiska och sinn-
liga erfarenheter. Detta, att kunskapsutveckling i slöjd inte enbart kan 
ske verbalt visar sig till exempel i en studie av Illum och Johansson 
(2009). Illum och Johansson beskriver det som att elever upptäcker 
och tänker med material och redskap. Så visar vidare en studie av 
Gyllerfelt och Johansson (2021) att meningsskapande i slöjd möjlig-
görs i och med användningen av multimodala resurser. Kommunikat-
ion i slöjd är inte enbart verbal utan inkluderar även blickar, gester, 
mimik, material, redskap och maskiner. Denna multimodalitet möjlig-
gör kunskapsutveckling i slöjd även för elever med en begränsad kun-
skap i och förståelse för det verbala språket.  
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Elevers möjligheter till kunskapsutveckling i slöjd påverkas dock av 
lärmiljöns utformning. Vilket material samt vilka redskap, verktyg och 
maskiner som finns tillgängliga har stor betydelse vilken slöjdunder-
visning som är möjlig att bedriva. Att lokalen på detta sätt har betydelse 
för elevers lärande i slöjd visas av studier av både Johansson (2002), 
Maapalo (2017, 2018) och Westerlund (2015). Maapalos (2017, 2018) 
studie visar även att förutom lokaler och tillgången till slöjdspecifika 
material, verktyg och redskap är traditioner och lärarens kompetens 
faktorer vilka både kan skapa möjligheter och begränsningar för ele-
vers lärande i slöjd. Dessa faktorer visar sig i sin tur vara knutna till 
skolledningens beslut vad gäller ekonomiska och mänskliga resurser. 
Ledningens prioriteringar har på så sätt betydelse för hur undervis-
ningspraktiker i slöjd utformas och på så sätt även för elevernas förut-
sättningar för kunskapsutveckling i slöjd. 

Sammanfattning 

En systematisk forskningsöversikt grundad på 87 artiklar från peer re-
view-granskade internationella tidskrifter ger en bild av forskningslä-
get i skärningspunkten mellan estetiska ämnen (arts education) och 
specialpedagogiska undervisningspraktiker (special education). Över-
sikten visar att forskningsfältet domineras av studier från USA. I unge-
fär hälften av artiklarna definieras estetiska ämnen som ämnet bild. 
Specialpedagogiska undervisningspraktiker och elever i behov av spe-
cialpedagogiskt stöd definieras i liten utsträckning som en specifik 
funktionsnedsättning. I förhållande till estetiska ämnen framstår där-
med specialpedagogiska undervisningspraktiker som praktiker vilka 
ska möta elever med en variation av förmågor och varierande behov av 
stöd. Empirisk forskning är den genre som dominerar forskningsfältet. 
Det finns ett visst inslag av positioneringsartiklar medan forskningsö-
versikter är ovanliga.  

De empiriska artiklarnas resultat visar att lärare i estetiska ämnen ofta 
känner sig okunniga och osäkra inför att undervisa elever med funkt-
ionsnedsättningar. Det specialpedagogiska inslaget ges för lite ut-

44



rymme i lärarutbildningar i estetiska ämnen och lärarstudenterna be-
höver få mer praktiska erfarenheter av att undervisa elever med olika 
behov. När lärare i estetiska ämnen undervisar i specialpedagogiska 
praktiker använder de modellering, enkla stegvisa arbetsinstruktioner 
med bilder och  ger fysiska instruktioner en-till-en. Lärarna tillverkar 
själva individanpassade verktyg och redskap men använder i liten ut-
sträckning digital teknik som hjälpmedel. Undervisning i och med este-
tiska ämnen skapar engagemang hos eleverna och motiverar annars 
motvilliga elever att aktivt delta i klassrumsaktiviteter. Estetiska äm-
nen kan utveckla elevernas finmotorik, öga-handkoordination, pro-
blemlösningsförmåga, beteendereglering och sociala kompetens. 
Undervisning i estetiska ämnen kan gynna inkludering. Projekt som 
utgår ifrån elevers gemensamma intressen och erfarenhetsvärldar mo-
tiverar till deltagande i gruppaktiviteter och skapar på så sätt samar-
bete och interaktion mellan elever med och utan funktionsnedsätt-
ningar. Utan lärarens kritiska reflektion kring och anpassning av me-
tod, teknik och material riskerar dock undervisning att bli exklude-
rande. Likaså innehar de assistenter som ofta är en del av undervis-
ningen en nyckelposition då de antingen främja eller skapa barriärer 
för elevernas delaktighet i undervisningen i estetiska ämnen.  

Vad gäller forskning om slöjd är denna huvudsakligen från de nordiska 
länderna, med Finland som det mest framträdande landet. Forsknings-
fältet är ungt och domineras av kvinnliga forskare. Över tid har forsk-
ningens fokus förskjutits från hantverk och historiska aspekter till pe-
dagogiska och didaktiska frågor med anknytning till nutida utbild-
ningsdiskurs. Slöjdforskning tar ofta sin utgångspunkt i empiriska stu-
dier med övervägande fokus på slöjdlärarutbildning och slöjdlärarstu-
denter. Det finns ett stort behov av praktiknära forskning genomförd i 
slöjdverksamhet. 

Praktiknära empirisk forskning om slöjd visar att karaktäristiskt för 
slöjdundervisning är att fysiska arbetsredskap används i syfte att bear-
beta material och forma det till slöjdprodukter. Alla, både lärare och 
elever, är involverade i slöjdens arbetsprocesser, vilket inbegriper 
idéutveckling, planering, genomförande och värdering. Det råder brist 
på läromedel, men skisser, ritningar, bilder och arbetsbeskrivningar 
används frekvent. Slöjdlektioner visar sig ofta ha samma struktur där 
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genomförandefasen av arbetsprocessen ges stort utrymme. Det vanlig-
aste är att eleverna arbetar med olika individuella slöjdprodukter som 
de har en strak relation till. Det är oftast eleven som påkallar lärarens 
uppmärksamhet för att få hjälp och att läraren ger då individuella in-
struktioner utifrån den enskilda elevens arbete. När slöjdlärare ger in-
struktioner gör de det företrädesvis tredimensionellt och konkret med 
hjälp av kroppsliga handlingar. Eleverna turas även om att hjälpa 
varandra och det förekommer mycket, både verbal och icke-verbal, in-
teraktion mellan elever under slöjdlektioner. Mötet mellan elev, 
material och arbetsredskap ger utrymme för emotionella och sinnliga 
upplevelser samt estetiska överväganden, något som i sin tur ger elever 
möjlighet att ge uttryck för och utveckla sin personlighet. Elevernas 
kunskapsutveckling i slöjd påverkas dock av faktorer som tillgång till 
ämnesspecifika lokaler, lärarens kompetens och traditioner. 

Avhandlingens bidrag till forskningsfältet 

Föreliggande avhandling kan bidra med kunskap inom flera fält. Dels 
utgör den ett bidrag till forskning om grundsärskolan, där det finns ett 
stort behov av både ämnesdidaktiska studier och studier som proble-
matiserar demokratiska frågor. Avhandlingen kan även bidra till slöjd-
forskningsfältet då det inom detta fält efterfrågas just praktiknära stu-
dier som genomförs i slöjdverksamheter. Avhandlingens fokus på slöjd 
i grundsärskolan bidrar inte bara med kunskap om en verksamhet som 
tycks mycket sparsamt utforskat utan bidrar även på ett mer generellt 
plan med kunskap om estetiska ämnen i specialpedagogiska praktiker 
och för elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 
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4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta kapitel presenteras de didaktiska teorier, modeller och begrepp 
som används i studien. Först i kapitlet redogörs mer utförligt för den 
kritisk-konstruktiva didaktiska teorin, vilken utgör avhandlingens ram 
och centrala utgångspunkt. Därefter beskrivs teorin om didaktisk sam-
handling som förtydligar vissa delar av den kritisk-konstruktiva didak-
tiska teorin och på så sätt utgör ett komplement till denna.  

Kritisk-konstruktiv didaktik 

Den tyska didaktiktraditionen och Wolfgang Klafki 

Bildningsbegreppet har ett starkt fäste inom den tyska didaktiktradit-
ionen, där aspekter som undervisningens innehåll och syfte är centrala. 
Didaktik kan utifrån denna tradition definieras som ”the science whose 
subject, whose topic, is the planned – that means institutionalized and 
organized – support of learning to acquire “Bildung”” (Seel, 1999, s. 
14). Utifrån denna syn på didaktiken är utbildning en institutionell och 
organiserad verksamhet vars specifika syfte är att gynna lärande, ett 
lärande som inkluderar bildning. 

En som talar om utbildningens demokratiserande möjligheter utifrån 
ett didaktiskt och bildningsteoretiskt perspektiv är Wolfgang Klafki 
(1995, 1996/2018, 1997, 1998, 2000a, 2000b). Bildning innebär enligt 
Klafki att elever genom (ut)bildning ska utveckla ett sätt att vara. Bild-
ning innebär en förändring av hela individen där denna tillskansar sig 
förmågor att hantera de kulturella objekt, både människor och artefak-
ter, som är en del av samhället. Klafki (2000b) betonar dock att elever 
inte enbart ska ses som elever här och nu, utan att de också måste ses 
som de vuxna samhällsmedborgare de en dag ska komma att bli. Bild-
ning tar plats både här och nu samtidigt som den är framåtsyftande. 
Bildning är på så sätt både individuell och generell. 

Undervisning, utbildning och bildning beskrivs av Klafki (t ex 
1996/2018) som komplexa processer vilka påverkas av en rad faktorer 
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på olika nivåer. Skolan är en samhällelig institution med ansvar för ut-
bildning. Det innebär att det på samhällsnivå formuleras riktlinjer och 
mål, det vill säga de ramar som utbildning ska bedrivas inom. Det 
handlar också om processer och faktorer i praktiken, det vill säga den 
pedagogiska verksamhet som läraren bär ansvaret för. Denna under-
visning och utbildning ska bedrivas inom de givna institutionella ra-
marna men påverkas samtidigt av både lärare och elever. Klafki beto-
nar undervisning som en social process där lärares och elevers erfaren-
heter och intentioner möts, möten som har betydelse för hur undervis-
ningen formas och omformas och vilken riktning den tar. Klafki menar 
därför att när didaktiska frågor om till exempel utbildningens vad, var-
för och hur studeras, behöver detta göras i förhållande till hur under-
visning och lärande gestaltar sig både i praktiken, och hur den förhåller 
sig till det samhälle som utbildningen är en del av.   

Den kritisk-konstruktiva didaktikens framväxt 

Kritisk-konstruktiv didaktisk teori har sina rötter både i den tyska bild-
ningstraditionen generellt och mer specifikt i Klafkis egna arbeten. En 
central utgångspunkt för kritisk-konstruktiv didaktik är den tyska di-
daktiktraditionens bildningsbegrepp och dess humanistiska och demo-
kratiska grundvalar. Dessa grundvalar innebär enligt Klafki (2000b, 
1996/2018) att bildning ska förstås som allmän bildning (Allgemein-
bildung). Allmän har i detta sammanhang tre betydelser: i) allmän i 
betydelsen bildning som en möjlighet och rättighet för alla människor, 
ii) allmän i betydelsen att bildning gäller hela människan, det vill säga
både de moraliska, kognitiva, estetiska och praktiska dimensionerna,
samt iii) allmän i betydelsen att bildning utvecklas i mötet med det all-
mänmänskliga, det vill säga sådana frågor, problem, teman och så vi-
dare, som rör alla människor.

En annan central utgångspunkt  för kritisk-konstruktiv didaktik är 
Klafkis kategoriala bildningsteori (Klafki (1995, 2000a). Utgångs-
punkten i denna bildningsteori är att undervisningen alltid ska be-
handla kulturella, sociala och samhälleliga aspekter, det vill säga något 
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generellt kunskapsinnehåll (Bildungsgehalt). Detta generella kun-
skapsinnehåll ska representeras och konkretiseras i förhållande till det 
specifika ämnet och den tänkta undervisningssituationen. Detta gör lä-
raren med hjälp av den didaktiska analysen (Klafki, 2000a, s. 150-
157). Denna innebär i korthet att läraren tolkar kunskapsinnehållet för 
att förstå dess generella sammanhang och pedagogiska aspekter. Lära-
ren ställer sig frågor som hur kunskapsinnehållet gestaltar sig i elevens 
medvetande, vilken betydelse det har för elevens framtid och hur det 
är strukturerat. Först efter att detta är gjort beslutar läraren med vilka 
medel och metoder kunskapsinnehållet kan göras intressant och till-
gängligt för eleven. Detta landar i själva lektionsplaneringen och ett 
specifikt undervisningsinnehåll (Bildungsinhalt) vilket är det innehåll 
som behandlas under lektionen. Det specifika undervisningsinnehållet 
som behandlas under lektionen ska på så sätt alltid utgöra exempel på 
och representera något generellt kunskapsinnehåll (Klafki, 1995, 
2000a).   

Med tiden intresserar sig Klafki i allt större utsträckning för undervis-
ningens sociala aspekter och interaktionerna mellan lärare och elever. 
Med utgångspunkt i den kategoriala bildningsteorin formulerar där-
med Klafki (1996/2018, 1997, 1998, 2000b) den kritisk-konstruktiva 
didaktiska teorin. I denna teori betonar Klafki utbildningen som ett de-
mokratiskt projekt. Med detta menar Klafki att ”skolan ska betraktas 
som en institution som både utbildar elever om det demokratiska sam-
hället och för det demokratiska samhället i det demokratiska sam-
hället” (Månsson & Nordmark, 2015, s. 11, kursivering i original). Från 
att tidigare på ett mer allmänt hållet plan ha talat om bildningens kul-
turella, sociala och samhälleliga syften, formulerar Klafki (1996/2018, 
1997, 1998, 2000b) tre specifika förmågor som han ser som bildning-
ens kärna; Bildning13 ska utveckla elevernas självbestämmande, med-
bestämmande och solidaritet.  

13 Fortsättningsvis används Bildning (men inledande versal) i texten när begreppet förstås utifrån Klaf-
kis definition som självbestämmande, medbestämmande och solidaritet. 
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Bildning som självbestämmande, medbestämmande och solidari-
tet 

Klafki (1998) tydliggör hur han förstår självbestämmande, medbe-
stämmande och solidaritet: 

- Self-determination: Each and every member of society is to be enabled
to make independent, responsible decisions about her or his individual 
relationships and interpretations of an interpersonal, vocational, ethi-
cal or religious nature.

- Co-determination: Each and every member of society has the right but
also the responsibility to contribute together with others to the cul-
tural, economic, social and political development of the community.

- Solidarity: As I understand the term, it means that the individual right
to self-determination and opportunities for co-determination can only
be represented and justified if it is associated not only with the recog-
nition of equal rights but also with active help for those whose oppor-
tunities for self-determination and co-determination are limited or
non-existent due to social conditions, lack of privilege, political re-
strictions or oppression. (Klafki, 1998, s. 314)

Självbestämmande handlar enligt Klafki (1996/2018) om att utvecklas 
till en självständig och ansvarsfull individ som med en kritisk blick be-
traktar världen och granskar kunskap. Självbestämmande handlar 
också om individens rätt och möjlighet att göra egna livsval. Medbe-
stämmande handlar om individens möjlighet och ansvar att bidra till 
samhället. Det handlar om elevens delaktighet, om att dela sin förstå-
else av omvärlden med andra och att tillsammans med andra upptäcka 
möjligheter till förändring av samhällets brister. Utvecklingen av själv-
bestämmande och medbestämmande är dock inte individcentrerad, 
Klafki betonar att självbestämmande och medbestämmande enbart 
kan rättfärdigas som didaktiska mål om de sätts i relation till solidari-
tet. Självbestämmande, medbestämmande och solidaritet är på så sätt 
intimt förknippade med, och beroende av, varandra. 

Enligt Klafki (1996/2018) innebär solidaritet en syn på samhället som 
en kollektiv social samvaro där människors självbestämmande och 
medbestämmande är ömsesidigt beroende av varandra. En demokra-
tisk samhällelig samvaro kräver att eleverna utvecklar ett kritiskt för-
hållningssätt och förmåga att värdera, detta för att de, både för egen 
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del och för andras, ska kunna upptäcka både individuella och samhäl-
leliga hinder för utveckling av självbestämmande och medbestäm-
mande. För att undanröja sådana hinder och förändra krävs handlings-
kraft. Förändring kan inte enbart drivas på individuell basis utan det 
krävs utveckling av både individuell och gemensam handlingskraft. Ut-
veckling av solidaritet kan därmed ses som utveckling av förmågan att 
handla i grupper. Enligt Månsson och Nordmark (2015) har solidaritet, 
så som den beskrivs av Klafki, ”ingen politisk-ideologisk bestämning, 
utan utgör den mest centrala didaktiska principen och en förutsättning 
för rekonstruktionen av ett framtida demokratiskt samhälle” (Månsson 
& Nordmark, 2015, s. 9-10). 
 
För att realisera ett demokratiskt samhälle krävs det av skolan att 
denna möjliggör lärprocesser som utvecklar elevernas självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet. Klafki (1996/2018) betonar 
att sådana lärprocesser särskilt behöver skapa möjligheter för eleverna 
att utveckla kommunikativa och kreativa förmågor. Med kommunika-
tiv förmåga (förmåga=evne på danska) menar Klafki att  

kunne give udtryk for egne interesser, bringe dem ind i diskussionen og 
forfølge dem i praksis, men samtidig også evnen til at kunne se en situation 
fra et medmenneskes, en partners eller modparts synsvinkel; evne til att 
kunna indgå kompromiser; medmenneskelig sensibilitet, det vil sige ud-
vikling av evnen til at kunna sætte sig ind i en samtalepartners følelses- og 
stemningsmæssige situation og indstille sig herpå – hvad der i grunden er 
en fornyelse af den gamle dyd ‘takt’. (Klafki, 1996/2018, s. 271-272) 

Med sikte på ett demokratiskt samhälle krävs det enligt Klafki 
(1996/2018) att skolan skapar möjligheter för eleverna att utveckla sin 
förmåga att ge uttryck för sina egna intressen och omsätta dem i prak-
tiken, men även att utveckla empati, förmågan att kompromissa och att 
inta andras perspektiv. Klafki talar om en utveckling av medmänsklig 
sensibilitet. Klafki talar också om förutsättningen att utveckla kreativi-
tet i betydelsen förmågan att ”bryde ud af vante tankebaner og hold-
ninger, at kunne få nye idéer, mod til at vove noget, evne til at finde og 
forfølge nye løsninger, evne til at foregribe det i dag eller en nær fremtid 
mulige” (Klafki, 1996/2018, s. 272) 
 
Klafkis (1996/2018) betoning av de kommunikativa och kreativa för-
mågornas betydelse för ett demokratiskt samhälle visar att det inte en-
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bart är utvecklingen av elevernas kognitiva förmågor som skola och ut-
bildning ska gynna. Klafki poängterar att ett demokratiskt samhälle 
förutsätter att utveckling av samtliga dimensioner av elevens person-
lighet möjliggörs, det vill säga även de emotionella, estetiska, sociala 
och praktiska. En sådan allsidig utveckling av elevernas förmågor och 
personligheter menar Klafki gynnas av en undervisning i heterogena 
grupper där eleverna med sin olikhet bidrar till varandras utveckling. 

Vi forfølger den hypotese, at det netop inden for heterogene grupper er mu-
ligt i væsentlig grad at udvikle en ‘nuanceret personlighed’, muligheder, 
som ganske vist kun i begrænset omfang kommer ‘funktionelt’ til udtryk, 
og som primært må gøres nærværende i undervisningen gennem bevidste, 
pædagogiske bestræbelser. Sker det, kan man netop i heterogene grupper 
udnytte enkelte forskellige kvaliteter i den fælles læreproces. (Klafki, 
1996/2018, s. 218) 

Klafki (1996/2018) menar att heterogent sammansatta undervisnings-
grupper är en förutsättning för utvecklingen av en ”nyanserad person-
lighet”. Det är dock, som Klafki också påpekar, inte en lätt uppgift att 
bedriva sådan undervisning. Undervisning i heterogena grupper kräver 
en inre differentiering, vilket innebär en differentiering av både medel 
och metoder samt av undervisningsinnehåll och lärandemål. En inre 
differentiering bör enligt Klafki eftersträvas, samtidigt som en yttre 
differentiering bör undvikas. 

Med ‘indre differentiering’ menes alle former for differentiering, som tages 
i anvendelse inden før en fælles undervisning i en klasse eller lærings-
gruppe, till forskel fra alle de former for såkaldt ydre differentiering, hvor 
elever på grundlag af forskellige inddelnings- eller udvælgelsekriterier – fx 
ud fra elevernes forskelligartede præstationsniveauer eller forskellige inte-
resser – opdeles i grupper, som rent rumligt er adskilt fra hinanden og 
undervises af forskellige personer og på forskellige tidspunkter. (Klafki, 
1996/2018, s. 209) 

Klafki (1996/2018) påpekar att inre och yttre differentiering inte ute-
sluter varandra. Emellertid menar Klafki att inre differentiering grun-
dar sig på en utbildningspolitisk ståndpunkt som innebär att yttre dif-
ferentiering i så stor utsträckning som möjligt bör undvikas, åt-
minstone om det handlar om en gruppering utifrån elevers prestations-
nivåer. Denna ståndpunkt synliggör hur Klafki och den kritisk-kon-
struktiva didaktiken tar avstånd från ett traditionellt och kategoriskt 
perspektiv på pedagogik och specialpedagogik (Emanuelsson, 2001; 
Nilholm, 2005).  
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En kritisk och konstruktiv didaktisk teori 
 
Enligt Klafki (1997, 1998) relaterar beteckningen kritisk till teorins ut-
talade kunskapsintresse att utveckla elevernas självbestämmande, 
medbestämmande och solidaritet. Det innebär att didaktikens roll är 
att undersöka vad som hindrar att detta mål förverkligas, samt att ut-
veckla pedagogiska processer som främjar detta mål. Även om utbild-
ningssystemet och skolan som institution ställer sig bakom målet så 
motsvaras och speglas detta inte alltid i samhället. Utbildningssyste-
met kan till exempel sträva efter att utveckla elevernas solidariska 
kompetens, samtidigt som verkligheten utanför skolan i mycket liten 
utsträckning präglas av solidaritet.  

Av detta följer insikten att vidareutveckling och förändring – i form av per-
manenta reformer – enbart kan utvecklas i samband med en gemensam 
samhällelig strävan mot ett mer demokratiskt samhälle; en strävan som 
kan möta starkt samhällspolitiskt motstånd. Didaktiken måste därför, ofta 
i förening med motsvarande sociologisk, politisk och psykologisk forsk-
ning, granska hur detta motstånd uppenbarar sig, hur det hindrar inlärning 
och undervisning i att utveckla förmågan till självbestämmande, medbe-
stämmande och solidaritet, d. v. s. undersöka motståndets orsaker och lyfta 
fram dem. (Klafki, 1997, s. 220) 

Här menar Klafki (1997, 1998) att didaktiken har en uppgift att fylla. 
Genom att synliggöra den friktion som kan uppstå när utbildningens 
mål möter samhällets värderingar kan didaktiken bidra till demokrati-
serande processer i samhället.  
 
Beteckningen konstruktiv avser praktikinriktningen, det vill säga 
”handlings-, gestaltnings- och förändringsintresset” (Klafki, 1997, s. 
220) som genomsyrar teorin. Avsikten är inte enbart att kritiskt 
granska den pedagogiska praktiken, utan även att vara konstruktiv i 
betydelsen att utveckla pedagogiska processer som möjliggör den ef-
tersträvade Bildningen. Klafki poängterar dock: 

Begreppet ”konstruktiv” får emellertid inte missförstås i teknologisk me-
ning. Förmågan till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet 
kan inte framkallas direkt genom didaktiskt handlande. Denna förmåga 
kan inte s.a.s. produceras, och följaktligen kan inte didaktisk teori ses som 
en teknologisk regeluppsättning och som en teknik som kunde sättas i 
praktikerns hand för att garantera en undervisning som sedan leder fram 
till de ovan nämnda färdigheterna. (Klafki, 1997, s. 220, kursivering i ori-
ginal) 
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Den kritisk-konstruktiva didaktiken i sig skapar inte självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet, det är inte en undervis-
ningsmetod som leder till ett förutsägbart resultat. Den kritisk-kon-
struktiva didaktiken erbjuder snarare tankemodeller som kan vara väg-
ledande för läraren och som kan skapa förutsättningar för elevernas 
utveckling av de eftersträvade förmågorna. 

[D]enna didaktik inbegriper modellutkast för en möjlig praktik, genom-
tänkta idéer för en förändrad och förändrande praktik som syftar till en
human och demokratisk skola och samtidigt nya former av samarbete mel-
lan praktik och teori. (Klafki, 1997, s. 220, kursivering i original)

Det didaktiska problemfältets struktur 

Klafki (1996/2018, 1997) formulerar den kritisk-konstruktiva didak-
tiska teorins huvuddrag i form av 12 teser. Teserna synliggör olika 
aspekter och faktorer som har betydelse både för det didaktiska arbetet 
i skolpraktiken och för didaktisk forskning. Teserna är numrerade, 
dock poängterar Klafki att siffrorna inte utgör någon rangordning eller 
anger något sambandsmönster. Teserna synliggör moment eller relat-
ioner mellan moment och ska betraktas som delar av en helhet, där de-
larna är ömsesidigt beroende av och belyser varandra. 

Tes 1.  Bildning på olika nivåer 

Utbildningens övergripande syfte; att utveckla självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet manifesteras på två 
nivåer:  
• På nationell nivå genom formulering av styrdokument som

läroplaner och kursplaner.
• På skol- och klassrumsnivå genom utformningen av den

konkreta undervisningen. På denna nivå är det i sin tur tre
aspekter som ska beaktas:
- Vad som ska utgöra undervisningens tema.
- Beslut om vilka medel och metoder som ska användas.
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- Anpassningar i förhållande till individuella, gruppspeci-
fika och institutionella omständigheter.

Klafki (1996/2018) poängterar synen på Bildningsprocessen 
just som en process vilken är progressiv och föränderlig i för-
hållande till både eleverna och det nutida och framtida sam-
hället, men även i förhållande till kritik: 

Af principperne om selvbestemmelse, medbestemmelse og solida-
ritet følger dermed, at sådanne pædagogiske målsætninger ikke 
må være dogmatiske fastlæggelser eller ren overtagelse af 
oafprøvede traditioner. De må derimod – i den opvoksende gene-
rations interesse mht. nutidige og fremtidige livs- og udviklings-
muligheder – retfærdiggøres rent pædagogisk, i stigende grad be-
sluttes sammen med den opvoksende generation og holdes åbne 
for kritik og forandring. (Klafki, 1996/2018, s. 144) 

 Tes 2. Förhållandet mellan Bildningens mål och undervisningens te-
man/innehåll 

Utbildningens mål ska enligt Klafki (1996/2018) omsättas i 
praktiken i form av teman. Undervisningens tema kan jämföras 
med det specifika undervisningsinnehållet så som det beskrivs 
i den kategoriala Bildningsteorin (Klafki, 1997, s. 222). Teman 
ska enligt Klafki representera omvärlden, öppna upp den-
samma och göra den tillgänglig för eleverna. Utbildningens mål 
är autonoma i betydelsen att de är formulerade oavhängigt in-
nehåll/tema. Målet är därmed tolkningsbart i förhållande till 
undervisningens tema, och teman är utbytbara i förhållande till 
utbildningens mål. Teman kan bära målet inom sig, men det 
finns inget orsakssamband mellan att ett visst tema behandlas 
i undervisningen och att målet uppnås. Teman kan formuleras 
i såväl styrdokument som av lärare och elever. 
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Tes 3.  Val av teman: två perspektiv att beakta 

Både vad gäller formulering av teman i styrdokument och på 
skol- och klassrumsnivå bör val av tema göras utifrån frågan: 
”Vilka förhållningssätt, attityder, insikter, kunskaper, förmågor 
och färdigheter behöver de växande för att i sin nuvarande och 
kommande historiska verklighet kunna utveckla sin förmåga 
till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet?” 
(Klafki, 1997, s. 222). Elevernas behov behöver diskuteras och 
identifieras, både utifrån en individuell och en samhällelig syn-
vinkel. När detta görs behöver två perspektiv vägas in: den upp-
växande generationens, det vill säga elevernas, samt den vuxna 
generationens. Avvägningar behöver göras mellan å ena sidan 
elevernas livsvärldar, förståelser och intressen, och å andra si-
dan den vuxna generationens syn på vad eleverna behöver, en 
syn grundad i de vuxnas egna erfarenheter och kunskaper. 
Ingen av dessa aspekter får vara allenarådande, båda måste be-
aktas (Klafki, 1997, 1996/2018). 

Tes 4.  Temans inneboende karaktär 

Teman är inte ”objektiviteter” (Klafki, 1996/2018, s. 150). Alla 
teman har specifika särdrag i form av dess metoder, när meto-
der förstås som hur undervisning och lärande organiseras och 
utformas i praktiken. Detta innebär att teman antingen utgörs 
av innehållsrelaterade metoder och aktiviteter eller är resulta-
tet av sådana metoder och aktiviteter. Varje tema har på så sätt 
något metodiskt (i vid bemärkelse) inneboende i sig.  

Tes 5.  Två typer av teman 

Det finns, på ett teoretisk plan, en differentiering mellan olika 
typer av teman. Klafki (1996/2018, s. 151) beskriver det som att 
det å ena sidan finns potentiellt emancipatoriska teman, teman 
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som i sig själva direkt riktar sig mot den övergripande målsätt-
ningen att utveckla självbestämmande, medbestämmande och 
solidaritet. Å andra sidan finns instrumentella teman, teman 
som i sig själva inte är direkt kopplade till utvecklingen av själv-
bestämmande, medbestämmande och solidaritet, men som ut-
gör en nödvändig förutsättning för potentiellt emancipatoriska 
teman. Läs- och skrivförmåga är exempel på instrumentella te-
man vilka utgör förutsättningar för potentiellt emancipatoriska 
teman, till exempel för att läsa böcker som belyser viktiga histo-
riska skeenden. Skillnaden mellan dessa två typer av teman har 
betydelse för undervisningen på två skilda sätt: 

• För att instrumentella teman ska framstå som nödvändiga
och meningsfulla för eleverna måste de rättfärdiggöras och
motiveras med hjälp av potentiellt emancipatoriska teman.

• Undervisning som behandlar instrumentella teman måste
använda metoder och arbetssätt hämtade från potentiellt
emancipatoriska teman. Ett instrumentellt innehåll bör så-
ledes behandlas med arbetsmetoder som ”sigter mod en
forståelsefremmende eller nysgerrighetdsskaben læring el-
ler mod en stigende grad af elevstyring og elevkontrol over
læreprocesser, som eleven selv opfatter som nødvendige,
samt mod læring i socialt samarbejde med elever” (Klafki,
1996/2018, s. 152).

Tes 6.  Undervisning och lärande som en interaktionsprocess 

En central utgångspunkt inom den kritisk-konstruktiva didak-
tiken är att undervisning och lärande ses som en interaktions-
process. 

”Relationen mellan undervisning och inlärning betraktas inom 
den kritisk-konstruktiva didaktiken som en interaktionsprocess. I 
denna interaktionsprocess skall eleverna med stöd från läraren 
tillägna sig ökade självständiga insikter och metoder till insikt, 
möjligheter att iaktta, gestalta, berömma, värdera och handla, för 
att kunna fungera som reflekterande och aktiva subjekt i sin histo-
riskt-samhälleliga verklighet. Detta inkluderar att de i samband 
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med denna process får förmågan att lära vidare, att de ”lär sig att 
lära”. (Klafki, 1997, s. 225) 

Genom interaktionen mellan lärare och elev ska eleven ges möj-
lighet att vara delaktig i de egna lärprocesserna. Detta är en av-
görande aspekt av elevernas Bildningsprocess, inte minst för 
utvecklingen av medbestämmande. Men interaktionsprocessen 
är även betydelsefull ur andra aspekter; hur eleverna tolkar och 
förstår ett tema visar sig först i själva undervisningssituationen, 
något som i sin tur ger möjlighet till en lärprocess även för lä-
raren. Interaktionsprocessen kan på så sätt bidra till att läraren 
både lär känna eleverna bättre och får en vidgad och fördjupad 
kunskap om det behandlade temat (Klafki, 1996/2018, 1997). 

Tes 7.  Undervisning och lärande som en social process 

Att undervisning och lärande ses som en interaktionsprocess 
innebär att det samtidigt utgör en social process. I interakt-
ionen framträder både elevers och lärares personligheter i form 
av ”olika sociala iakttagelser, fördomar, handlingssätt och åsik-
ter. Dessa förstärks, undertrycks eller förändras, leder till kon-
flikter och störningar, kontakter och kompromisser, överträdel-
ser och försvarsreaktioner” (Klafki, 1997, s. 226). Sådana soci-
ala upplevelser och erfarenheter, både elevernas och lärarnas, 
behöver medvetandegöras genom att uttalas och behandlas 
som teman i undervisningen. På så sätt kan till exempel en dis-
kussion om hur en konfliktsituation mellan elever i klassen 
hanteras, transformeras till ett socialt lärande. Det är dock inte 
självklart att en undervisningssituation som utvecklar elever-
nas sociala förmågor alltid utvecklar de andra mer ämnesinrik-
tade förmågor som undervisningen syftar mot, och vice versa. 
Vad läraren väljer att fokusera i en sådan undervisningssituat-
ion innebär att det ges utrymme för eleverna att utveckla olika 
typer av förmågor. Detta är ett dilemma som inte har någon en-
kel lösning, men det en problematik som läraren behöver vara 
medveten om och förhålla sig till (Klafki, 1996/2018, 1997). 
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Tes 8.  Undervisning och lärande med hjälp av exemplariska teman 
 

Bildande lärande, det vill säga lärande som främjar elevernas 
självständighet, uppnås enligt Klafki genom att ”den lærende 
ud fra et begrænset antal utvalgte eksempler arbejder sig frem 
til aktivt almene, nærmere bestemt: mere eller mindre vidtræk-
kende almengyldige kundskaber, evner og holdninger, eller 
med andre ord: væsentlig, strukturelle, principielle, typiske, 
lovmæssige, omfattende sammanhænge” (1996/2018, s. 176). 
Sådana allmängiltiga kunskaper, ämnen eller åsikter kan uti-
från gemensamma drag kategoriseras i grupper. När undervis-
ningen utformas bör teman väljas utifrån sådana grupper av 
kunskaper. Sådana innehållstäta undervisningsinnehåll be-
nämns exemplariska teman. Ett exemplariskt tema innebär så-
ledes att eleven ges möjlighet att utveckla flera kompetenser el-
ler förmågor samtidigt (Klafki, 1996/2018).  
 
 

Tes 9.  Elevers delaktighet i undervisningen 
 

Enligt Klafki (1997, 1996/2018) måste undervisningen ske i di-
alog med eleverna. Det handlar om elevernas delaktighet såväl 
vad gäller val av mål och innehåll som val av teman, metoder 
och medier. Eleverna kan till exempel göras delaktiga i under-
visningen genom att delta vid planering eller genom utvärde-
ring av undervisningen. Kraven på delaktighet bör ökas succes-
sivt och utformas med ökande svårighetsgrad (Klafki, 
1996/2018, 1997).  
 
 

Tes 10. Undervisningens medel 
 

Undervisningens medel är de medier som används och kan till 
exempel utgöras av skolböcker, dataprogram, slöjdredskap, el-
ler musikinstrument. Olika medel är sammanlänkade med 
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olika metoder, de är så att säga förutsättningar för att meto-
derna ska gå att genomföra. Dock, poängterar Klafki 
(1996/2018), är medlen också bärare av egna mål och teman. 
Varje medel för med sig ett visst perspektiv på målet eller temat 
samtidigt som det utesluter andra perspektiv. Olika medel inom 
ett och samma ämnesområde eller tema medför inte bara olika 
perspektiv på innehållet. Medlen är så att säga inneslutna i in-
nehållet och medlet synliggör på så sätt olika innehåll för ele-
ven. Till exempel framställer en jordglob världen på ett annat 
sätt än en världskarta, inte bara som olika sätt att representera 
olika länders och världsdelars förhållande till varandra, utan de 
åskådliggör även jorden som antingen två- eller tredimension-
ell. Undervisningens medel har därmed stor betydelse och be-
höver noga övervägas och väljas med omsorg (Klafki, 
1996/2018, 1997). 

Tes 11. Undervisningens metoder 

Den elfte tesen handlar om förhållandet mellan å ena sidan ut-
bildningens övergripande mål, tema, medel samt interaktion-
ella och sociala processer, och å andra sidan undervisningens 
metoder. Metod definieras inom den kritisk-konstruktiva di-
daktiken som ”indbegrepet af den målorienterede undervsi-
ningsmæssige lærings og undervisnings organisations- og re-
aliseringsformer” (Klafki, 1996/2018, s. 160). Metoden utgör 
de ramar innanför vilka förhållandet mellan undervisningspro-
cess och lärprocess skapas och utvecklas. Undervisningsproces-
ser innefattar både undervisningsorganisationens handlingar 
och själva undervisningen, det vill säga mål, tema, medel samt 
interaktioner och sociala processer, formulerade och utformade 
på både nationell-, skol- och klassrumsnivå. Lärprocesser där-
emot innebär att möjliggöra elevernas utveckling och Bildning 
genom att rikta processerna mot de målorienterade temana och 
de sociala kompetenserna. En väsentlig fråga vid val av metod 

60



är därmed om undervisningens organisations- och realiserings-
former både gagnar utbildningens mål och om de främjar till-
hörande lärprocesser.  

Centralt för lärprocessen är att den är elevernas process. Elever 
utgör dock inte en homogen och oföränderlig grupp; alla elever 
är bärare av sina specifika erfarenheter, intressen, uppfatt-
ningar och förmågor. Det är därmed viktigt vid val av metod att 
elevernas förutsättningar beaktas, både på individuell nivå och 
på gruppnivå. Läraren behöver därför ha tillgång till en variat-
ion av metoder, det vill säga en metodrepertoar, där en viktig 
förmåga är att kunna differentiera undervisningen (Klafki, 
1996/2018).  

Ytterligare en aspekt att beakta vid val av metod är att olika me-
toder medför olika interaktionsmöjligheter, vilket i sin tur in-
nebär en viss strukturering av sociala relationer. Vilka aktivi-
tetsformer som används vid undervisningen behöver därmed 
noga tänkas igenom med tanke på den betydelse de har för in-
teraktions- och relationsprocesser (Klafki, 1996/2018). 

Tes 12. Utbildningens prestationsproblem 

Klafki (1996/2018) betonar att när prestationsprinciper disku-
teras måste detta alltid göras med utgångspunkt i förhållandet 
mellan utbildning och samhälle och i relation till den samtida 
kontexten. Dels sker en värdering av prestation i förhållande till 
de samhällspolitiska målen som formulerats för utbildningen. 
Denna värdering sker implicit över tid, både genom elevernas 
fortsatta Bildning och genom att eleverna intar funktioner som 
uppskattas av samhället. Värdering av prestation sker också på 
ett individuellt plan och ofta explicit till exempel i form av om-
dömen och betyg. Även om denna bedömning sker på ett indi-
viduellt plan påpekar Klafki att det inte är elevens individuella 
prestation som bedöms utan även här finns en koppling till 
samhället som helhet; detta genom att undervisningens tema 
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har motiverats i förhållande till utveckling av självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet. Bedömning på ett 
individuellt plan syftar till att konkretisera utbildningens näst-
kommande mål och ska på så sätt vara en hjälp för eleven att 
bedöma sin egen utveckling. Bedömning på ett individuellt plan 
utgör därmed nödvändiga moment i den pedagogiska prakti-
ken. Bedömning ska skapa förutsättningar för lärprocesser som 
ska gynna elevernas utveckling av självbestämmande, medbe-
stämmande och solidaritet (Klafki, 1996/2018). 

Slöjd som kunskapsinnehåll och undervisningsinnehåll 

Skolans olika ämnen ska enligt den kritisk-konstruktiva didaktiken bi-
dra till att utbildningens Bildningsmål omsätts i praktiken (se tes 2-5).  
Olika ämnens kunskapsinnehåll betraktas således, beroende på hur de 
transformeras till undervisningsinnehåll och realiseras som teman i en 
undervisningspraktik, som möjliga understödjare av elevernas Bild-
ningsprocess. Med utgångspunkt i kursplanetexter, slöjdlärares tal om 
sin undervisning och texter av Dewey identifierar Borg (2001) slöjdäm-
nets kunskapsinnehåll i termer av fyra aspekter av meningsskapande, 
i föreliggande avhandling benämnda kunskapsaspekter: 

- Den praktiska aspekten: tillverkning, konstruktion och produkt-
ion.

- Den teoretiska aspekten: att undersöka, reflektera och förstå.
- Den estetiska aspekten: att gestalta, uttrycka sig, nyfiket betrakta,

tänka nytt och delta i omvärlden.
- Den sociala aspekten: identitetsutveckling, praxisgemenskap och

tillträde till kulturarv.
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Borg (2001) påpekar att de 
fyra aspekterna är intimt 
förknippade med varandra 
och en del av den helhet 
som lärande i slöjd innebär 
(Figur 1). En enskild del 
kan inte hanteras separat 
utan att hänsyn tas till de 
andra delarna. Dock kan 
en aspekt i taget fokuseras 
och studeras medan de 
andra aspekterna samti-
digt utgör en bakgrund.  

Slöjd som Bildning kan därmed studeras med beaktande av vilka för-
utsättningar utformningen av slöjdens fyra kunskapsaspekter ger vad 
gäller utrymmet för utveckling av självbestämmande, medbestäm-
mande och solidaritet.  

Utbildning och Bildning som sociala processer på flera nivåer 

Undervisning och utbildning förstås i den kritisk-konstruktiva didakti-
ken som interaktioner vilket utvecklas särskilt i teserna 1, 6, 7 och 9. 
Dessa interaktioner innebär att undervisning och lärande utgörs av so-
ciala processer  

[T]eaching and learning must be understood as processes of interaction,
that is, as processes in which relationships between people – between
teachers and learners and between the learners themselves – play a central
role. These processes must therefore be comprehended not only as pro-
cesses of acquisition in which subject matter and problems are confronted,
but also as social processes or processes of social learning. (Klafki, 2000a,
s. 142)

För att synliggöra dessa undervisningens sociala processer används 
ofta modellen av den didaktiska triangeln (e.g. Hopmann, 1997; 
Kansanen & Meri, 1999). Den didaktiska triangeln återfinns i centrum 
av Figur 2 och fokuserar de tre centrala och allerstädes närvarande 
delarna i en undervisningssituation: elev, lärare och innehåll. Den 
didaktiska triangeln illustrerar hur elev, lärare och innehåll utgör delar 

Figur 1. Fyra kunskapsaspekter i slöjd. Bearbetad från 
Slöjdämnet: Intryck – uttryck – avtryck (Borg, 2001, s. 
190). CC BY-NC 4.0. 
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av en helhet, där delarna relaterar till och påverkar varandra i 
samtidiga och ständigt pågående processer. Detta synliggör 
undervisning och lärande som komplexa och mångfacetterade 
verksamheter.  

Det är dock inte enbart för-
ståelsen av undervisning  
som interaktionsprocesser 
som betonas inom den kri-
tisk-konstruktiva didakti-
ken, en annan central ut-
gångspunkt är synen på 
undervisning och utbildning 
som starkt knutna till sam-
hället (tes 1). För att förstå 
både dessa aspekter och för 
att tydliggöra deras inbördes 
relationer, används en mo-
dell av den utvidgade didak-
tiska triangeln (Figur 2). Mo-
dellen illustrerar hur det som sker i klassrummet är en del av skolan 
som institution, och att skolor i sin tur är subsystem i samhället 
(Hudson & Meyer, 2011; Meyer, 2012).  

Synen på undervisning som en social process som pågår på flera nivåer 
får enligt Klafki (1997) konsekvenser för genomförandet av didaktiska 
studier. Enligt Klafki bör didaktiska studier undersöka undervisning 
och utbildning utifrån två perspektiv. Dels behöver förutsättningar 
som formuleras på institutionell nivå studeras, och dels behöver lärares 
och elevers vardagsvärld studeras.  

Institutionella ramförutsättningar 

Enligt den kritisk-konstruktiva didaktiken befinner sig undervisning 
och lärande på klassrumsnivå i ett starkt och ömsesidigt förhållande till 
samhället i stort. Klafki beskriver detta i termer av att den konkreta 

Figur 2. Den utvidgade didaktiska triangeln. Översatt 
och bearbetad från ”Introduction: Finding common 
ground beyond fragmentation” (Hudson & Meyer, 
2011, s.19). Använd med tillåtelse. 
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undervisningen påverkas av institutionella ramförutsättningar 
(Klafki, 1997, s. 217). 

Beträffande såväl didaktisk forskning och teoribildning som didaktisk 
praktik måste man urskilja två nivåer som står i växelverkan med varandra. 
Å ena sidan finns riktlinjernas eller läroplanens nivå, eller mer specifikt: 
de beslut som fattas på denna nivå, de motiveringar som finns bakom be-
sluten och de processer genom vilka beslut och motiv förverkligas. Å andra 
sidan har vi frågan om planeringen och genomförandet av det eftersträ-
vade men också de icke önskade resultaten och processerna i den konkreta 
undervisningen. (Klafki, 1997, s. 219, kursivering i original) 

Institutionella ramförutsättningar utgörs dels av skolsystemets över-
gripande mål och syften formulerade på en samhällelig nivå, dels av 
mer skolnära organisatoriska faktorer som lagar och förordningar vilka 
exempelvis rör lärares behörighet och vårdnadshavares inflytande, 
men även formell reglering på skolnivå. Ramförutsättningar kan dock 
även inbegripa informella faktorer som enskilda skolors traditioner 
och rutiner. Klafki menar vidare att 

Ramförutsättningar som är giltiga antingen på ett övergripande sätt för 
skolor eller endast i en enskild skola, sätter antingen väldigt snäva eller väl-
digt fria gränser för hur undervisningen kan utformas och reglerar därmed 
det spelrum och de möjligheter till förändring som finns. (Klafki, 1997, s. 
218) 

Klafki (1997) påpekar att vad som sker i en undervisningssituation inte 
är konsekvenser av ramförutsättningarna, men de gränser, de ramar 
som förutsättningarna skapar, reglerar det spelrum som lärare och ele-
ver har att röra sig inom. Detta sätt att placera undervisningssituat-
ionen i en vidare kontext och att tala om ramar vilka både möjliggör 
och omöjliggör sådant som har betydelse för undervisningens utform-
ning kan jämföras med ett ramfaktorteoretiskt tankesätt (Dahllöf, 
1999).  

När Klafki (1997, 1996/2018) talar om hur ramförutsättningar på både 
nationell och lokal nivå har betydelse för undervisningspraktiken be-
skriver han detta som ett växelspel mellan å ena sidan institutionella 
ramförutsättningar på riktlinjernas och läroplanens nivå och å andra 
sidan om planering och genomförande av den konkreta undervis-
ningen på skol- och klassrumsnivå. 

65



Undervisning som social interaktion – den didaktiska relationen 

Som tidigare nämnts menar Klafki att didaktiska studier bör undersöka 
undervisning och utbildning från två perspektiv. Det ena perspektivet 
utgörs av undervisningens institutionella ramförutsättningar och det 
andra av lärares och elevers vardagsvärld. Realiseringen av undervis-
ningen beskrivs av Klafki (1996/2018) som ett mångfacetterat möte 
mellan undervisningsprocess och lärprocess (vilket utvecklas framför 
allt i teserna 6, 7 och 9). Både lärare och elever bär med sig sina erfa-
renheter och förväntningar in i undervisningssituationen vilket gör att 
denna ständigt förändras. Klafki (1997) påpekar att det är viktigt att 
didaktisk forskning studerar dessa komplexa sociala interaktioner och 
de skeenden som tar plats klassrummet. När det gäller att mer specifikt 
begreppsliggöra och förstå de sociala interaktionerna mellan lärare, 
elev och innehåll används i denna studie en modell av den didaktiska 
triangeln: den didaktiska relationen som utvecklats av Kansanen 
(1999, 2003) samt Kansanen och Meri (1999). 

Kansanen (1999) ger interaktion en vid betydelse som inkluderar 
undervisningsprocessens alla faser: lärares (och elevers) förberedelse 
(pre-interaktiv fas), undervisningssituationen (själva interaktionen) 
samt lärarens reflektioner efter genomförd undervisning (post-inter-
aktiv fas). Interaktion inkluderar på så sätt både direkt interaktion, det 
vill säga lärares och elevers gemensamma handlingar i undervisnings-
situationen, som indirekt interaktion i form av förberedelse och efter-
följande reflektion. Undervisningsprocessen utgörs av ett kontinuerligt 
flöde, en cyklisk process där en interaktionsfas leder till och påverkar 
nästa fas.  

Kansanen (1999) talar särskilt om pedagogiska interaktioner, det vill 
säga lärares och elevers gemensamma handlingar inom ramen för sko-
lan som institution. Ett kännetecken för pedagogiska interaktioner är 
enligt Kansanen att de är normativa, de har ett specificerat innehåll och 
uttalade syften vilka utgår ifrån styrdokument som läroplaner och 
kursplaner. Att transformera dessa ramar och realisera dem i under-
visningssituationen är explicit lärarens ansvar. Detta, påpekar Kans-
anen, innebär att pedagogiska interaktioner inte är symmetriska. Dess-
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utom, ju yngre elever desto mer ansvar för interaktionen läggs på lära-
ren, och desto mer asymmetrisk blir interaktionen. Dock påpekar Kan-
sanen att denna interaktionens asymmetri inte hindrar att den kan 
vara både demokratisk och elevcentrerad.  

Pedagogiska interaktioners huvudsakliga syfte är att åstadkomma lä-
rande. Det är dock teoretiskt omöjligt för läraren att kontrollera detta 
lärande. 

For the teacher, to bring about learning is the central task but to control the 
learning taking place is theoretically impossible. What the teacher is able 
to control, or rather to guide, is studying. (Kansanen och Meri, 1999, s. 113) 

Kansanen och Meri (1999) poängterar att lärare kan guida elever mot 
ett visst innehåll och ett visst lärande, men läraren kan inte kontrollera 
att eleverna lär just detta. Undervisning är lärarens del i undervisnings-
situationen och utgörs av lärarens egna aktiviteter och interaktioner 
vilka läraren själv kan styra. Kansanen och Meri beskriver att under-
visa som en medveten handling vilken kan iakttas och beskrivas. För 
att på motsvarande sätt beskriva elevens del i undervisningssituat-
ionen menar Kansanen och Meri att det behövs ett annat begrepp än 
lärande, detta då att lära är en delvis osynlig process som kan vara svår 
att iaktta. Ett sätt att konceptualisera detta är att som Uljens (1997), 
Kansanen (1999, 2003) samt Kansanen och Meri (1999) tala om under-
visningssituationen som en process av teaching – studying – learning. 
På svenska skulle man kunna tala om denna process som undervisning 
– studerande – lärande. Studerande syftar då på elevens aktivitet i
undervisningssituationen. Det är denna aktivitet, elevens bearbetning
av undervisningens innehåll, som läraren har möjlighet att iaktta och
påverka. Det är också detta, elevens aktivitet och interaktion, som fors-
karen kan observera. Lärandet däremot är en process som sker inom
eleven. Utifrån den kritisk-konstruktiva didaktiska teorin kan det ut-
tryckas i termer av att utformningen av undervisningen utgör ramför-
utsättningar vilka ger utrymme för elevens studerande och i sin tur lä-
rande. Det finns alltså inget kausalt samband mellan undervisning, stu-
derande och lärande (Klafki, 1996/2018).

Den didaktiska relationen beskrivs med utgångspunkt i den didaktiska 
triangeln och dess illustration av elev, lärare och undervisningsinnehåll 
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som alltid närvarande och nödvändiga delar av en undervisningssitu-
ation. Vad Kansanen och Meri (1999), Kansanen (2003) samt 
(Kansanen et al., 2017) poängterar är att enbart närvaron av ett under-
visningsinnehåll, eller en presentation av innehållet för eleven, inte 
självklart leder till att eleven utvecklar de kunskaper läraren tänkt sig. 
Inte heller är det givet att lärarens undervisning leder till att eleven ut-
vecklar de kunskaper som läraren tänkt sig.  

För att möjliggöra att eleven 
utvecklar de kunskaper som 
läraren tänkt sig behöver lä-
raren, med undervisningens 
syfte och mål i sikte, fatta 
beslut och handla i stunden 
för att motivera eleven och 
skapa ett intresse för under-
visningens innehåll. Den di-
daktiska relationen innebär 
därmed att läraren försöker 
påverka och ta ansvar för 
hur eleven möter och bearbetar undervisningsinnehållet, det vill säga 
relationen elev – innehåll i den didaktiska triangeln. Den didaktiska 
relationen är på så sätt en relation till en relation, vilket illustreras i 
Figur 3. Kansanen et a., (2017) påpekar att läraren är den som har det 
huvudsakliga ansvaret för den didaktiska relationen, dock skapas och 
utvecklas den i en interaktiv process där elev och undervisningsinne-
håll utgör centrala delar. Dock kan denna process, inom vissa ramar, 
betraktas som demokratisk  

Den didaktiska relationen – några centrala begrepp 

Det perspektiv på den didaktiska relationen som studeras i avhand-
lingen har Joint Action Theory of Didactics (JATD eller JAD), Teorin 
om didaktisk samhandling, som utgångspunkt. Denna teori har sina 
rötter  i den franska didaktiktraditionen och arbeten av bland andra 
Brousseau (1997) och Chevallard (2007), men har fortsatt att utvecklas 

Figur 3. Den didaktiska relationen i den didaktiska tri-
angeln. Bearbetad från ”Vad är allmändidaktik?” 
(Kansanen et al., 2017, s. 45). Använd med tillåtelse. 
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med tiden (t ex Ligozat, 2011; Ligozat et al., 2018; Sensevy, 2011, 2012; 
Sensevy et al., 2005; Svensson & Johansen, 2019; Venturini & Amade-
Escot, 2014; Verscheure & Amade-Escot, 2007). Centrala begrepp ut-
görs av lärares och elevers samhandlingar (joint actions) eller mer spe-
cificerat kunskapsgrundande samhandlingar (epistemic joint act-
ions), den didaktiska miljön, det didaktiska kontraktet samt 
konktraktsbrott.  

Den kunskapsgrundande samhandlingen fokuserar den didaktiska re-
lationens karaktär av interaktion mellan lärare och elev i förhållande 
till ett undervisningsinnehåll i en specifik undervisningsmiljö (Ligozat 
et al., 2018). Samhandlingar beskrivs av Brousseau (1997), Sensevy 
(2011, 2012) samt Svensson och Johansen (2017) som böljande rörelser 
(moves) mellan elev, lärare och undervisningens innehåll. 

[T]he JATD institutes a specific unit of analysis, that we call an epistemic
joint act. The linguistic criterion of the description of such an epistemic
joint act is that it is impossible to describe it without at the same time de-
scribing the teacher´s actions, the student´s actions, and the way these two
actions enact a specific move toward the knowledge at stake. (Sensevy,
2012, s. 504-505, kursivering i original)

Kunskapsgrundande samhandlingar karaktäriseras enligt Sensevy 
(2011) av att deltagarna delar tankesätt och står på en gemensam grund 
som gör deras handlingar begripliga och meningsfulla (common 
ground). En sådan gemensam grund innebär att deltagarna uppfattar 
den information som finns i omgivningen på samma sätt (joint affor-
dances), deltagarna delar samma sätt att se som om (seeing as). Sam-
handlingar innebär också att deltagarna utgår från en gemensam refe-
rensram och logik. Det innebär att de drar samma slutsatser eller att de 
slutsatser som dras förstås av alla deltagare (joint inferences). Ytterli-
gare ett kännetecken för samhandlingar är delad uppmärksamhet (jo-
int attention). Delad uppmärksamhet innebär att deltagarna riktar sin 
uppmärksamhet mot samma undervisningsinnehåll och/eller samma 
objekt. En sådan delad uppmärksamhet är av ett särskilt slag, den in-
nebär att det ska vara uppenbart för båda deltagarna att de riktar upp-
märksamheten mot samma objekt samt att varje deltagare ska vara 
medveten om den andres uppmärksamhet 

För att konceptualisera den meningsskapande process som kunskaps-
grundande samhandlingar innebär används metaforen ett didaktiskt 
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kontrakt. Brousseau (1997) definierar det didaktiska kontraktet som 
lärares och elevers ömsesidiga förväntningar, både de förväntningar de 
har på varandra och på själva undervisningssituationen. Med utgångs-
punkt i Brousseau (1997), Sensevy et al. (2005) och Ligozat et al. (2018) 
kan det didaktiska kontraktet beskrivas som en uppsättning vanor och 
normer vilka utgör en outtalad överenskommelse mellan lärare och 
elev. 

Den didaktiska miljön kan sägas utgöra ramen för de kunskapsgrund-
ande samhandlingarna samtidigt som den skapas av dessa. Den didak-
tiska miljön utgörs enligt Brousseau (1997) av allt det som eleven rela-
terar till och interagerar med i lärmiljön. Den didaktiska miljön kan 
beskrivas som ett system av materiella, symboliska och semiotiska ob-
jekt. Ligozat et al. (2018) beskriver den didaktiska miljön som “in-
extricably material, social, institutional and cultural” (s. 149). Läraren 
iscensätter den didaktiska miljön med utgångspunkt i vilka handlingar 
eleven är tänkt att engagera sig i. När en lektion startar förändras och 
utvecklas dock den ursprungliga didaktiska miljön allt eftersom och be-
roende av lärares och elevers samhandlingar (Brousseau, 1997; Svens-
son och Johansen, 2017). Den didaktiska miljön och dess innehåll ut-
vecklas och formas på så sätt genom både lärares och elevers didaktiska 
rörelser. Den didaktiska miljön innefattar och representerar kunskaper 
som eleven ännu inte assimilerat, eller så som Sensevy et al. (2015) 
beskriver det, ”the epistemic structure of the problem at stake, what 
has to be known” (s. 391). Då ny kunskap bygger på tidigare kunskap 
kan den didaktiska miljön och det didaktiska kontraktet beskrivas som 
intimt förknippade med varandra i en dialektisk dynamik (Ligozat et 
al., 2018). 

En aspekt av samhandlingarnas böljande karaktär, som även utgör en 
aspekt av den didaktiska miljöns förändring under en lektion, koncep-
tualiseras i begreppet kontraktsbrott. Då samhandlingar är sociala 
processer är det oundvikligt att det uppstår krockar när lärares och ele-
vers olika agendor möts. När sådana skiljaktigheter mellan lärares och 
elevers handlingar uppstår, när deras handlingar inte längre är tydliga 
samhandlingar, definieras detta som ett brott av det didaktiska kon-
traktet (Ligozat et al., 2018). Sådana kontraktsbrott ligger till grund för 
nytt meningsskapande.  
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[B]reaches in the didactic contract should be considered as ingredients of
the learning progression and not as unwanted or distracting events that the
teacher should avoid. Through the breaches in the didactic contract, the
teacher and the students adjust (and re-adjust) their lines of action, thus
paradoxically making teaching and learning continuous. (Ligozat et al.,
2018, s. 163-164)

Kontraktsbrotten gör att både lärare och elever anpassar sina hand-
lingar, vilket i sin tur skapar en kontinuerlig process av undervisning 
och lärande. Ligozat et al. (2018) och Sensevy (2012) beskriver hur 
kontraktsbrott gör att lärare och elever förändrar sitt handlande, vilket 
i sin tur medför att nya meningar/betydelser skapas.  

Det är denna kontinuerliga process av kontraktsbrott och förändringar 
i både den didaktiska miljön och det didaktiska kontraktet som utgör 
kärnan i lärares och elevers samhandlingar, samhandlingar som i sin 
tur skapar förutsättningar för kunskapsutveckling och lärande. 

Continuous changes in the didactic milieu and successive breaches in the 
didactic contract are at the core of a contingent process in which knowledge 
content development is a situated outcome of the teacher’s and the stu-
dents’ joint actions (Ligozat et al., 2018, s. 150). 

Sammanfattning 

Föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i kritisk-konstruktiv di-
daktisk teori. Denna teori har sina rötter i den tyska didaktiktradit-
ionen och företräds av Wolfgang Klafki. Både inom tysk didaktiktrad-
ition och kritisk-konstruktiv didaktik är Bildning ett centralt begrepp. 
Bildning innebär enligt Klafki en process av förändring som berör hela 
människan och en rättighet för alla människor.  Bildning sker här och 
nu för eleven, men är samtidigt framåtsyftande genom att vända sig till 
den vuxna samhällsmedborgare den en dag ska komma att bli. Bildning 
är på så sätt både individuell och generell, den har en uttalat demokra-
tiserande funktion och definieras specifikt som möjligheten att ut-
veckla självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.  
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Klafki formulerar det didaktiska problemfältets struktur i form av 12 
teser.  Teserna synliggör olika dimensioner av utbildning och undervis-
ning som behöver beaktas för att möjliggöra Bildning. Teserna belyser 
utbildning och Bildning som komplexa processer vilka påverkas av en 
rad faktorer på både samhälls-, skol- och klassrumsnivå. Här beskrivs 
hur utbildningens syfte och generella kunskapsinnehåll, att utveckla 
självbestämmande, medbestämmande och solidaritet, måste transfor-
meras och realiseras i form av ett specifikt undervisningsinnehåll: 
tema. Utöver undervisningens tema har även medel, metoder, samt in-
teraktionella och sociala processer betydelse för potentialen att ut-
veckla självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.  

Skolans olika ämnen ska enligt den kritisk-konstruktiva didaktiken bi-
dra till att utbildningens Bildningsmål omsätts i praktiken.  Olika äm-
nens kunskapsinnehåll betraktas således, beroende på hur de transfor-
meras till undervisningsinnehåll och realiseras som teman undervis-
ningspraktiken, som möjliga understödjare av elevernas Bildningspro-
cess. När det gäller ämnet slöjd kan dess Bildningspotential, med ut-
gångspunkt i Borg (2001), beskrivas i termer av fyra kunskapsaspekter: 
i) den praktiska aspekten: tillverkning, konstruktion och produktion,
ii) den teoretiska aspekten: att undersöka, reflektera och förstå, iii) den
estetiska aspekten: att gestalta, uttrycka sig, nyfiket betrakta, tänka
nytt och delta i omvärlden, samt iiii) den sociala aspekten: identitets-
utveckling, praxisgemenskap och tillträde till kulturarv. Aspekterna ut-
gör en helhet och har ett reciprokt förhållande till varandra. Slöjd som
Bildning kan därmed studeras med beaktande av vilka förutsättningar
utformningen av slöjdens fyra kunskapsaspekter ger vad gäller utrym-
met för utveckling av självbestämmande, medbestämmande och soli-
daritet.

Undervisning och utbildning förstås inom kritisk-konstruktiv didaktik 
som interaktioner och sociala processer vilka involverar lärare, elev och 
innehåll. Dessa processer är komplexa och mångfacetterade och sker i 
en dialektisk dynamik mellan klassrum, skola och samhälle. Detta in-
nebär enligt Klafki (1997) att didaktiska studier bör inta två perspektiv; 
dels behöver förutsättningar som formuleras på institutionell nivå stu-
deras, och dels behöver lärares och elevers vardagsvärld studeras.  
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När det gäller att studera utbildning på institutionell nivå talar Klafki 
(1997, 1996/2018) om institutionella ramförutsättningar. Dessa ut-
görs av formella och informella faktorer på en nivå vilka skapar ramar 
och gränser för det som sker på en annan nivå. Läroplanen är ett ex-
empel på en institutionell ramförutsättning på samhällsnivå, vilken har 
betydelse för vad som sker på klassrumsnivå. Vad som sker på klass-
rumsnivå är inte direkta konsekvenser av institutionella ramförutsätt-
ningar, men de senare skapar förutsättningar för undervisningen, det 
vill säga reglerar det spelrum som lärare och elever har att röra sig 
inom.  

Vad gäller lärare och elevers vardagsvärld menar Klafki (1997) att de 
interaktioner och sociala relationer som tar plats i klassrummet bör 
studeras. Ett sätt att beskriva den komplexa relationen mellan under-
visning och lärande är att tala om den didaktiska relationen. Den di-
daktiska relationen beskriver lärarens försök att rikta eleven uppmärk-
samhet mot undervisningens tema i syfte att få eleven att erövra det 
generella kunskapsinnehåll som läraren tänkt sig. Läraren har det hu-
vudsakliga ansvaret för den didaktiska relationen men den skapas och 
utvecklas i en interaktiv process med elev och innehåll. 

För att studera den didaktiska relationen tar avhandlingen avstamp i 
Joint Action Theory of Didactics (JATD, JAD), eller Teorin om didak-
tisk samhandling, en teori med rötter i den franska didaktiktradit-
ionen. Centrala begrepp utgörs av lärares och elevers samhandlingar 
(joint actions) eller mer specificerat kunskapsgrundande samhand-
lingar (epistemic joint actions), den didaktiska miljön, det didaktiska 
kontraktet samt konktraktsbrott.  

Kunskapsgrundande samhandlingar beskrivs av Sensevy (2011) som 
böljande rörelser mellan elev, lärare och undervisningens innehåll. 
Samhandlingar karaktäriseras av att deltagarna delar en gemensam 
grund; att de utgår från en gemensam referensram, drar samma slut-
satser riktar sin uppmärksamhet mot samma innehåll. Samhandlingar 
innebär således en uppsättning vanor och normer vilka utgör en outta-
lad överenskommelse mellan lärare och elev, vilket begreppsliggörs i 
det didaktiska kontraktet. Det didaktiska kontraktet är nära förknippat 
med den didaktiska miljön. Denna kan beskrivas som det system av 
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materiella, symboliska och semiotiska objekt som konkretiserar det ge-
nerella kunskapsinnehållet. Både det didaktiska kontraktet och den di-
daktiska miljön utvecklas och förändras utifrån de rörelser som sker i 
lärares och elevers samhandlingar. Sådana förändringar kan bland an-
nat ske till följd av kontraktsbrott, vilka uppstår när det uppstår tydliga 
meningsskiljaktigheter mellan lärare och elev i samhandlingarna. 
Denna kontinuerliga process av kontraktsbrott och förändringar i den 
didaktiska miljön och det didaktiska kontraktet utgör kärnan i lärares 
och elevers samhandlingar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för 
kunskapsutveckling och lärande. 

Avhandlingens avgränsningar 
På samma sätt som ramförutsättningar på samhälls- och skolnivå har 
betydelse för lärares och elevers handlingsutrymme på klassrumsnivå 
så skapar avhandlingens teoretiska utgångspunkter ramar för vad som 
är möjligt och inte möjligt att uttala sig om. Avhandlingens utgångs-
punkt i den kritisk-konstruktiva didaktiken skapar tydliga ramar vad 
gäller hur undervisning och utbildning förstås. Detta har också bety-
delse för hur utbildningens syfte i form av Bildning förstås. Bildning 
kan definieras på många olika sätt, och det är därför viktigt att poäng-
tera att den kritisk-konstruktiva didaktikens definition av Bildning 
som självbestämmande, medbestämmande och solidaritet bara utgör 
ett sätt att förstå bildning på. Detta innebär att föreliggande avhandling 
inte på ett generellt eller allmänt sätt kan uttala sig om bildning, utan 
undersöker bildning utifrån den kritisk-konstruktiva didaktikens ex-
plicita och avgränsade definition. 

Även avhandlingens andra teoretiska utgångspunkter och begrepp in-
nebär att vissa sätt att förstå och förklara undervisning och utbildning 
ges företräde. Varje teoretiskt perspektiv, varje modell och varje be-
grepp som presenterats i detta kapitel innebär ett explicitgörande av 
avhandlingens förgivet taganden. På detta sätt tydliggörs samtidigt av-
handlingens avgränsningar. Undervisning kan exempelvis förstås på 
andra sätt än som sociala relationer mellan elev, lärare och innehåll, 
andra aspekter av den didaktiska triangeln än just den didaktiska re-
lationen kan fokuseras och undervisningsprocessen kan förklaras på 
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andra sätt än som samhandlingar, didaktiska kontrakt och didaktiska 
miljöer. Föreliggande avhandling ger med sina teoretiska utgångs-
punkter en bild av undervisning och utbildning. Det innebär att av-
handlingen enbart kan uttala sig om Bildning som utrymmet för själv-
bestämmande, medbestämmande och solidaritet utifrån denna speci-
fika förståelsehorisont. Andra teoretiska ramverk och andra frågeställ-
ningar kan således generera andra bilder av undervisning, utbildning 
och Bildning i slöjd i grundsärskolan och utrymmet för eleverna att ut-
veckla självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.  
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5 Metod 

Avhandlingens empiri har samlats in i två delstudier, en enkätstudie 
och en fallstudie. Enkätstudien besvarar den första forskningsfrågan: 
Vilka institutionella ramförutsättningar för undervisning och utbild-
ning i slöjdämnet formuleras på lokal nivå av rektorer med ansvar för 
grundsärskolor? Fallstudien besvarar den andra forskningsfrågan: Hur 
gestaltar sig den didaktiska relationen i lärares och elevers samhand-
lingar vid undervisning i slöjd i grundsärskolan inom ramen för olika 
lokala förutsättningar? 

Delstudie 1 – en enkätstudie 

Val av metod 

Delstudie 1 genomfördes som en enkätstudie i form av en webbenkät. 
Enkäten skickades ut till 684 rektorer med ansvar för grundsärskolor, 
vilket vid tidpunkten var den totala populationen. När det krävs data 
av övergripande karaktär och från ett större antal respondenter är en-
käten en lämplig metod för datainsamling (Pedersen & Nielsen, 2016). 
Valet föll på en webbenkät då webbenkäter har flera fördelar jämfört 
med postenkäter; de ger snabbare svar och omkostnaderna är lägre om 
antalet respondenter är stort. Respondenter som ges möjlighet att 
själva välja om de vill besvara en enkät i pappersform eller som webb-
enkät tenderar också att välja det senare alternativet (Griffis et al., 
2003). En fördel med webbenkäter är även att frågorna kan anpassas 
så att endast de frågor som är relevanta för varje respondent visas 
(Trost & Hultåker, 2016). Webbenkäter kan dessutom vara tidsbespa-
rande genom att data kan direkt-importeras till mjukvaruprogram för 
analys (Fan & Yan, 2010). Nackdelar med webbenkäter är dock att 
svarsfrekvensen kan variera och att de över lag ger en lägre svarsfre-
kvens än postenkäter (Fan & Yan, 2010; Shih & Fan, 2008). Till exem-
pel visar en metaanalys av 68 webbenkätsstudier en genomsnittlig 
svarsfrekvens på 39,6%, med en standardavvikelse på 19,6% (Cook et 
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al., 2000). Enligt Fan och Yan (2010) kan man räkna med att webb-
enkäter i genomsnitt har 10% lägre svarsfrekvens än postenkäter. 

Urval 

För att ringa in populationen användes Skolverkets skolenhetsregis-
ter14, ett register över alla svenska skolor med tillstånd att bedriva 
grundsärskola. I registret anges namn på och kontaktuppgifter till rek-
torn för respektive skola och registret uppdateras årligen. Det register 
som användes, daterat 2017-11, redovisade sammanlagt 762 skolen-
heter med grundsärskoletillstånd. Vid en översyn av mailadresserna vi-
sade det sig att dessa i de flesta fall inte var mailadressen direkt till rek-
torn, utan skolans kontaktadress. För att minska risken för bortfall be-
dömdes det som viktigt att enkäten sändes direkt till respondenterna, 
det vill säga rektorerna. Jag besökte därför under december 2017 och 
januari 2018 hemsidorna för alla de skolor som angavs i skolenhetsre-
gistret och inhämtade mailadress till respektive rektor. I de fall det av 
skolans hemsida tydligt framgick att inte rektorn själv utan en specifik 
biträdande rektor ansvarade för särskolans verksamhet, inhämtades 
dennes mailadress istället. I några fall saknades kontaktuppgifter till 
rektorn på hemsidan, varför 12 kommuner eller andra huvudmän kon-
taktades per telefon för att få korrekta mailadresser. I ett antal fall hade 
en rektor ansvar för två eller flera grundsärskoleenheter och i dessa fall 
räknades denna rektor som en respondent. På detta sätt utkristallise-
rade sig 638 rektorer och 46 biträdande rektorer, vilket totalt innebar 
684 rektorer15  med ansvar för grundsärskolor.  

Då enkäten syftade till att undersöka slöjd i grundsärskolan var ett kri-
terium för att inkluderas i studien att rektorn var ansvarig för mer än 
enstaka elever i grundsärskolan. Rektorn skulle vara ansvarig för minst 

14 Skolenhetsregistret_202204.xlsx (live.com) 
15 Enkäten kan därmed ha besvarats av antingen rektor eller biträdande rektor, benämningen rektor 
används dock fortsättningsvis för att beskriva enkätens respondenter och innefattar då båda dessa 
grupper.  
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en klass med grundsärskoleelever. Ett problem är att skolenhetsregist-
ret visar alla skolor med grundsärskoletillstånd. Att en skola har till-
stånd att bedriva grundsärskola är dock inte detsamma som att skolan 
de facto gör detta. En skola kan för tillfället ha endast en eller ett fåtal 
grundsärskoleelever individintegrerade i grundskoleklasser, eller inga 
grundsärskoleelever alls. Sådana uppgifter framgår inte av skolenhets-
registret.  

Ett mail skickades till alla de 684 rektorerna. Mailet hade formen av ett 
introduktionsbrev (Bilaga 2). I introduktionsbrevet ombads de rekto-
rer som för tillfället endast hade enstaka grundsärskoleelever eller inga 
alls, att registrera sig (anonymt) på en särskild länk i mailet. De rekto-
rer som hade ansvar för grundsärskoleklasser ombads att istället följa 
en annan länk i mailet, en länk som ledde till enkäten. Den första frå-
gan som ställdes till rektorerna var därför om de hade grundsärskole-
klasser eller inte. På detta sätt delades rektorerna upp i två grupper, de 
som inte tillhörde målgruppen för enkäten och de som tillhörde mål-
gruppen och skulle besvara enkäten.  

Studiens deltagare 

Enkäten skickades till 684 rektorer, varav sammanlagt 208 svarade 
(30.4%). 84 av dessa svarade att de endast hade enstaka grundsärsko-
leelever eller inga grundsärskoleelever alls. Dessa rektorer besvarade 
därmed inte enkäten. Återstående 124 rektorer hade grundsärskole-
klasser, besvarade enkäten och utgör därmed enkätstudiens deltagare. 

Det har inte varit möjligt att genomföra en bortfallsanalys för enkäten 
i sin helhet. För att i största möjliga mån värna om deltagarnas integri-
tet ställdes så få frågor som möjligt med anknytning till personuppgif-
ter. I enkäten saknas därmed sådana data vilka skulle gjort det möjligt 
att sätta respondenterna i relation till de data som finns om totalpopu-
lationen. Det kan dock antas att enkäten besvarats av rektorer med ett 
särskilt intresse för estetiska ämnen eller forskning, eller både och ef-
tersom 54 rektorer (44%) lämnade sina kontaktuppgifter i enkäten då 
de var intresserade av att delta i delstudie 2.  
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Det interna bortfallet i enkäten varierar mellan 0% och 4,0% för alla 
frågor utom rankningsfrågorna, där bortfallet varierar mellan 5,6% och 
11,3%. Utöver rankningsfrågorna skiljer sig inte det interna bortfallet 
mellan enkätens olika delar. 
 
 

Studiens genomförande 

Konstruktion av enkäten 
 
För att konstruera webbenkäten användes enkätverktyget Survey and 
Report, ett mjukvaruprogram som Karlstads universitet har licens för 
och som förordas vid genomförandet av enkätstudier i universitetets 
namn.  
 
Huvudfokus för enkäten var slöjd i grundsärskolan. Dock, för att resul-
taten skulle kunna sättas i ett sammanhang ställdes frågor om alla de 
estetiska ämnena, det vill säga bild, musik och slöjd. Att fokusera alla 
dessa tre ämnen i enkäten motiveras även av att de inte alltid är sepa-
rata ämnen i grundsärskolan. I grundsärskolans inriktning ämnesom-
råden ingår slöjd tillsammans med bild och musik i ämnesområdet 
estetisk verksamhet och det är därför i vissa fall omöjligt att skilja äm-
nena åt.  
 

För att belysa området estetiska ämnen i grundsärskolan konstruera-
des frågor till enkäten med utgångspunkt i den amerikanske läroplan-
steoretikern Dillons (2009) kategorisering av faktorer på olika nivåer 
som skapar förutsättningar för undervisningens genomförande och ut-
fall. För att få en helhetsbild av ett undervisningssammanhang menar 
Dillon att alla dessa faktorer, eller element som Dillon benämner dem, 
behöver beskrivas. Elementen är sju till antalet och har var sin övergri-
pande fråga kopplad till sig: (1) lärare – vem?, (2) elever – vilka?, (3) 
ämnesinnehåll – vad?, (4) miljö – var och när?, (5) syfte – varför?, (6) 
aktivitet – hur?, samt (7) resultat – lärande? (Dillon, 2009, ss. 345-
346). Under varje element och övergripande fråga kan ytterligare frå-
geställningar formuleras, men hur dessa frågor utformas är avhängigt 
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det specifika undervisningsområde som ska undersökas. Fem av Dil-
lons element ansågs lämpliga att undersöka via enkäten, och enkätfrå-
gor formulerades med utgångspunkt i elementen lärare, elev, miljö, 
syfte och resultat i förhållande till estetiska ämnen i grundsärskolan. 
Gången från omvandling av teoretiska begrepp (Dillons element) till 
operationell definition (teman i fokus för enkätfrågor) och den slutliga 
formuleringen av enkätfrågor redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Operationalisering av teoretiska begrepp i enkäten. 

Teoretiskt 
begrepp 
 

Operationell definition Operationalisering i form av enkätfråga 

Bak-
grunds-va-
riabler 

Skolformsansvar 
 
Lokalisering  
 
Särskoleform 

- Vilken/vilka skolformer är du rektor för? 
 
- Hur är grundsärskolan lokaliserad? 
 
- Vilken/vilka  grupper av grundsärskoleelever är du skolle-
dare för? 
 

Lärare – 
vem? 

Fakta om lärares utbild-
ning 
 
 
 
 
 
Uppfattning om lärares 
utbildning 

- Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i  
det estetiska ämnesområdet i träningsskolans år 1-6/7-9? 
- Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnena 
bild/musik/slöjd i grundsärskolans år 1-6/7-9? 
- Hur många lärare har respektive utbildning/kombination av ut-
bildningar? 
 
- Hur resonerar du som skolledare då du ska fatta beslut om vem 
som ska undervisa i estetiska ämnen/det estetiska ämnesområdet, i 
de fall då det inte finns tillgång till personal med fullständig behö-
righet? 
- Jag anser att det är särskilt viktigt att läraren har kunskaper i det 
estetiska ämnet vid undervisning i... 
 

Elever – 
vilka?  

Fakta om grupp-sam-
mansättning 
 
 
 
Uppfattning om grupp-
sammansättning 
 
 
Uppfattning om elevka-
tegoriers betydelse 

- Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervis-
ning i det estetiska ämnesområdet i träningsskolans år 1-6/7-9?  
- Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnena bild/musik/slöjd i grundsärskolans år 1-6/7-9? 
 
- Hur grupperna sätts samman vid undervisning i estetiska ämnen 
styrs framför allt av... (Rangordning av fyra alternativ av olika 
faktorer) 
 
- Anser du att elevernas ålder och grundsärskoleinriktning har nå-
gon betydelse för vilken lärarkompetens du prioriterar (om du 
tvingas prioritera)? 
- Jag prioriterar att läraren har kunskaper i det estetiska ämnet vid 
undervisning av elever i... 
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Miljö – 
var och 
när? 

Fakta om undervis-
ningslokal 

Uppfattning om under-
visningslokal 

- Vilka lokaler specifikt anpassade för undervisning i
estetiska ämnen har grundsärskolan tillgång till?
- I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i det
estetiska ämnesområdet i träningsskolans år 1-6/7-9?
- I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i
ämnena bild/musik/slöjd i grundsärskolans år 1-6/7-9?

- Oavsett hur tillgången till lokaler ser ut på min grundsärskola så
anser jag att det är särskilt viktigt att undervisning i estetiska äm-
nen bedrivs i ämnesspecifika lokaler i ämnet/ämnena...
- Om undervisning i något/några estetiska ämnen/det estetiska äm-
nesområdet bedrivs i klassrum eller annan icke ämnesspecifik lo-
kal görs detta huvudsakligen därför att…

Syfte – 
varför? 

Uppfattning om este-
tiska ämnen 

Uppfattning om este-
tiska ämnens betydelse 
för grundsärskolans ele-
ver 

- Estetiska ämnen är betydelsefulla därför att...
(Rangordning av fyra alternativ)

- I min roll som skolledare anser jag att estetiska ämnen är...
(Val mellan tre alternativ)

Resultat – 
lärande? 

Uppfattning om elever-
nas lärande  

- Undervisningen i estetiska ämnen bör utformas så att...
(Rangordning av fyra alternativ)

Enkäten konstruerades så att frågorna automatiskt anpassades utifrån 
vilka inriktningar och åldersgrupper som rektorerna var ansvariga för. 
De flesta av frågorna i enkäten utformades som flervalsfrågor med fasta 
svarsalternativ, men med möjlighet att komplettera med ett eget alter-
nativ om inget av de fasta alternativen ansågs passa. I vissa frågor om-
bads också respondenterna att förklara ett visst val av fast svarsalter-
nativ i form av fri text. Några frågor utformades som rankningsfrågor 
där respondenterna ombads att ranka givna svarsalternativ i förhål-
lande till varandra.  

Den fullständiga webbenkäten i pappersversion finns att ta del av i Bi-
laga 3. Pappersversionen ger dock inte en helt rättvisande bild av en-
käten då det där inte framgår hur frågor anpassats utifrån individens 
svar. Tillägg med röd text har därför gjorts i pappersversionen för att 
förtydliga hur vissa svarsalternativ leder vidare till andra frågor. Web-
benkäten finns även tillgänglig på länk.16   

16 https://sunet.artologik.net/kau/Preview/9803 
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Distribution av enkäten och insamling av datamaterial 
 
Mailadresserna till alla 684 rektorer importerades till programmet 
Survey & Report. All distribution av enkäten sköttes sedan automatiskt 
av programmet. Enkäten skickades ut 2018-04-06 och stängdes 2018-
06-22 efter fyra påminnelser. Påminnelser sändes endast till de rekto-
rer som inte besvarat enkäten, en funktion som möjliggörs av datapro-
grammet Survey & Report. Efter att enkäten stängts sammanställdes 
svaren automatiskt i Survey & Report.  
 
 

Databehandling, analys och presentation av resultat 
 
Filen med de sammanställda enkätsvaren importerades från Survey & 
Report till statistikprogrammet SPSS. SPSS gör automatiskt procent-
beräkningar och en del av resultatet som presenteras i resultatkapitlet 
härrör direkt därifrån utan bearbetning. En del av enkätsvaren visade 
sig dock bli för detaljerade att redovisa i ursprunglig form och därför 
användes SPSS även för att slå samman och koda om variabler. Till ex-
empel ställdes i enkäten frågor om lärares utbildning inom de olika äm-
nena, dels för årskurs 1-6 och dels för årskurs 7-9. Dessa variabler slogs 
ihop för att få en bild av lärares utbildning över hela årskursspannet, 
det vill säga årskurs 1-9. Nya variabler skapades också genom samman-
slagning och omkodning av befintliga variabler. Till exempel angav 
rektorerna i enkäten om de för årskurs 1-6 var ansvariga för inriktning 
ämnen och/eller ämnesområden, och på samma sätt för årskurs 7-9. 
Av dessa svar skapades de nya variablerna 1) ansvarig för enbart inrikt-
ning ämnen, 2) ansvarig för enbart inriktning ämnesområden, samt 3) 
ansvarig för båda inriktningarna.  
 
För att undersöka olika variablers förhållande till varandra genomför-
des med hjälp av SPSS bivariata analyser i form av korstabuleringar. 
Korstabuleringarna gjordes i fyrfältstabeller och de variabler som an-
vändes var kvalitativa och på nominalskalenivå. Denna typ av variabler 
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innebär att analyser endast kan utföras med icke-parametriska test. Så-
dana test visar om det finns några signifikanta skillnader mellan obser-
verade och förväntade värden, det vill säga om variablerna är beroende 
eller oberoende av varandra. Icke-parametriska test visar dock inte 
vilka variabler i tabellen som är oberoende respektive beroende av 
varandra och säger inte heller något om orsaksförhållandena. De är 
inte prediktiva och kan på så sätt inte heller kan sägas vara något egent-
ligt sambandsmått (Djurfeldt et al., 2010). För att undersöka eventu-
ella samband mellan variabler i enkätens datamaterial användes testet 
Pearson Chi². De korstabuleringar som visade en signifikant skillnad 
på 5%-nivån (p˂,o5) redovisas i resultatet och aktuellt p-värde anges.  

Alla resultat från enkäten presenteras i form av deskriptiv statistik. Re-
sultatet presenteras både i löpande text och i tabellform och komplett-
eras även med enskilda rektorers utsagor från enkätens fritextsvar. 
Dessa utsagor bidrar med exempel som förklarar och fördjupar statisti-
ken. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid vetenskaplig forskning är det särskilt viktigt att  de deltagande 
forskningspersonerna och deras rättigheter hanteras på ett korrekt 
sätt.  Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer har varit ut-
gångspunkt vid planering och genomförande av avhandlingens båda 
delstudier. I delstudie 1 genomfördes datainsamling genom en webb-
enkät, en metod som per automatik innebär att personuppgifter be-
handlas. Enkäten skickades ut som en länk i ett mail, i vilket även kort 
information om studien gavs (Bilaga 2). De rektorer som öppnade län-
ken till enkäten fick där på den första sidan information om hur per-
sonuppgifter skulle hanteras i studien samt de egna rättigheterna i 
samband med detta, ett så kallat missivbrev (Bilaga 3). Deltagarna var 
tvungna att godkänna hanteringen av personuppgifter för att komma 
vidare till själva enkätstudien, vilket är ett vedertaget sätt att hantera 
samtycke digitalt. 
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Programmet Survey & Report som användes för att konstruera och dis-
tribuera enkäten är ett program som Karlstads universitet har avtal för, 
och som är lämpligt ur ett datasäkerhetsperspektiv då dataservern är 
belägen i Sverige. Enkäten utformades som en anonym respondenten-
kät vilket var den högsta graden av avidentifiering som erbjöds av en-
kätprogrammet. Detta innebar att alla mailadresser importerades till 
programmet, varpå detta ombesörjde utskick av mail samt påminnel-
ser till de som ej svarat. Jag som forskare har därmed inte haft insyn i 
deltagarnas svar. Det bör dock noteras att vissa av respondenterna har 
jag kunnat identifiera. I slutet av enkäten ställdes frågan om rektorn 
var intresserad av att grundsärskolan deltog i ytterligare en studie (se 
delstudie 2). 54 rektorer svarade jakande på denna fråga och lämnade 
därför sina kontaktuppgifter. Möjligheten att identifiera en så pass stor 
andel av rektorerna hade kunnat användas för att genomföra en bort-
fallsanalys. Möjligheten att identifiera vissa rektorers svar har inte an-
vänts på annat sätt än för urval av deltagare till delstudie 2. Av etiska 
skäl har därmed inte data från enkäten använts i andra syften än de 
som rektorerna givit sitt medgivande till, inte heller i syfte att genom-
föra en bortfallsanalys. 
 
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
En aspekt av validiteten vid enkätstudier är att frågorna ska mäta det 
som studien har för avsikt att undersöka (Trost & Hultåker, 2016). För 
att stärka validiteten tog enkätkonstruktionen sin utgångspunkt i Dil-
lon (2009). Fem av de element som enligt Dillon, på olika nivåer, 
skapar förutsättningar för undervisningen operationaliserades till en-
kätfrågor. Detta var ett sätt att säkerställa att enkätens frågor gav möj-
lighet att besvara studiens forskningsfråga.   
 
För enkätstudier som har ett representativt syfte har svarsfrekvensen 
en betydelse för studiens validitet (Cook et al., 2000; Pedersen & 
Nielsen, 2016). Strategier som rekommenderas för att öka svarsfre-
kvensen handlar i sin tur till stor del om frågor om reliabilitet, det vill 
säga att enkätstudien är genomförd på ett tillförlitligt sätt (Trost & 
Hultåker, 2016). Strategier för att stärka studiens reliabilitet handlar 
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på så sätt om att samtidigt stärka studiens validitet. När det gäller en-
kätens utformning ska stor vikt läggas vid såväl struktur som formule-
ringar och ordval. Enkäten ska vara lättillgänglig och språket tydligt 
och konkret  (Fan & Yan, 2009; Trost & Hultåker, 2016). För att säker-
ställa sådana aspekter påpekar Fan och Yan (2009) att en pilotstudie 
bör genomföras. I samband med konstruktionen av denna studies en-
kät genomfördes två pilotstudier. I den första pilotstudien deltog tre 
utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid ett svenskt universitet. 
Alla dessa tre personer har egen erfarenhet av både rektorsrollen och 
särskolan. I den andra pilotstudien deltog tre rektorer, två med ansvar 
för grundsärskolor och en med individintegrerade grundsärskoleele-
ver. Sammantaget fick pilotenkäten positiv respons med en del kon-
struktiva förslag på ändringar vilka togs i beaktande.  

Enkäten konstruerades ursprungligen med enbart fasta svarsalterna-
tiv. Något som tydligt framkom i och med pilotstudierna var att förut-
sättningar på olika skolor kan se mycket olika ut och att det därmed 
kan förekomma en individuell variation i rektorernas svar, en variation 
som kan vara svår att täcka med fasta svarsalternativ. Även Bryman 
(2011) påpekar att slutna frågor kan irritera respondenterna om de inte 
tycker att det finns lämpliga svarsalternativ. Trost och Hultåker (2016) 
menar samtidigt att öppna svarsalternativ bör undvikas då dessa är 
tidskrävande och svåra att bearbeta. En förändring som ändå genom-
fördes utifrån pilotstudierna var att lägga till fler kommentarsfält i en-
käten, med möjlighet för rektorerna att i fritext och med egna ord kom-
plettera och förtydliga de fasta svarsalternativen.  

En annan aspekt av enkätens utformning är antalet frågor och den tid 
som det förväntas ta att besvara den. Trost och Hultåker (2016) menar 
att det är högst väsentligt att begränsa antalet frågor. En studie av 
(Cook et al., 2000) visar det motsatta; enkätens omfång har ingen av-
görande betydelse för svarsfrekvensen. Enligt Fan och Yan (2009) är 
variationen stor vad gäller enkätens omfång i förhållande till svarsfre-
kvensen. Vid utformningen av denna studies enkät utnyttjades mjuk-
varuprogrammets möjligheter att skapa en interaktiv enkät på så sätt 
att rektorn endast fick frågor som rörde den eller de skolformer som 
rektorn ansvarade för. De rektorer som ansvarade för alla årskurser i 
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båda grundsärskolans inriktningar fick alla frågor och därmed en om-
fattande enkät. Det interna bortfallet var dock inte större i slutet av en-
käten, vilket indikerar att enkätens omfång inte haft någon avgörande 
betydelse för svarsfrekvensen.  
 
Även vid distributionen finns strategier som kan vidtas för att öka stu-
diens svarsfrekvens. Fan och Yan (2009) poängterar att webbenkäten 
måste vara lätt tillgänglig för mottagaren. I delstudie 1 lades länken till 
enkäten direkt i mailet som sändes till rektorerna. Då mailet var indi-
viduellt riktat krävdes inget lösenord för att logga in. Det var därmed 
enkelt för studiens deltagare att ta sig in till själva enkäten.  
 
En viktig strategi för att motivera deltagarna att genomföra enkäten är 
påminnelser (Fan & Yan, 2008). Påminnelser skickades automatiskt av 
enkätprogrammet och skickades enbart till de rektorer som inte svarat. 
Totalt skickades fyra påminnelser. De rektorer som besvarade enkäten 
gjorde enligt enkätprogrammets statistik detta i nära förhållande till 
det första utskicket eller någon av de fyra påminnelserna. Länken till 
enkäten fanns infogad i påminnelserna. Detta indikerar att besvaran-
det underlättades av att länken var lätt åtkomlig för rektorerna. 
 
Svarsfrekvensen vid enkätstudier ger en indikation om resultatens re-
presentativitet (Pedersen & Nielsen, 2016). Enkätstudien i delstudie 1 
avsåg att undersöka en hel population, det vill säga alla svenska rekto-
rer med ansvar för grundsärskoleklasser. Den totala svarsfrekvensen 
var 30,4%. 84 rektorer svarade att de inte tillhörde enkätens målgrupp 
och gick därmed inte vidare till själva enkäten. Det slutliga datamateri-
alet bygger på svar från 124 rektorer, vilket utgör 18,1% av de totalt 684 
rektorer enkäten sändes till. Detta är lägre än de 39,4% som Cook et al. 
(2000) fann som genomsnittlig svarsfrekvens för webbenkäter. Även 
om (Zhang et al., 2017) påpekar att svarsfrekvensen har sjunkit för alla 
enkätstudier det senaste årtiondet, så får svarsfrekvensen för denna 
studie anses relativt låg. Det finns också risk att en viss skevhet före-
kommer då 54 av de 124 rektorerna som besvarade enkäten (44%) an-
mälde intresse för att delta i delstudie 2. Detta antyder att de rektorer 
som valde att besvara enkäten hade ett särskilt intresse för just este-
tiska ämnen och data från enkäten kan därmed inte betraktas som re-
presentativt för totalpopulationen. Dock, då detta är ett område som 
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inte studerats tidigare kan resultatet ändå anses relevant då ger indi-
kationer om vilka institutionella ramförutsättningar för slöjdämnet 
som formuleras på lokal nivå av rektorer med ansvar för grundsärsko-
lor. 

Delstudie 2 – En fallstudie 

Val av metod 

Delstudie 2 genomfördes som en form av multipel fallstudie (Yin, 
2018). I studien ingår fyra klasser från två grundsärskolor. En kombi-
nation av flera datakällor har använts, vilket är vanligt vid fallstudier 
(Creswell et al., 2007; Merriam, 1998; Thomas, 2011; Yin, 2018). Det 
empiriska dataunderlaget har samlats in genom videoobservationer, 
kvalitativa intervjuer och stimulated recall (SR). Kombinationen av da-
tainsamlingsmetoder möjliggör en analys av lärares och elevers kun-
skapsskapande samhandlingar som grundar sig på såväl deras obser-
verbara interaktioner (videoobservationer), som på lärares intentioner 
och reflektioner kring slöjdundervisningen (kvalitativa intervjuer) 
samt deras tolkning av utvalda videodokumenterade undervisningssi-
tuationer (SR). Det ger alltså grunder för analys på flera nivåer, något 
som Sensevy et al. (2005) betonar som betydelsefullt för att få en för-
ståelse för vad som sker.  

As pragmatists do, we consider beliefs as habits of action. However, if we 
want to identify some of the teachers’ “teaching beliefs”, and behaviors 
these could entail, we have to stop describing classroom interactions, and 
focus on other levels of analysis. Thus, this third level of analysis is mainly 
based on interviews with the teachers, and on the analyses they provide of 
their own actions. (Sensevy et al., 2005, s. 160) 

Urval 

En utgångspunkt för urval av delstudiens subjekt var att söka goda ex-
empel, det vill säga att göra vad Creswell (2013) kallar för ett intensivt 
urval, söka informationsrika informanter som på ett intensivt, men 

88



inte extremt, sätt belyser det studerade fenomenet. Forskning visar att 
god undervisning och hög måluppfyllelse för eleverna delvis har ett 
samband med att lärarna har ämneskunskaper och utbildning för den 
undervisning de bedriver (Håkansson & Sundberg, 2012). 

I första hand valdes därför skolor med lärare med behörighet att un-
dervisa i ämnet slöjd och ämnesområdet estetisk verksamhet i grund-
särskolan, det vill säga ämneslärare i slöjd med påbyggnadsutbildning 
till speciallärare med specialisering utvecklingsstörning. Då ämnet 
slöjd inkluderar både materialinriktningarna textil samt trä och metall 
fanns ett önskemål att inkludera lärare i båda materialinriktningarna 
från samma skola. Då ytterst få slöjdlärare har speciallärarutbildning 
var ett urvalskriterium att minst en av slöjdlärarna på skolan hade den 
efterfrågade utbildningen. Ett annat urvalskriterium var att inkludera 
elever i olika åldrar och från grundsärskolans båda inriktningar, detta 
med utgångspunkt i att den forskning som visar att det finns behov av 
studier som inkluderar både elever som läser grundsärskolans ämnen 
samt de som läser inriktningen ämnesområden. Urvalsförfarandet (se 
nedan) resulterade i att två skolor, Asplingeskolan och Björkvedasko-
lan (fingerade namn), ingår i delstudie 2. Från vardera skolan deltar 
två lärare, en textilslöjdslärare och en trä- och metallslöjdslärare. Vi-
dare deltar från Asplingeskolan tre klasser; en med inriktning mot äm-
nen och två med inriktning mot ämnesområden. Från Björkvedaskolan 
deltar två klasser, en mot vardera inriktningen. Från båda skolorna del-
tar även assistenter. Tabell 3 visar deltagarna i studien.  

Tabell 3. Deltagare i fallstudien fördelade per skola. 

Deltagare Asplingeskolan Björkvedaskolan Totalt 

Lärare 2: 1 textil, 1 trä- 
och metall 

2: 1 textil, 1 trä- 
och metall 

4: 2 textil, 2 trä- 
och metall 

Elever 9 10 19 
     Ämnesområden, åk 1-6 6 4 10 
     Ämnen, åk 7-9 3 6 9 
Assistenter   7 5 12 

Ett målinriktat urval görs ofta i flera led (Bryman, 2011) och urvalspro-
ceduren för delstudie 2 genomfördes i följande steg: 
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Steg 1: I webbenkäten i delstudie 1 tillfrågades rektorerna om de var 
intresserade av att deras skola deltog i en studie med fokus på under-
visning i slöjd. 54 rektorer svarade ja och lämnade sina mailadresser.  
 
Steg 2: Av de 54 skolorna valdes de ut som hade a) lärare i båda materi-
alinriktningarna: textil och trä- och metall, b) minst en ämneslärare i 
slöjd med påbyggnadsutbildning till speciallärare med specialisering 
utvecklingsstörning, c) både ämnen och ämnesområden, samt d) alla 
årskurser från 1-9. Tre skolor uppfyllde samtliga kriterier. Dessa skolor 
kontaktades via mail med information om studien och en förfrågan om 
att delta. En rektor tackade nej och två rektorer tackade ja: rektorerna 
för Asplingeskolan och Björkvedaskolan. Dessa två rektorer ombads att 
vidarebefordra kontaktuppgifter till de lärare som undervisade i slöjd 
grundsärskolan. 
 
Steg 3: Kontaktuppgifter till fyra slöjdlärare, två på varje skola, erhölls. 
Via mail bokades ett möte med slöjdlärarna på respektive skola. Vid 
mötet informerades lärarna muntligt och skriftligt om studiens syfte, 
hur studien var tänkt att genomföras och vad som förväntades av dem 
som lärare. Lärarna gavs också möjlighet att ställa frågor. Alla fyra 
slöjdlärarna var positiva till att delta i studien.  
 
Steg 4: De två slöjdlärarna på varje skola ombads att tillsammans välja 
ut minst två klasser för deltagande i studien. Om möjligt skulle minst 
en klass bestå av elever som läste grundsärskolans inriktning ämnen 
och en klass inriktningen ämnesområden. Valet av klasser skedde på 
olika sätt på de två skolorna. På Asplingeskolan informerade rektorn 
om studien på ett föräldramöte för vårdnadshavare till elever i grund-
särskolan. Skriftlig information lämnades till samtliga vårdnadsha-
vare. Då det visade sig finnas behov av det, översattes informationen 
även till arabiska och somali. De två slöjdlärarna valde därefter ut de 
klasser där flest vårdnadshavare lämnat sitt samtycke till att deras barn 
deltog i studien. På detta sätt valdes tre klasser ut, två med inriktning 
ämnesområden och en med inriktning ämnen. På Björkvedaskolan 
valde de två slöjdlärarna ut två klasser som de ansåg lämpliga för stu-
dien, en klass i vardera grundsärskoleinriktning. På denna skola deltog 
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jag vid ett föräldramöte och informerade muntligt och skriftligt om stu-
dien i de två klasser som valts ut. Totalt valdes därmed fem klasser, två 
med inriktning ämnen och tre med inriktning ämnesområden, ut för 
deltagande i studien. 

Steg 5: Val av lektionstillfällen att delta vid gjordes i samråd med de 
deltagande slöjdlärarna. Önskemålet var att inkludera två till fyra lekt-
ioner med varje klass och i varje materialinriktning (textil respektive 
trä- och metall). Ett annat önskemål var också att lektionerna skulle 
innehålla en variation av undervisningsaktiviteter, varför lektionerna 
helst skulle vara utspridda över en längre tidsperiod.  

Steg 6: Vid besöken genomfördes videoobservationer av slöjdlektioner 
i de överenskomna klasserna. Läraren ombads välja minst en situation 
från varje lektion att behandla med SR i efterföljande intervju. De fö-
reslogs välja någon situation som de upplevt som lyckad, spännande, 
utmanande eller på annat sätt intressant att diskutera. Detta visade sig 
dock vara svårt då lärarna i efterhand inte kunde komma på någon sär-
skild situation de ville diskutera. Lärarna gavs vid varje intervjutillfälle 
möjlighet att välja, men i slutändan blev det jag som valde undervis-
ningssituationer för SR. Jag valde situationer utifrån samma princip 
som för hela delstudien, det vill säga ett intensivt urval (Creswell, 
2013). Jag valde situationer som jag uppfattade som didaktiskt täta, 
det vill säga situationer som på ett tydligt sätt exemplifierade lärarens 
handlingsrepertoar, organisation av den didaktiska miljön och utform-
ning av didaktiska kontrakt. Det kunde till exempel vara situationer där 
det uppstod brott i det didaktiska kontraktet eller där det fanns risk för 
kontraktsbrott men där dessa undveks. 

Steg 7: Efter avlutad datainsamling valdes några SR-behandlade lekt-
ionssekvenser ut för fördjupad analys. Alla videosekvenser som be-
handlats med SR tittades igenom och alla intervjuer lästes igenom. I 
syfte att belysa hur den didaktiska relationen gestaltar sig valdes se-
kvenser som visade på en så stor variation av didaktiska relationer som 
möjligt. Minst en situation från varje lärare valdes. Av praktiska utrym-
mesmässiga skäl var omfånget på materialet tvunget att begränsas och 
därför valdes slutligen fem videosekvenser ut för att belysa hur den di-
daktiska relationen gestaltar sig i lärares och elevers samhandlingar. 
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Dessa exempel benämns fortsättningsvis undervisningssituationer 
och presenteras i resultatkapitlet. 
 
 

Datainsamling och datamaterial 
 
Data samlades in under delvis olika tidsperioder på de två skolorna. På 
Asplingeskolan samlades data in under två terminer (från april till de-
cember 2019) med två samlade besök från onsdag till torsdag under 
vårterminen och två besök från onsdag till torsdag under hösttermi-
nen. Sammanlagt tillbringades åtta dagar för datainsamling på 
Asplingeskolan. På Björkvedaskolan samlades data in under en termin 
(september till december 2019), på tisdagar och onsdagar. Sammanlagt 
genomfördes datainsamling på Björkvedaskolan under nio dagar. 
Detta upplägg för datainsamling styrdes helt av praktiska omständig-
heter. Besöken på skolorna fick anpassas efter lov, studiedagar, prak-
tikperioder, friluftsdagar och andra aktiviteter som utgör en del av sko-
lans verksamhet men medför avbrott i den ordinarie undervisningen. 
Så fick besöken även anpassas i förhållande till oförutsedda händelser 
som lärares sjukfrånvaro.  
 
Under mina besök samlades data in i form av videoobservationer, in-
tervjuer med och utan SR samt genom fältanteckningar och skisser. To-
talt videofilmades 43 slöjdlektioner med en sammanlagd tid på 27 tim-
mar och 55 minuter. Sammanlagt genomfördes vidare 28 intervjuer 
med de fyra lärarna. En inledande intervju genomfördes med varje lä-
rare. Av praktiska skäl var det inte möjligt att genomföra en uppföl-
jande intervju efter varje observerad lektion, därför behandlades ofta 
flera observerade lektioner och SR-situationer under en och samma in-
tervju. Efter varje besök på skolorna skrev jag minnesanteckningar. 
Dessa bestod av egna tankar och funderingar som väckts under besö-
ket, sådant som jag ville komma ihåg att fråga om vid nästkommande 
besök. Det kunde också vara mer deskriptiva anteckningar, till exempel 
beskrivningar av specifika metoder, lärarnas arbets- och förhållnings-
sätt eller egna upplevelser av både den fysiska och sociala miljön. Jag 
gjorde även en del skisser, framför allt av slöjdsalarnas fysiska lärmiljö.  
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Tabell 4 visar videomaterialets fördelning över ämnen och ämnesom-
råden, slöjdform och lärare. En översikt av intervjumaterialets omfatt-
ning och fördelning per lärare samt hur många SR-situationer som be-
handlats illustreras i Tabell 5. 

Tabell 4. Videomaterialets omfattning. Antal videoobserverade lektionstillfällen 
och tidsomfattning fördelat på lärare, materialinriktning samt grund-
särskoleinriktning. 

Materialinriktning/lä-
rare 

Antal lektioner/ 
omfattning i tid i 
ämnesområden 

Antal lektioner/ 
omfattning i tid i 
ämnen 

Totalt antal lektioner/ 
omfattning i tid 

Textilslöjd 
        Eva, 7 / 4 h 5 min 4 / 4 h 2 min 11 / 8 h 7 min 
        Maria 4 / 1 h 47 min 9 / 6 h 3 min 13 / 7 h 50 min 
   Totalt 11 / 5 h 52 min 13 / 10 h 5 min 24 / 15 h 57 min 

Trä- och metallslöjd 
        Lars 4 / 1 h 41 min 8 / 4 h 1 min 12 / 5 h 42 min 
        Mikael 4 / 2 h 13 min 4 / 4 h 3 min 8 / 6 h 16 min 
   Totalt 8 / 3 h 54 min 12 / 8 h 4 min 20 / 11 h 58 min 

Totalt 19 / 9 h 46 min 24 / 18 h 9 min 43 / 27 h 55 min 

Tabell 5. Intervjumaterialets omfattning. Antal intervjuer, tidsomfattning, inter-
vjuer med SR samt totala antalet lektionssekvenser som behandlats med 
SR, fördelat på lärare, materialinriktning, samt grundsärskoleinriktning.  

Materialinriktning/ 
lärare 

Antal intervjuer Omfattning 
i tid 

Med 
SR¹ 

SR-
situationer² 

Textilslöjd 
        Eva 1 inledande, 5 uppföljande 4 h 24 min 4 7 
        Maria 1 inledande, 3 uppföljande³ 4 h 23 min 2 6 
   Totalt 2 inledande, 8 uppföljande³ 8 h 47 min 6 13 

Trä- och metallslöjd 
        Lars 1 inledande, 4 uppföljande³ 4 h 30 min 3 6 
        Mikael 1 inledande, 3 uppföljande 2 h 1 min 2 4 
   Totalt 2 inledande, 7 uppföljande³ 6 h 31 min 5 10 

Totalt 4 inledande, 14 uppföljande³ 15 h 18 m 11 26 
¹ Antal uppföljande intervjuer med inslag av stimulated recall (SR).  
² Antal lektionssekvenser som behandlas med SR i de uppföljande intervjuerna. En intervju kan ha 
inslag av en eller flera SR-situationer.  
³ En uppföljande intervju genomförde med Eva och Mikael tillsammans, ej med inslag av SR. 

I det följande redogörs för de metoder som användes i fallstudien. 
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Videoobservationer 

Videoobservationer ger underlag för att fånga både verbala och icke-
verbala uttryck som kroppsorientering, kroppsspråk, mimik, blickori-
entering, ljudande och artefakter (Goodwin, 2000; Heikkilä & 
Sahlström, 2003; Mondada, 2009). Allt detta är centrala aspekter av 
interaktion, inte minst vid studier av elever i grundsärskolan 
(Anderson & Tvingstedt, 2009). Dessa aspekter är även centrala vid 
slöjdundervisning, och ett flertal svenska avhandlingar som fokuserat 
undervisningskontexter i slöjd har använt just videoobservationer (t ex 
Andersson, 2021; Ekström, 2012; Frohagen, 2016; Johansson, 2002; 
Mäkelä, 2011; Sigurdson, 2014; Westerlund, 2015).  

Vad som kan anses som ett diskret och minimalt störande sätt att vide-
ofilma är att använda en fast kamera. En fast kamera kräver dock att 
aktiviteterna som studeras är någorlunda rumsligt stabila (Heikkilä & 
Sahlström, 2003). Detta är inte vad som kännetecknar en traditionell 
slöjdundervisning, där läraren rör sig runt i klassrummet mellan olika 
elever och där även eleverna är rörliga i rummet för att till exempelvis 
hämta material och redskap eller för att använda fasta maskiner eller 
genomföra andra platsbundna aktiviteter. Ett alternativ är att använda 
flera videokameror och kombinera både en fast och en handburen vi-
deokamera. Detta är en metod som gör det möjligt att fånga flera ske-
enden parallellt vilket också möjliggör analys på olika nivåer (Blikstad-
Balas, 2017; Klette et al., 2017). Med utgångspunkt i detta användes vid 
det första besöket i de olika undervisningsgrupperna enbart en hand-
hållen videokamera, men med tanken att utifrån deltagarnas reakt-
ioner samt lokalernas och undervisningens utformning eventuellt vid 
de fortsatta observationerna utöka med en eller flera fasta videokame-
ror samt trådlösa mikrofoner. Det visade sig dock vid besöken att flera 
elever tydligt reagerade på kamerans närvaro genom ett delvis föränd-
rat uppträdande (både som jag själv upplevde och enligt lärarnas utsa-
gor efter lektionerna). Efter något besök tycktes eleverna ha vant sig 
och närvaron av den handburna videokameran hade till viss del avdra-
matiserats. Då datainsamlingsperioden var begränsad i tid ville jag inte 
utmana denna påbörjade avdramatisering och valde därför att inte föra 
in ytterligare teknisk utrustning. Videoobservationerna genomfördes 
därför genomgående med endast en handburen videokamera. 
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Intervjuer med och utan stimulated recall 

Tierney och Dilley (2001) påpekar att intervjuer ger information som 
inte kan samlas in på annat sätt. Intervjuer kan utgöra ett komplement 
då de ger en fördjupad förståelse för de skeenden som synliggörs ge-
nom till exempel observationer.  

Observation can certainly lead to insights about, say, interactional styles of 
teachers with students or patterns of behavior in a classroom, but without 
interview data gathered directly from the participants/actors, observation 
is akin to watching silent movies. (Tierney & Dilley, 2001, kap. 22, s. 3) 

Med varje lärare genomfördes först en inledande intervju med fokus på 
läraren och hans/hennes bakgrund. Detta gjordes i form av en semi-
strukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjuformen syftar 
till att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld med utgångspunkt 
i en intervjuguide med förformulerade frågor (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vid de inledande intervjuerna användes en sådan intervjuguide 
(Bilaga 4).  

För att få ta del av lärarnas syfte med lektionen samt deras reflektioner 
kring vad som skett under lektionen gjordes uppföljande intervjuer 
med studiens lärare efter genomförd lektion. Som en del av de uppföl-
jande intervjuerna användes SR. Dessa intervjuer utgjorde ett mellan-
ting mellan semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Ostruk-
turerade intervjuer har en friare form än semistrukturerade intervjuer, 
men även ostrukturerade intervjuer tar i regel avstamp i något tema 
eller PM som minneshjälp för forskaren (Bryman, 2011). I detta fall ut-
gjorde SR-sekvensen en väsentlig utgångspunkt och tema för intervjun 
och den intervjuade läraren uppmuntrades att beskriva och utveckla 
sina tankar kring vad som skedde på videosekvensen. Som grund för 
intervjun fanns dock även en intervjuguide (Bilaga 5). 

Alla intervjuer, både de inledande och de uppföljande, genomfördes i 
någon av lärarnas slöjdsalar. En intervju på Björkvedaskolan fick av 
praktiska skäl genomföras med de båda lärarna tillsammans. Vid 
denna intervju användes inte SR. 
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SR är en metod som är särskilt väl lämpad för att belysa lärares reflekt-
ioner kring sin egen undervisningspraktik (Lyle, 2003). SR innebär att 
en eller flera utvalda sekvenser från en videoobservation används som 
en del av intervjun med den person som observerats. Forskaren och 
den intervjuade tittar tillsammans på filmsekvenser från tidigare ge-
nomförd videoobservation, samtidigt som den intervjuade berättar om 
sina upplevelser av situationen och forskaren ställer följdfrågor (Busse 
& Ferri, 2003). Att betrakta sig själv i efterhand i en utvald situation  är 
ett sätt att stimulera till återupplevelse och medvetandegörande och 
möjliggör på så sätt för den som observerats, i detta fall läraren, att re-
flektera kring sin egen undervisningspraktik (Busse & Ferri, 2003; 
Lyle, 2003). 

Databehandling, analys och presentation av resultat 

För att få en överblick av det empiriska materialet i delstudie två, 
katalogiserades och organiserades videofilmer, ljudfiler och foton i 
tidsordning och med korta beskrivningar av innehållet (Derry et al. 
(2010). Efter det att allt datamaterial sorterats transkriberades alla 
intervjuer. Intervjuerna skrevs ned så ordagrant som möjligt men 
samtidigt på ett sådant sätt att texten blev begriplig och läsvänlig. 

Det empiriska materialet analyserades därefter dels med avseende på 
vissa ramförutsättningar inom vilka samhandlingarna i undervisnings-
situationerna utvecklades, dels med fokus på den didaktiska relationen 
i de fem utvalda undervisningssituationerna.  

Respektive lärares bakgrund, syn på och förhållningssätt till slöjd i 
grundsärskolan betraktas i studien som viktiga ramförutsättningar. 
Den inledande intervju som genomfördes med varje lärare hade som 
syfte att bidra med sådan information. Vid transkriptionerna 
upptäcktes dock att sådan bakgrundsinformation även till viss del 
fanns i de uppföljande intervjuerna. Alla intervjuer lästes därför 
igenom och i de fall lärarna i uppföljande intervjuer berörde liknande 
bakgrundsteman markerades detta. För att teckna ett porträtt av varje 
lärare gjordes därefter gjordes en sammanfattning. I denna 
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sammanfattning infogades information från fältanteckningarna då 
dessa innehöll egna iakttagelser av lärarens agerande och 
förhållningssätt. 

Vid analysen av den didaktiska relationen användes all insamlad data, 
det vill säga både intervjuer, videoobservationer, fältanteckningar, fo-
ton och skisser. En central utgångspunkt har dock varit en detaljerad 
analys av videoinspelningarna av de fem utvalda undervisningssituat-
ionerna i kombination med SR-intervjuerna. Vid analysen har tre be-
grepp hämtade från teorin om didaktisk samhandling använts (Ligozat, 
2011; Ligozat et al., 2018, Sensevy, 2010; Sensevy et al., 2005): meso-
genesis, topogenesis och chronogenesis.  

Mesogenesis: Dokumenterar den didaktiska miljön. Beskriver vad som 
är i fokus, vilket innehåll som lärares och elevers samhandlingar riktas 
mot.  För varje skifte av fokus sker en omorganisering av den didaktiska 
miljön. Att skifta fokus är en mesogenesisk handling. 

Topogenesis: Dokumenterar deltagarnas positioner. Beskriver uppdel-
ningen av aktivitet mellan lärare och elev och vem som tar ansvar för 
samhandlingarna.  Att ta ansvaret och att ge ansvaret till den andre är 
topogenesiska handlingar. Dessa handlingar kan grunda sig på mer el-
ler mindre medvetna val.  

Chronogenesis: Dokumenterar kunskapsinnehållets progression över 
tid. Beskriver hur innehållet utvecklas genom lärares och elevers sam-
handlingar; när och i vilken ordning innehållets olika delar behandlas. 
Att fatta beslut om när ett visst innehåll ska behandlas, eller i vilken 
ordning olika innehåll ska behandlas, är exempel på chronogenesiska 
handlingar.  

Dessa tre aspekter av den didaktiska relationen utvecklas simultant och 
i förhållande till det didaktiska kontraktet och den didaktiska miljön. 
På detta sätt kan begreppen användas för att beskriva lärares och ele-
vers samhandlingar samt hur den didaktiska relationen etableras och 
utvecklas. De tre genesis är intimt förknippade med varandra och ut-
vecklas i en reciprok process. Utgångspunkten är emellertid mesoge-
nesis, det vill säga undervisningsinnehållet och den didaktiska miljön. 
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In the analytical process, the mesogenesis is the starting point of the anal-
ysis upon which the topogenesis and the chronogenesis may be featured. In 
summary, the articulation of the didactic contract and the didactic milieu 
in the JAD framework enables us to understand that the primitive didactic 
milieu (as a set of material, symbolic, semiotic objects) evolves continu-
ously through the teacher’s and students’ joint actions, namely the meso-
genesis. This intertwined process creates breaches in the didactic contract 
that punctuate and go along with the content progression, namely, the 
chronogenesis. The breaches of the didactic contract also highlight differ-
ences in participants’ meaning-makings and originate forms of responsi-
bility (related to the content at stake in transactions) that each participant 
may assume, namely, the topogenesis. (Ligozat et al., 2018, s. 150-151) 

Som underlag för analyserna sammanställdes videoinspelningarna av 
de utvalda undervisningssituationerna i videotranskript bestående av 
en kombination av text och illustrationer. För att placera videosekven-
sen i sitt sammanhang studerades videomaterialet från hela den lekt-
ion som situationen hämtats från. I videomaterialet söktes efter 
aspekter som berörde det didaktiska kontraktet och den didaktiska 
miljön. De aspekter som framträdde i datamaterialet sammanfattades 
och beskrevs med egna ord. För att få en bild av den grund som lärarens 
agerande bottnade i studerades transkripten från den uppföljande in-
tervju som genomfördes efter den lektion som undervisningssituat-
ionen hämtades från. Genom användandet av SR under intervjun gav 
transkripten viss inblick i lärarens reflektioner kring den egna under-
visningen och tolkning av den utvalda filmsekvensen. Detta samman-
fattades och tydliggörande citat från läraren valdes ut. Denna inform-
ation kompletterades med information från respektive lärarporträtt. 

Den egna förförståelsen 

Min egen grundutbildning är till ämneslärare i textilslöjd med behörig-
het för grundskola och gymnasium. Jag har sedan läst ett flertal olika 
kurser i specialpedagogik och vidareutbildat mig till speciallärare med 
specialisering mot utvecklingsstörning samt även till bildlärare för års-
kurs 7-9. I nästan 20 år har jag undervisat i estetiska ämnen, huvud-
sakligen i textilslöjd men även i trä- och metallslöjd och bild. Den större 
delen av dessa 20 år har jag arbetat i grundsärskolan och med elever 
med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med hörsel-
skada/dövhet, flerfunktionsnedsättning och dövblindhet. En mindre 
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del av tiden har jag arbetat på en gymnasiesärskola med estetisk inrikt-
ning.  

Jag är väl förtrogen med slöjdsalen som undervisningsmiljö och slöjd-
lärarens vardagliga arbete och min relation till avhandlingens forsk-
ningsintresse kan följaktligen beskrivas som både djup och nära. Kvale 
och Brinkmann (2014) påpekar att om forskaren har en alltför nära re-
lation till forskningens objekt kan detta både påverka studiens tillför-
litlighet och utgöra ett etiskt problem. Samtidigt menar Kvale och 
Brinkmann att det kan det finnas en poäng i att vara väl insatt. För att 
uppfatta nyanser och få en djupare förståelse av problemområdet kan 
det krävas förförståelse och förkunskaper, ett sätt att se på det som stu-
deras med väl anpassade glasögon.  

Forskningsetiska överväganden 

Delstudien har genomförs med en kombination av flera metoder, bland 
annat videoobservationer. Videofilmning innebär per automatik att 
personuppgifter behandlas. Det krävs därmed att särskild vikt läggs vid 
att beakta etiska aspekter under alla de faser som en videostudie om-
fattar (Vetenskapsrådet, 2017). Då elever i grundsärskolan inkluderas 
i studien anses den inte bara behandla personuppgifter utan även käns-
liga personuppgifter; eleverna har en medicinsk diagnos vilken berör 
deras hälsa. Ett krav för att få behandla känsliga personuppgifter är att 
studien genomgår en etisk prövning (Dir. 2016:15). En ansökan om 
etikprövning av forskning som avser människor sändes därför (enligt 
praxis i huvudhandledarens namn) till den regionala etikprövnings-
myndigheten i Uppsala i oktober 2018. Ansökan  beviljades den 7 no-
vember 2018 (Bilaga 6). 

Information om studien, databehandling och deltagarnas rättigheter 
har delgetts alla som berörts av studien, likaså har samtycke för delta-
gande inhämtats. Därmed har missivbrev lämnats till och samtycke in-
hämtats från rektorerna för fallstudiens två skolor (Bilaga 7), delta-
gande lärare (Bilaga 8), assistenter (Bilaga 9) samt elevernas vårdnads-
havare (Bilaga 10). Ett etiskt dilemma som diskuteras av Aarsand och 
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Forsberg (2010) gäller informerat samtycke och huruvida barn, om de 
ingår i en videostudie, förstår vad det är de ger sitt samtycke till. 
Missivbrev och samtyckesblankett i två versioner, en med mer text (Bi-
laga 11) och en lite enklare (Bilaga 12) har använts när samtycke disku-
terats och inhämtats från eleverna. De elever som har varit skrivkun-
niga har undertecknat samtyckesblanketten (om de accepterat att delta 
i studien), i andra fall har missivbrevet mer använts som diskussions-
underlag. I dessa fall har ett deltagande i studien formulerats som en 
fråga till eleven om den vill bli filmad eller ej. För detta ändamål till-
verkade jag enkla bildkort (Bilaga 13) som stöd för kommunikationen.  

Informerat samtycke innebär mer än ett godkännande och en signatur 
på ett papper. Samtycke är snarare en ständigt pågående process, ett 
slags förhandling som utgör en del av samverkan mellan studiens del-
tagare och forskaren (Sahlström et al., 2019). Då barn (och elever) per 
automatik befinner sig i en underordnad position och har mindre möj-
ligheter till inflytande över sina liv menar Aarsand och Forsberg (2010) 
att då barn utgör forskningspersoner är det extra viktigt att som fors-
kare skapa en miljö som ger deltagarna möjligheter att i så stor ut-
sträckning som möjligt påverka hur data produceras och används. 
Skånfors (2009, 2013) framhåller vikten av att forskaren fäller ut sin 
etiska radar vid studier av barn på förspråklig nivå. Det innebär att vara 
uppmärksam på barnets signaler, då barn på detta sätt visar sitt even-
tuella samtycke. Detta har varit ett viktigt förhållningssätt även vid 
denna studie som genomförts i grundsärskolan. Jag har vinnlagt mig 
om att under observationerna vara lyhörd för och uppmärksam på 
varje enskild elevs signaler och andra tecken som kan tyda på obehag 
eller missnöje med situationen. På detta sätt har det skett en ständig 
omförhandling av elevens deltagande. Jag har även emellanåt stämt av 
med blickar, gester och ord med deltagande personal som känner ele-
verna väl och kunnat tolka signaler bättre än mig. Mina egna kunskaper 
i teckenspråk har emellanåt varit en tillgång då det använts av en del 
elever (i synnerhet i form av TAKK; tecken som alternativ och komplet-
terande kommunikation).  

Ett etiskt dilemma att hantera under videoobservationerna har varit att 
inte inkludera de elever som inte gett sitt samtycke eller vars vårdnads-
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havare inte gett sitt samtycke till att delta i studien. Detta var ett di-
lemma som enbart behövde hanteras på Asplingeskolan, då alla elever 
i klasserna på Björkvedaskolan samtyckte till att delta i studien. Att vi-
deoobservationerna genomfördes med endast en handburen videoka-
mera visade sig vara en fördel. Den handburna kamerans position har 
snabbt och enkelt ändrats vilket gjort det möjligt att styra vad som fil-
mats. Kamerans fokus har på så sätt kunnat riktas om till exempel då 
elever rört sig runt i salen. Om filmning skett med stativburen video-
kamera hade denna typ av flexibilitet varit mindre. Eleverna på 
Asplingeskolan hade fasta platser i båda slöjdsalarna. Detta har inne-
burit att jag redan innan lektionens start och i samråd med läraren har 
kunnat placera mig och kameran på en strategisk plats. Omständighet-
erna skiljde sig sedan något mellan olika klasser. I klassen med elever 
som läser ämnen har de elever som inte deltagit i studien själva varit 
medvetna om detta och själva varit noga med att hålla sig utom kame-
rans syn- och hörhåll. Ur denna synpunkt har det varit en fördel att 
enbart videokamerans mikrofon användes och inte kompletterades 
med bänkmikrofon. I de två klasserna med elever som läser ämnesom-
råden fanns inte samma medvetenhet hos eleverna själva. Under dessa 
lektioner har jag undvikit att filma eleverna. Dessa elever har haft ett 
mycket begränsat verbalt språk och deras röster har därmed i liten ut-
sträckning tagits upp av mikrofonen. För att undvika att eleverna ska 
uppleva sig som särbehandlade eller exkluderade har jag, om eleven 
visat intresse för mig och videokameran, låtsatsfilmat med kameran 
avstängd. I de fall en elev som inte har deltagit i studien har fångats på 
bild- eller ljudupptagning har dessa sekvenser varken transkriberats, 
analyserats eller på annat sätt använts i studien.  

En annan etisk aspekt att beakta vid studier som använder video som 
forskningsmetod är att videofilmning lätt inkräktar på individernas in-
tegritet; det är därför särskilt viktigt att forskaren genomför studien på 
ett ansvarsfullt och respektfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Eleverna 
har inte haft reell möjlighet att i efterhand till exempel be mig att inte 
använda en specifik filmsekvens i analysen, varför jag under studiens 
gång undvikit att filma sådana situationer som jag ansett skulle kunna 
inkräkta på elevernas integritet, till exempel kraftiga humöryttringar 
eller konflikter. Att på detta sätt välja bort att filma vissa situationer 
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kan påverka studiens kvalitet. Larsson (2005) lyfter just denna proble-
matik; att av etiska skäl skydda deltagarnas identitet kan medföra en 
sämre validitet. När jag i delstudie 2 uppmärksammat sådana konflik-
ter mellan etik och validitet valde jag att prioritera deltagarnas integri-
tet. Även om konflikter och humöryttringar kan vara en del av det som 
sker i en undervisningssituation och något som påverkar den didak-
tiska relationen, valde jag vid flera tillfällen att inte filma till exempel 
när elever gick i stark affekt. Att filma sådana situationer upplevde jag, 
utifrån min etiska radar, som integritetskränkande. Vid sådana situat-
ioner försvann i regel också undervisningens innehåll ur fokus, och 
därmed också situationernas direkta betydelse för den didaktiska re-
lationen. 

När data från delstudien presenteras i avhandlingen är alla deltagare, 
såväl skolor som personer, pseudonymiserade. Skolornas namn är på-
hittade och personerna har fått namn från SCBs statistik över de van-
ligaste namnen i Sverige för olika åldersgrupper.17 Ett stort antal foton 
används för att representera det empiriska materialet i avhandlingens 
resultatkapitel. För att minska risken att deltagarna identifieras har fo-
tona omarbetats till teckningar med hjälp av applikationen Procreate, 
iPad och iPad-penna. Det omfattande antalet illustrationer har ansetts 
betydelsefullt i syfte att synliggöra lärares och elevers samhandlingar. 
Illustrationerna gör det möjligt att återge både ansiktsuttryck, blick-
riktningar, kroppsspråk och annan icke-verbal kommunikation. De gör 
det också möjligt att återge lärares och elevers handlingar i och med 
slöjdens karaktäristiskt materiella didaktiska miljö. 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Åtta aspekter som har betydelse för trovärdigheten i en kvalitativ studie 
har sammanställts av Creswell (2013, ss. 250-252): 1) långvarig och 
enträgen datainsamling har genomförts i fallstudien genom återkom-

17(https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/amnesovergripande-
statistik/namnstatistik/ 
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mande besök och datainsamling utspridd över minst en termin, 2) tri-
angulering har genomförts genom att flera metoder, både intervjuer, 
observationer, SR, minnesanteckning och egna skisser använts vid da-
tainsamling, 3) granskning och debriefing har erhållits av tre handle-
dare. Dessa har ställt utmanande frågor om metod och tolkningar, stöt-
tat fokushållning och ärlighet samt funnits tillgängliga för ventilering 
av känslor som väckts under datainsamlingens gång, 4) omfamning av 
oväntade/negativa resultat har gjorts genom att utveckla och förfina 
arbetshypoteser under datainsamlingens gång, samt genom att i resul-
tatpresentationen inte utesluta motsägelsefulla och/eller negativa re-
sultat, 5) tydliggörande av forskarens bias har gjorts genom att besk-
riva mina egna erfarenheter. Detta gör det möjligt för läsaren att själv 
bilda sig en uppfattning om min förförståelse och position i förhållande 
till fältet, 6) deltagarvalidering har genomförts dels genom att studi-
ens lärare har erbjudits att läsa igenom de transkriberade intervjuerna 
innan analysarbetet påbörjades, och dels genom att lärarna själva bi-
dragit till själva analysarbetet genom att delge sina tolkningar av den 
egna undervisningen, 7) innehållsrika och fylliga beskrivningar ges i 
resultatkapitlet och gör det möjligt för läsaren att följa och förstå de 
analyser som gjorts. Resultatpresentationen synliggör lärarnas egna 
utsagor med hjälp av citat samt illustrerar lärares och elevers rörelser 
och slöjdaktiviteter i transkript med både bilder och text. Dessa inne-
hållsrika beskrivningar synliggör hur det specifika och det generella 
binds samman, 8) extern granskning har genomförts genom semi-
nariebehandling vid tre tillfällen under avhandlingsarbetets gång. Vid 
ett planerings-, ett mitt- och ett slutseminarium har arbetet granskats 
av och diskuterats med läsare utan tidigare inblick i eller relation till 
avhandlingens innehåll. 

Morse (2015) menar att vid kvalitativ forskning är trovärdighet och på-
litlighet tätt sammanflätade. Pålitligheten är en del av den process som 
påverkar studiens trovärdighet; pålitligheten är på så sätt en inre stöt-
tepelare för trovärdigheten.  För att läsaren ska kunna bedöma studi-
ens pålitlighet har ett tydligt och innehållsrikt metodavsnitt skrivits, 
detta då pålitlighet åstadkoms just genom att säkerställa att ”det skapas 
en fullständig och tillgänglig redogörelse för forskningsprocessen – 
problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, 
intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare” 
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(Bryman, 2011, s. 355). Att redogöra för aspekter av pålitlighet, som till 
exempel val av teknisk utrustning, har betydelse för trovärdighetsa-
spekten att ge täta resultatbeskrivningar. Detta visar hur pålitlighets- 
och trovärdighetsaspekter är sammanlänkade. Några av dessa aspekter 
har framträtt som dilemman i denna studie och diskuteras i det föl-
jande. 

Ett av syftena med en långvarig och enträgen datainsamling är att 
minska observationseffekter, det vill säga att forskaren och forsknings-
processen påverkar studiens deltagare (Morse, 2015). Mondada (2009) 
menar dock att det vid videoobservationer är näst intill oundvikligt att 
studiens deltagare på olika sätt reagerar på forskaren och framförallt 
på kameran. I denna fallstudie reagerade deltagarna mycket olika på 
min och videokamerans närvaro. Vissa elever ignorerade mig redan 
från första tillfället medan andra, både lärare och elever, var påtagligt 
medvetna om min närvaro. Detta visade sig till exempel genom att lä-
raren eller eleven placerade sig så att jag skulle komma åt att filma, ge-
nom att stämma av med en blick mot kameran för att försäkra sig om 
att något verkligen kom med på film eller möjligen för att se min reakt-
ion. En elev gick även vid ett tillfälle ut och vattenkammade håret när 
han såg att jag var på plats i slöjdsalen. Dessa reaktioner noterade jag 
både under själva observationerna och när jag i efterhand granskade 
videomaterialet. Något som också framträder är att det tycks individ-
bundet i vilken utsträckning observationseffekten avtog med tiden. För 
vissa, både elever och personal,  kvarstod observationseffekten till viss 
del genom hela studien. Detta i sig behöver dock inte innebära något 
negativt. Som Blikstad-Balas (2017) påpekar påverkar alla datain-
samlingsmetoder deltagarna på olika sätt. Det som är en fördel med 
videodata är att denna påverkan synliggörs. Observationseffekterna 
blev dock vägledande vid mina beslut gällande teknisk utrustning vid 
videofilmningen. 

När studien planerades gjordes detta med ett antagande om att elever 
i grundsärskolan är relativt vana att bli videofilmade, och att närvaron 
av en videokamera därmed inte skulle betraktas som märkvärdigt eller 
störande. Detta bygger på min egen erfarenhet som lärare på en grund-
särskola där videofilmning frekvent användes som ett pedagogiskt red-
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skap, en bild som bekräftas av Berthéns (2007) studie av grundsärsko-
lans undervisningspraktik. Denna bild fick jag dock revidera då det vi-
sade sig att videofilmning inte användes inom undervisningen vid nå-
gon av de utvalda skolorna. Detta gjorde att både elever och personal 
reagerade i större utsträckning på videokameran än vad jag hade för-
väntat mig. Dessa reaktioner ledde till att jag valde att enbart använda 
en handburen videokamera  under videoobservationerna och inte kom-
plettera med till exempel en fast videokamera. Av samma anledning 
och kompletterade jag inte heller utrustningen med en trådlös mikro-
fon. Sådana val, det vill säga hur insamling av data i praktiken genom-
förs, påverkar vilka analyser som sedan är möjliga att göra. Rusk et al. 
(2015) poängterar till exempel att filmning med enbart en kamera in-
nebär att vissa situationer fokuseras och andra väljs bort. Att använda 
flera videokameror vid datainsamling är också ett sätt att möjliggöra 
analys på både detaljnivå och ett mer övergripande plan (e.g. Blikstad-
Balas, 2017; Klette et al., 2017).  

På etiska grunder, för att inkräkta på elevernas tillvaro i minsta möjliga 
mån, gjorde jag valet att genomföra  studien med endast en handburen 
videokamera. Detta val fick flera konsekvenser. Dels innebar det att det 
i vissa fall varit svårt att på ljudupptagningen höra vad som sägs och att 
därmed transkribera tal till text. I både textil- och trä- och metallslöjds-
salar används maskiner som emellanåt gör miljön bullrig. Dels innebar 
valet att filma med endast en kamera att vissa situationer fokuserades 
och andra valdes bort (Rusk et al., 2015). Att enbart filma med en vide-
okamera har på så sätt inneburit att jag som forskare haft stor inverkan 
på det datamaterial som skapats. Både Blikstad-Balas (2017) och  
Mondada (2009) påpekar dock att videodata är något som skapas av 
alla närvarande, inte bara studiens deltagare, utan även forskare och 
videoutrustning formar den bild som data återger. Videodata innebär 
på så sätt inte ett återskapande av verkligheten, det är den filmade 
versionen av verkligheten.  

Resultaten av kvalitativa studier kan ses som överförbara på så sätt att 
de utgör exempel på en bredare uppsättning av kulturellt identifierbara 
drag (Williams, 2000). Detta innebär enligt Bryman (2011) att det är 
läsaren själv som gör bedömningen om resultaten är överförbara till en 
annan kontext. Studiens överförbarhet är därmed både en fråga om 
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den teoretiska kvaliteten men även, och kanske i synnerhet, en empi-
risk fråga. Innehållsrika och fylliga beskrivningar som redogör för det 
kontextuellt unika krävs för att läsaren ska kunna bedöma om resulta-
ten är överförbara till en annan kontext. Den utförliga resultatredovis-
ningen av fallstudien med detaljerade beskrivningar av både skolor, 
slöjdsalar, slöjdlärare, elever samt undervisningens inramning och in-
nehåll fyller på så sätt en viktig funktion. Detaljrika beskrivningar av 
miljön, även av till synes irrelevanta detaljer, är av vikt för att beskriva 
den kontext som deltagarna agerar i, vilket i sin tur skapar förutsätt-
ningar för om och på vilket sätt resultaten kan överföras till andra sam-
manhang. 

Sammanfattning 

Studien har genomförts i form av två delstudier. Dels en enkätstudie, 
dels en fallstudie. Enkätstudien, som svarar mot den första frågeställ-
ningen, genomfördes som en webbenkät. Enkäten riktade sig till alla 
rektorer med ansvar för grundsärskolor och besvarades av 208 rekto-
rer (svarsfrekvens 30,4%). Enkäten konstruerades med utgångspunkt 
i Dillons (2009) kategorisering av faktorer på olika nivåer som skapar 
förutsättningar för undervisningens genomförande och utfall. Enkät-
frågorna formulerades utifrån fem av de sju element Dillon identifie-
rar: lärare, elev, miljö, syfte och resultat i förhållande till estetiska äm-
nen i grundsärskolan. De flesta av frågorna i enkäten utformades som 
flervalsfrågor med fasta svarsalternativ, men med möjlighet att kom-
plettera med ett eget alternativ om inget av de fasta alternativen ansågs 
passa. Data bearbetades företrädesvis med deskriptiv statistik. 

I fallstudien deltog sammanlagt 4 slöjdlärare, 5 klasser, 19 grund-
särskoleelever och 12 assistenter från två skolor. En trä- respektive tex-
tilslöjdslärare samt elever från grundsärskolans båda inriktningar del-
tog från respektive skola. Urvalet gjordes från de 54 rektorer som i web-
benkäten uppgivit att de var intresserade av att delta i en studie med 
fokus på undervisning i slöjd och lämnat kontaktuppgifter. Vägledande 
för urvalet var att söka goda exempel. Av den anledningen eftersträva-
des skolor där minst en av lärarna hade ämneslärarutbildning i slöjd i 
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kombination med en påbyggnadsutbildning till speciallärare med spe-
cialisering utvecklingsstörning. Vidare att det fanns lärare i båda 
materialinriktningarna: textil och trä- och metall, att skolan hade båda 
inriktningarna i grundsärskolan samt alla årskurser 1 – 9.  

Data samlades in under olika tidpunkter under två terminer i den ena 
skolan, sammanlagt åtta dagar och under en termin i den andra skolan, 
sammanlagt nio dagar. Data utgörs av videoobservationer, intervjuer 
med och utan SR samt genom fältanteckningar och skisser. Totalt vi-
deofilmades 43 slöjdlektioner med en sammanlagd tid på 27 timmar 
och 55 minuter. Sammanlagt genomfördes vidare 28 intervjuer med de 
fyra lärarna, inklusive de som innefattade SR-inslag med en samman-
lagd tid på femton timmar och 18 minuter. Från videoobservationerna 
valdes fem exempel på undervisningssituationer ut för närmare analys 
av den didaktiska relationen. Alla fem exempel hade varit underlag i 
SR-intervjuer. Urvalet av undervisningssituationer gjordes med intent-
ionen att belysa olika gestaltningar av den didaktiska relationen.  

Det empiriska materialet analyserades därefter dels med avseende på 
vissa ramförutsättningar inom vilka samhandlingarna i undervisnings-
situationerna utvecklas, dels med fokus på den didaktiska relationen i 
de fem utvalda undervisningssituationerna. Analysen av 
ramförutsättningar baseras framför allt på intervjudata och 
fältanteckningar. Vid analysen av den didaktiska relationen användes 
allt datamaterial. En central utgångspunkt var dock en detaljerad ana-
lys av videoinspelningarna av de fem utvalda undervisningssituation-
erna i kombination med SR-intervjuerna. Vägledande vid analysen var 
tre begrepp hämtade från teorin om didaktisk samhandling: mesoge-
nesis, topogenesis och chronogenesis (Ligozat, 2011; Ligozat et al., 
2018, Sensevy, 2010; Sensevy et al., 2005). 
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6 Institutionella ramförutsättningar på lokal nivå 

I följande kapitel redovisas resultat från en enkätstudie som belyser in-
stitutionella ramfaktorer för undervisning och utbildning i slöjdämnet, 
specifikt ramfaktorer formulerade på lokal nivå av rektorer med ansvar 
för grundsärskolor. Inledningsvis redogörs för de deltagande rektorer-
nas skolformsansvar samt grundsärskolornas lokalisering och lokaler 
för undervisning i estetiska ämnen. Därefter följer en beskrivning av 
utbildningen hos lärare som undervisar i estetiska ämnen i grund-
särskola. Efter detta beskrivs skolformssamverkan och sammansätt-
ning av undervisningsgrupper, följt av resultat som redogör för rekto-
rernas syn på och värdering av estetiska ämnen. Hela avsnittet avslutas 
med en sammanfattning av enkätens resultat.  

Delar av de resultat som presenteras i avsnittet har publicerats i arti-
kelform (Sjöqvist et al., 2021). Detta gäller resultaten under rubrikerna 
Rektorernas skolformsansvar, Lärare och lärares utbildning, Skol-
formssamverkan och gruppsammansättning samt Rektorernas syn 
på och värdering av estetiska ämnen. Dessa resultat presenteras dock 
mer utförligt i detta kapitel än i artikeln. 

De resultat som presenteras behandlar inte enbart ämnet slöjd i grund-
särskolan. Även om avhandlingens forskningsintresse riktas mot äm-
net slöjd behöver resultaten kontextualiseras för att vara meningsfulla, 
och därför synliggörs institutionella ramförutsättningar även för äm-
nena bild och musik. I grundsärskolans inriktning ämnesområden är 
inte heller slöjd ett separat ämne utan ingår tillsammans med bild och 
musik i ämnesområdet estetisk verksamhet. 

Rektorernas skolformsansvar 

De rektorer som besvarade enkäten (n=124) hade på olika sätt ansvar 
för grundsärskolor: knappt hälften av rektorerna (45,5%; n=56) var an-
svariga för enbart grundsärskola, medan den andra dryga hälften hade 
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ansvar för både grundsärskola och grundskola. En majoritet av rekto-
rerna (71,8%; n=89) hade ansvar för båda grundsärskolans inrikt-
ningar, det vill säga mot ämnen respektive ämnesområden. Ett fåtal 
rektorer hade ansvar för endast en av inriktningarna: 16 rektorer 
(12,9%) ansvarade för enbart inriktningen mot ämnen och 19 rektorer 
(15,3%) enbart för inriktningen mot ämnesområden. Totalt innebar 
detta en relativt jämn fördelning mellan rektorer med ansvar för re-
spektive inriktning, sammantaget var 105 rektorer (89+16; 84,7%) an-
svariga för inriktningen mot ämnen och 108 rektorer (89+19; 87,1%) 
för inriktningen mot ämnesområden.  
 
 

Grundsärskolornas lokalisering och lokaler  
 
En majoritet av rektorerna (91,2%; n=113) uppger att den grund-
särskola de är ansvariga för ligger i samma lokaler som, eller i nära an-
slutning till, en grundskola.  
 
Vad gäller tillgång till lokaler som är specifikt anpassade för undervis-
ning i bild, musik respektive slöjd uppger de flesta rektorer att skolan 
har tillgång till både slöjd- och musiksalar (trä- och metallslöjd 88,7%; 
n=110, textilslöjd 86,3%; n=107, musik 85,5%; n=106). Något färre 
rektorer uppger att skolan har tillgång till bildsal (64,5%; n=80). 
 
Rektorerna uppger även att de anser att ämnesspecifika lokaler är sär-
skilt viktiga i ämnet slöjd, (trä- och metallslöjd 95,2%; n=118, tex-
tilslöjd 86,3%; n=107). Något färre rektorer (68,5%; n=85) anser att 
ämnesspecifika lokaler är särskilt viktiga vid undervisning i musik, me-
dan mindre än hälften av rektorerna (42,7%; n=53) anser att ämnes-
specifika lokaler är särskilt viktiga vid undervisning i ämnet bild.  
 
Resultaten visar dock att var undervisning i praktiken bedrivs skiljer 
sig åt, inte enbart mellan ämnen utan även mellan grundsärskolans två 
inriktningar och mellan olika årskurser. Tabell 6 och 7 visar att det är 
mindre vanligt att undervisning i ämnesområdet estetisk verksamhet 
bedrivs i ämnesspecifika lokaler än undervisning i ämnena bild, musik 
och slöjd. Det är samtidigt vanligare att undervisning i ämnesområdet 
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estetisk verksamhet bedrivs i annan lokal, något som är mycket ovan-
ligt i inriktningen ämnen. Annan lokal kan enligt rektorernas fritext-
svar vara till exempel ateljé, fritidshemmet, grupprum, aula eller 
”skapanderum”.  

Det är även vanligare att elever i de högre årskurserna (årskurs 7-9) i 
större utsträckning undervisas i ämnesspecifika lokaler än elever i de 
yngre årskurserna (årskurs 1-6). Samtidigt visar tabell 6 och 7 att det 
är vanligare att de yngre eleverna får sin undervisning förlagd till klass-
rummet, något som är mindre vanligt för de äldre eleverna. Dessa skill-
nader mellan åldersgrupper gäller båda grundsärskolans inriktningar. 

För att undersöka orsaken till att elever undervisas i andra lokaler än 
sådana som är ämnesspecifikt anpassade ombads rektorerna besvara 
frågan ”Om undervisning i något/några estetiska ämnen/det estetiska 
ämnesområdet bedrivs i klassrum eller annan icke ämnesspecifik lokal 
görs detta huvudsakligen därför att...”. 115 rektorer (92,7%) besvarade 
denna fråga där flera svarsalternativ kunde väljas. Resultatet visar att 
mer än hälften av dessa rektorer (61,7%; n=71) anger att den vanligaste 
orsaken till att undervisningen bedrivs i icke ämnesspecifik lokal är 
därför att det anses bäst för eleverna. En dryg tredjedel anger dock att 
anledningen är att ämnesspecifika lokaler inte finns att tillgå (36,5%; 
n=42) eller att klassrum eller annan undervisningslokal bedöms som 
likvärdig ämnesspecifik lokal (35,7%; n=41). Av fritextsvaren fram-
kommer att det till exempel kan handla om att de ämnesspecifika loka-
lerna som finns tillgängliga inte är anpassade till grundsärskolans elev-
grupp, att dessa lokaler  innebär för mycket intryck för eleverna eller 
att de ligger långt bort och är svåra att nå med till exempel rullstol. 

Tabellerna 6 0ch 7 visar i vilka lokaler rektorerna anger att undervis-
ningen vanligtvis bedrivs när det gäller ämnena bild, musik och slöjd 
respektive ämnesområdet estetisk verksamhet fördelat över årskurser. 
Tabellernas siffror visar den procentuella andelen av och antalet rekto-
rer som anger att undervisning bedrivs i  respektive lokal. 
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Tabell 6. Lokaler för undervisning i ämnena bild, musik och slöjd. Antal och pro-
centandel av rektorer med ansvar för respektive ämne och årskurs. 

Tabell 7. Lokaler för undervisning i ämnesområdet estetisk verksamhet. Antal och 
procentandel av rektorer med ansvar för respektive årskurs. 

Lärare och lärares utbildning 

Fem olika lärarkategorier identifierades beroende på typ av ämnesut-
bildning och specialpedagogisk utbildning:  

a) Grundlärare som har en utbildning som gör dem behöriga att
undervisa i bild, musik och/eller slöjd upp till årskurs 6 i grund-
skolan. Dessa lärares utbildning är bred, omfattar ett flertal äm-
nen och ger därmed en grundare kunskap inom vart och ett av
dessa.

Ämne och årskurs Ämnesspecifik sal Klassrum Annan lokal 

Bild 
1-6 (n=73) 42,5% (n=31) 69,9% (n=51) 1,4% (n=1) 
7-9 (n=72) 73,6% (n=53) 36,1% (n=26) 1,4% (n=1) 

Musik 
1-6 (n=74) 81,1% (n=60) 36,5% (n=27) 5,4% (n=4) 
7-9 (n=73) 94,5% (n=69) 15,1% (n=11) 5,5% (n=4) 

Slöjd 
1-6 (n=74) Tx 98,6% (n=73) 

Trm 94,6% (n=70) 
5,4% (n=4) 2,7% (n=2) 

7-9 (n=74) Tx 100% (n=74) 
Trm 97,3% (n=72) 

4,1% (n=3) 1,4% (n=1) 

Estetisk verksam-
het och årskurs 

Bildsal Musiksal Slöjdsal Klassrum Annan lokal 

1-6
(n=86)

38,4% 
(n=33) 

64,0% 
(n=55) 

Tx 68,6% 
(n=59) 
Trm 68,6% 
(n=59) 

66,3% 
(n=57) 

18,6% 
(n=16) 

7-9
(n=76)

56,6% 
(n=43) 

76,3% 
(n=58) 

Tx 71,1% 
(n=54) 
Trm 72,4% 
(n=55) 

52,6% 
(n=40) 

15,8% 
(n=12) 
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b) Grundlärare som utöver ovanstående har en speciallärarutbild-
ning inriktning utvecklingsstörning 

c) Ämneslärare med en specialisering i ett eller två estetiska äm-
nen, vilket innebär en fördjupad kunskap inom ämnet 

d) Ämneslärare som utöver ovanstående har en speciallärarutbild-
ning inriktning utvecklingsstörning 

e) Annan utbildning 
 

I Tabell 8 presenteras de olika lärarkategorier som rektorerna anger att 
de har representerade vid sina respektive skolor. Tabellen visar därmed 
inte antalet lärare med respektive utbildning. Varje rektor har i regel 
ett flertal lärarkategorier anställda varför summan överstiger 100%. 
 
Resultaten visar att lärare som undervisar i grundsärskolans estetiska 
ämnen bild, musik och slöjd samt ämnesområdet estetisk verksamhet, 
har en variation av utbildningar. Den vanligaste lärarkategorin som 
rektorerna har anställd för att undervisa dessa ämnen är ämneslärare 
utan speciallärarutbildning, något som gäller för både inriktningen 
ämnesområden och inriktningen ämnen. Den minst vanliga av alla lä-
rarkategorier är ämneslärare med speciallärarutbildning. Flera rekto-
rer kommenterar i fritextsvaren att det är mycket svårt att hitta lärare 
i estetiska ämnen som har påbyggnadsutbildning till speciallärare. 
 
Lärargrupperna varierar dock något både mellan de tre olika ämnena 
och mellan de två inriktningarna inom grundsärskolan. En större andel 
av rektorerna uppger att de har lärare med speciallärarutbildning i 
kombination med grundlärar- eller ämneslärarutbildning anställda 
inom inriktningen ämnesområden än inom inriktningen ämnen. Det är 
dock något vanligare att lärare med en ämneslärarutbildning undervi-
sar inom inriktningen ämnen (90,5%; n=95) än inom inriktningen äm-
nesområden (84,2%; n=91). Det skiljer sig dock mellan de olika äm-
nena. Både vad gäller inriktning ämnen och inriktning ämnesområden 
är det vanligast att rektorerna har ämneslärare i slöjd (inriktningen 
ämnen 81,0%; n=85, inriktningen ämnesområden 72,2%; n=78). Äm-
neslärare i musik är mindre vanligt (inriktningen ämnen 58,1%; n=61, 
inriktningen ämnesområden 63,0%; n=68), och minst vanligt är äm-
neslärare i bild (inriktningen ämnen 41,0%; n=43, inriktningen ämnes-
områden 48,1%; n=52).  

113



Tabell 8. Undervisande lärare. Antal och procentandel av rektorer som rapporte-
rar att respektive lärarkategori undervisar i estetiska ämnen. 

Lärarkategori Inriktning ämnen 
(n=105) 

Inriktning ämnesområden 
(n=108) 

Grundlärare¹ 49,5% (n=52) 57,4% (n=62) 

Grundlärare med spe-
ciallärarutbildning² 

41,9% (n=44) 67,6% (n=73) 

Ämneslärare 
Bildlärare 
Musiklärare 
Slöjdlärare 

90,5% (n=95) 
41,0% (n=43) 
58,1% (n=61) 
81,0% (n=85) 

84,2% (n=91) 
48,1% (n=52) 
63,0% (n=68) 
72,2% (n=78) 

Ämneslärare med spe-
ciallärarutbildning² Bildlärare 

Musiklärare 
Slöjdlärare 

17,1% (n=18) 
9,5% (n=10) 
5,7% (n=6) 
6,7% (n=7) 

26,8% (n=29) 
15,7% (n=17) 
13,0% (n=14) 
8,3% (n=9) 

Annan utbildning 28,6% (n=30) 27,8% (n=30) 
¹ Förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem, F-3 eller 4-6, eller motsvarande. 
Behörig att undervisa i ämnet/ämnesområdet.  
² Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Behörig att undervisa i grundsärskolan. 

Kommentar. Översatt från “The arts: A precious part of special education? How principals value 
and organise arts education in compulsory school for pupils with intellectual disability in Sweden” 
(Sjöqvist et al., 2021, s. 461). CC-BY 4.0. 

Vilka lärarkategorier en rektor har anställda varierar även beroende av 
rektorns skolformsansvar (p=,005). Korstabulering visar att rektorer 
som enbart har ansvar för grundsärskolor har fler lärare med special-
lärarutbildning (80,4%; n=45 av 56) än rektorer som har ansvar för 
både grundskola och grundsärskola (56,7%; n=38 av 67). 

Rektorerna tillfrågades även om de, när det inte finns tillgång till fullt 
behöriga lärare, prioriterar att lärare har specialpedagogisk kompetens 
eller ämneskompetens. Här visar det sig att tre gånger så många rekto-
rer prioriterar ämneskompetens (37,9%; n=47;) framför specialpeda-
gogisk kompetens (12,9%; n=16). Förutom de 3 rektorer som anger att 
andra faktorer påverkar deras beslut uppger den resterande hälften av 
rektorerna (49,2%; n=58) att det varierar hur de prioriterar dessa lä-
rarkompetenser. Även när det gäller denna ramförutsättning varierar 
det dock mellan de olika estetiska ämnena. De 102 rektorer som alltid 
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eller ibland prioriterar ämneskompetens framför specialpedagogisk 
kompetens är i stort sett eniga om att lärarens ämneskompetens är sär-
skilt viktig i slöjd (91,2%; n=93), mindre viktig i musik (75,5%; n=77) 
och minst viktig i bild (53,9%; n=55).  

Det råder dock delade meningar om huruvida elevernas ålder och 
grundsärskoleinriktning har betydelse för hur rektorerna prioriterar. 
Ungefär lika många rektorer uppger att detta har betydelse för hur de 
prioriterar (43,9%; n=54) som att det inte har någon betydelse (41,5%; 
n=51). En mindre grupp rektorer (14,6%; n=18) har ingen specifik åsikt 
i frågan. Av de rektorer som anser att elevernas ålder och grund-
särskoleinriktning har betydelse för hur de prioriterar lärares kompe-
tens visar det sig att rektorerna betraktar lärare med ämneskompetens 
som viktigare i inriktningen ämnen än i inriktningen ämnesområden. 
Detta mönster framgår tydligt för de yngre eleverna, i årskurs 1 till 6 
(inriktning ämnen 44,2%; n=23, inriktning ämnesområden 28,8%; 
n=15), och är ännu tydligare för de äldre eleverna i årskurs 7 till 9 (in-
riktning ämnen 65,4%; n=34, inriktning ämnesområden 26,9%; n=14). 

Skolformssamverkan och gruppsammansättning 

En mindre andel (35,5%; n=44) av rektorerna organiserar undervis-
ning i estetiska ämnen så att elever från grundsärskola och grundskola 
undervisas tillsammans. Det vanligaste är att när en sådan samverkan 
mellan skolformerna förekommer så förekommer den i båda inrikt-
ningarna. Av de 44 rektorer som uppger att skolan har skolformsblan-
dade grupper är det 23 (52,3%) som har skolformsblandade grupper i 
båda grundsärskolans inriktningar, 16 stycken (36,4%) enbart inom in-
riktningen ämnen och 5 stycken (11,4%) enbart inom inriktningen äm-
nesområden. Totalt innebär det att fler rektorer rapporterar skolforms-
blandade grupper i inriktningen ämnen (31,4%; n=39) än i inrikt-
ningen ämnesområden (22,6%; n=28). Elevernas ålder påverkar 
gruppsammansättningen enbart i inriktningen ämnesområden, där 
skolformsblandade grupper är något vanligare bland de äldre eleverna 
(årskurs 7-9 50,0%; n=14) än bland de yngre (årskurs 1-6 39,3%; n=11). 
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Tabell 9 visar procentandel och antal rektorer som rapporterar skol-
formsblandade undervisningsgrupper i olika inriktningar och årskur-
ser. 
 

Tabell 9. Samundervisning grundsärskola och grundskola. Antal och procentandel 
av rektorer som rapporterat skolformsblandade undervisningsgrupper i 
olika årskurser och inriktningar. 

Årskurs Blandade grupper inriktning 
ämnen (n=39) 

Blandade grupper inriktning 
ämnesområden (n=28) 

1-6 41,0% (n=16) 39,3% (n=11) 
7-9 41,0% (n=16) 50,0% (n=14)  
Både 1-6 och 7-9 18,0% (n=7) 10,7% (n=3) 

Kommentar. Översatt från “The arts: A precious part of special education? How principals 
value and organise arts education in compulsory school for pupils with intellectual disa-
bility in Sweden” (Sjöqvist et al., 2021, s. 463). CC-BY 4.0. 

 
 
Resultatet visar, med hjälp av korstabulering, att om undervisningen 
organiseras i blandade grupper eller ej har samband med den övergri-
pande skolorganisationen (p=,023). Rektorer med ansvar för både 
grundskola och grundsärskola organiserar i större utsträckning blan-
dade grupper vid undervisning i estetiska ämnen (44,8%; n=30 av 67) 
än rektorer med ansvar för enbart grundsärskola (25,0%; n=14 av 56). 
Vad gäller blandade grupper är det ingen större skillnad mellan de 
olika ämnena bild, musik och slöjd, då i genomsnitt en tredjedel  30,0% 
(n=13) av rektorerna rapporterar blandade grupper i vart och ett av 
ämnena. Det visar sig också att en övervägande majoritet (87,2%) av de 
rektorer som rapporterar att de blandar grupper i ett av ämnena bild, 
musik eller slöjd, även gör det i de andra estetiska ämnena.  
 
 

Rektorernas syn på och värdering av estetiska ämnen 
 
Korstabulering visar att det finns samband med rektorns skolformsan-
svar och åsikt om estetiska ämnens betydelse för elever i grundsärsko-
lan jämfört med elever i grundskolan (p˂,001). Rektorer med ansvar 
för både grundsärskola och grundskola anser i större utsträckning att 
undervisning i estetiska ämnen är lika viktigt för alla elever (89,1%; 

116



n=57) än rektorer med ansvar för enbart grundsärskola (57,1%; n=32). 
Rektorer med ansvar för enbart grundsärskola anser i större utsträck-
ning att estetiska ämnen har en särskild betydelse för elever i grund-
särskolan (42,9%; n=24) än rektorer med ansvar för både grund-
särskola och grundskola (10,4%; n=7).  

Det råder däremot en stor samstämmighet bland rektorerna vad gäller 
vilken kunskapsaspekt av estetiska ämnen som de anser som mest be-
tydelsefull. En majoritet av rektorerna anser att undervisning i este-
tiska ämnen är viktigt därför att det erbjuder alternativa uttryckssätt 
och utvecklar elevernas förmåga att kommunicera (62,8%), och att 
undervisning i estetiska ämnen bör utformas så att eleverna utvecklar 
ämnesövergripande förmågor som kreativitet, fantasi, problemlösning, 
nyfikenhet och att ta initiativ (73,7%). Bara en minoritet av rektorerna 
anser att det viktigaste är mer ämnesspecifika kunskaper som att ele-
verna tillägnar sig ämnesspecifika metoder, material och handlag och 
kan producera något konkret (8,5%) och genom ämnesspecifika arbets-
processer utvecklar förmågor som att planera, värdera och presentera 
(7,6%). Endast en liten andel av rektorerna anser att undervisning i 
estetiska ämnen är mest betydelsefullt för att det ökar elevernas möj-
ligheter till delaktighet och underlättar integreringsprocesser (8,3%), 
och en lika liten andel ser det främsta värdet med estetiska ämnen som 
att de genom praktiskt arbete erbjuder ett lustfyllt och välbehövligt av-
brott från mer teoretiska ämnen (8,3%). 

Vad gäller värdet av estetiska ämnen kommenterar flera rektorer detta 
i fritextsvaren. Av dessa framgår att estetiska ämnen anses betydelse-
fulla men att det råder delade meningar om på vilket sätt. Å ena sidan 
lyfts estetiska lärprocesser och att estetiska ämnen bör integreras med 
skolans andra ämnen i syfte att gynna kunskapsutvecklingen i dessa. Å 
andra sidan påpekas att de estetiska ämnena ofta hamnar i skymundan 
av de teoretiska ämnena och att estetiska ämnen är viktiga för sin egen 
skull, inte enbart för att stödja lärandet i andra ämnen. 

Tabell 10 visar fördelningen av rektorernas svar på två frågor där de 
ombads att ranka fyra påståenden om värdet av estetiska ämnen. På-
ståendena skulle rankas i förhållande till varandra, värdet 1 skulle ges 
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till det minst viktiga påståendet, 2 till det näst minst viktiga, och så vi-
dare till värdet 4 som skulle ges till det mest betydelsefulla påståendet. 
Ett påstående under respektive fråga kunde rankas som mest betydel-
sefullt. Tabellen visar procentandelen av rektorer vilka rankat respek-
tive påstående som mest betydelsefullt. 

Tabell 1o. Rektorernas värdering av undervisning i estetiska ämnen. Antal och 
procentandel av rektorer som rankar respektive alternativ som mest bety-
delsefullt. 

   Mest 
     betydelsefullt 

Estetiska ämnen är betydelsefulla därför att… 

de erbjuder alternativa uttryckssätt och utvecklar elevernas förmåga att kommuni-
cera 

  62,8 

de främjar elevernas identitetsutveckling genom att bland annat öka tilltron till 
den egna förmågan   

  20,7 

de genom praktiskt arbete erbjuder ett lustfyllt och välbehövligt avbrott från mer 
teoretiska ämnen 

    8,3 

de ökar elevernas möjligheter till delaktighet och underlättar integreringsproces-
ser   

    8,3 

Undervisning i estetiska ämnen bör utformas så att … 

eleverna utvecklar ämnesövergripande förmågor som kreativitet, fantasi, pro-
blemlösning, nyfikenhet och att ta initiativ   

  73,7 

elevernas lärande i andra ämnen befrämjas genom ämnesövergripande samarbete   10,2 

eleverna tillägnar sig ämnesspecifika metoder, material och handlag och kan pro-
ducera något konkret 

    8,5 

eleverna genom ämnesspecifika arbetsprocesser utvecklar förmågor som att pla-
nera, värdera och presentera   

   7,6 

Kommentar. Översatt från “The arts: A precious part of special education? How principals value 
and organise arts education in compulsory school for pupils with intellectual disability in Swe-
den” (Sjöqvist et al., 2021, s. 461). CC-BY 4.0. 
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Sammanfattning 

De lokala ramförutsättningar för undervisning i estetiska ämnen som 
belysts i enkätstudien rör framför allt skolnära organisatoriska faktorer 
i termer av rektorernas skolformsansvar, grundsärskolans lokalisering 
och lokaler, lärares utbildning samt samverkan över skolformer, men 
även en mer informell faktor i termer av rektorers syn på och värdering 
av estetiska ämnen. Resultaten visar på ett övergripande plan att det 
förekommer variationer i dessa faktorer vilket skapar delvis olika ram-
förutsättningar för undervisningen i olika estetiska ämnen, i olika års-
kurser och i grundsärskolans två inriktningar.  

Resultaten visar att om undervisning bedrivs i ämnesspecifika lokaler 
eller ej varierar mellan de estetiska ämnena och mellan de två inrikt-
ningarna och mellan lägre och högre årskurser. De vanligaste ämnen 
där undervisningen sker i ämnesspecifika lokaler är trä- och me-
tallslöjd samt textilslöjd. Det är däremot inte lika vanligt att bildunder-
visning sker i ämnesspecifika lokaler. Det är vidare vanligare att under-
visning sker i ämnesspecifika lokaler i inriktningen ämnen än i inrikt-
ningen ämnesområden, samt att de högre årskurserna får sin under-
visning i ämnesspecifika lokaler.  

Av studien framkommer även att undervisande lärares utbildning va-
rierar mellan de estetiska ämnena, mellan de två inriktningarna. Ge-
mensamt för undervisningen i estetiska ämnen är dock att det är 
mycket ovanligt att undervisningen bedrivs av lärare som både har en 
speciallärarutbildning och en fördjupad ämneskunskap i form av en 
ämneslärarutbildning. Resultaten tyder vidare på att specialpedago-
gisk lärarkompetens prioriteras i undervisningen av den elevgrupp 
som får sin utbildning i inriktningen ämnesområden, medan ämnes-
kompetens prioriteras för den elevgrupp som får sin utbildning i inrikt-
ningen ämnen. Vidare är specialpedagogisk kompetens vanligare i 
grundsärskoleklasser där ansvaret för grundsär- respektive grundsko-
lan är uppdelat, det vill säga där rektorerna enbart har ansvar för 
grundsärskolan. Undervisningens förutsättningar vad gäller lärarkom-
petens varierar i likhet med tillgång till ämnesanpassade lokaler mellan 
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ämnena. Slöjd undervisas vanligtvis av lärare med fördjupad ämnes-
kompetens. Fördjupad ämneskompetens hos lärare är däremot mindre 
vanligt i ämnet bild.  

Resultaten visar även att undervisning i estetiska ämnen vanligtvis be-
drivs i klasser med enbart elever inom grundsärskolan. Rektorernas 
skolformsansvar förefaller dock ha viss betydelse för denna ramförut-
sättning. Det är vanligare att rektorer med ansvar för både grundsär- 
och grundskolan organiserar undervisningen i blandade grupper. Det 
förefaller dock som om inget specifikt estetiskt ämne anses gynnas 
framför andra av att undervisningen organiseras i blandade grupper, 
det vill säga betydelsen av blandade grupper verkar bedömas som lika 
oberoende av ämne. Om undervisningen organiseras i blandade i grup-
per i ett av de estetiska ämnena så görs det även i de övriga ämnena.  

Slutligen visar studien att de kunskapsaspekter som rektorerna lyfter 
fram som betydelsefulla med undervisning i estetiska ämnen företrä-
desvis handlar om estetiska och i viss utsträckning teoretiska aspekter 
i termer av alternativa kommunikationsformer, kreativitet, fantasi, 
problemlösning och nyfikenhet. Varken den praktiska aspekten i ter-
mer av mer ämnesspecifika kunskaper eller den sociala i termer av 
ökad möjlighet till delaktighet och integrering, är däremot särskilt 
framträdande. 

Enkätstudiens resultat i förhållande till avhandlingens syfte 

Avhandlingens preciserade syfte är att utifrån ett kritiskt-konstruktivt 
didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om undervisning och utbild-
ning i grundsärskolan i förhållande till begreppet Bildning, i termer av 
hur ämnet slöjd kan ge utrymme för elever att utveckla självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet. Undervisning, utbildning 
och Bildning kan enligt Klafki (1997, 1996/2018) beskrivas som inter-
aktioner och sociala processer mellan faktorer på olika nivåer, både 
samhälls-, skol- och klassrumsnivå. Resultaten från enkätstudien visar 
hur en variation av faktorer på skolnivå delvis skapar olika ramförut-
sättningar för undervisning i olika estetiska ämnen, för elever i olika 
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årskurser samt i grundsärskolans två inriktningar. Enkätstudien syn-
liggör även hur faktorer på skolnivå påverkas av institutionella ramför-
utsättningar på samhällsnivå, som till exempel att grundsärskolan sär-
skiljs från grundskolan i en egen skolform, att en uppdelning i två in-
riktningar görs beroende på grad av funktionsnedsättning samt att det 
finns särskilda krav på behörighet för lärare i kombination med en brist 
på lärare med denna behörighet. Klafki (1997) menar dock att om 
undervisning och utbildning studeras utifrån ett didaktiskt perspektiv 
behöver fokus riktas mot både ramförutsättningar på samhälls- och 
skolnivå, likväl som mot lärares och elevers vardagsvärld på klassrums-
nivå. För att kunna diskutera förutsättningar för elever i grundsärsko-
lan att utveckla Bildning genom slöjd riktas därför i avhandlingen 
blicken även mot den vardagsvärld som delas av slöjdlärare och grund-
särskoleelever i slöjdsalen. Enligt Klafki utgörs denna vardagsvärld hu-
vudsakligen av sociala relationer och interaktioner mellan lärare, ele-
ver och undervisningens innehåll. Detta studeras i avhandlingen i ter-
mer av den didaktiska relationen och hur denna gestaltar sig i lärares 
och elevers samhandlingar. Dessa har undersökts genom fallstudien, 
och resultatet presenteras i nästkommande kapitel. 
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7 Den didaktiska relationen i lärares och elevers sam-
handlingar 

I detta kapitel redovisas resultat från en fallstudie som belyser hur di-
daktiska relationer kan gestalta sig inom de specifika ramförutsätt-
ningar som konstrueras i undervisningssituationer i slöjd vid två olika 
grundsärskolor. Först presenteras studiens ena grundsärskola, 
Asplingeskolan, och de två slöjdlärare som arbetar där. Därefter pre-
senteras tre undervisningssituationer från slöjdundervisningen på 
Asplingeskolan. Efter detta följer på motsvarande sätt en beskrivning 
av studiens andra grundsärskola, Björkvedaskolan. Skolans två slöjd-
lärare porträtteras och två undervisningssituationer från undervisning 
i slöjd presenteras. 

Presentationerna av undervisningssituationerna har alla samma struk-
tur. De inleds med en introduktion som redogör för undervisningssitu-
ationens kontex. Därefter följer filmsekvenser med analys. I tabell-lik-
nande form presenteras en begränsad filmsekvens av undervisningssi-
tuationen. Filmsekvensen representeras med transkript bestående av 
en kombination av text och bilder. I en kolumn till höger om transkrip-
tet beskrivs analysen av lärares och elevers samhandlingar med hjälp 
av den genesiska trion meso-, topo- och chronogenesis. Filmsekvenser-
nas omfattning varierar i de fem olika undervisningssituationerna. Det 
är allt från en kort filmsekvens från en lektion till ett par lite längre 
filmsekvenser som hänger samman men som utspelar sig under olika 
lektioner. Efter filmsekvensen följer sedan lärarens egen tolkning av 
sekvensen. Sist i varje avsnitt görs en syntes av den didaktiska relat-
ionen och hur den gestaltar sig i lärares och elevers samhandlingar i 
den specifika undervisningssituationen. Denna syntes tar sin utgångs-
punkt i undervisningssituationens introduktion, filmsekvensen, lära-
rens egen tolkning av sekvensen samt även det inledande porträttet av 
läraren. När det empiriska materialet representeras används vissa 
transkriberingssymboler: 

.... står för kortare paus i talet eller oavslutad mening 
(...) står för ohörbart tal som inte gått att transkribera 
[Text i klammer] är mina fötydliganden 
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Kursiv text i videotranskripten återger verbal kommunikation 
Brödtext i videotranskripten beskriver handlingar och miljö 
(Brödtext i parentes) i videotranskripten beskriver handlingar som 
är samtidiga med verbal kommunikation  

Fallstudiens två grundsärskolor 

I fallstudien deltar två grundsärskolor: Asplingeskolan och Björkve-
daskolan (fingerade namn). Asplingeskolan ligger i centralorten i en 
landsbygdskommun18 och är en kommunal skola som omfattar både 
grundskola och grundsärskola. Björkvedaskolan ligger i en mindre ort 
i en pendlingskommun nära en storstad. Skolan är kommunal och om-
fattar grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper för elever 
med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Deltar i studien gör fyra 
lärare som undervisar i slöjd i grundsärskolan, Eva och Mikael från 
Asplingeskolan samt Maria och Lars från Björkvedaskolan. Eva, Maria 
och Lars är utbildade ämneslärare i slöjd, Eva och Maria i textilslöjd 
och Lars i trä- och metallslöjd. Mikael är utbildad möbelsnickare. Eva 
och Lars har specialpedagogisk utbildning och är behöriga att under-
visa i grundsärskolan. Sammanlagt deltar också 19 elever och 12 assi-
stenter.  

Asplingeskolan 

Asplingeskolan består av flera olika byggnader placerade nära 
varandra inom ett och samma område. I en av dessa byggnader har 
grundsärskoleklasserna sina klassrum. Alla elever på skolan, både ele-
ver från grundskola och grundsärskola, delar på samma skolgård.  

18 Definitioner från Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017: 
https://skl.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html 
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Skolan har vid studiens genomförande lite drygt 200 elever. Av dessa 
är cirka 20 elever mottagna i grundsärskolan och samlade i grund-
särskoleklasser. Grundsärskoleklasserna tar emot elever från årskurs 1 
till 9. Resterande elever på skolan går i grundskolan, från förskoleklass 
upp till årskurs 6. På skolan finns fritidshem som tar emot elever från 
både grundskola och grundsärskola. Asplingeskolan har två rektorer, 
en som ansvarar för grundskoledelen och en som ansvarar för grund-
särskoledelen.  
 
I en av skolans byggnader ligger slöjdsalarna, en sal för textilslöjd och 
en för trä- och metallslöjd. Båda dessa salar används vid undervisning 
av både grundsärskolans och grundskolans elever. Slöjdsalarna nås via 
ett gemensamt kapprum, med ingång direkt utifrån. Undervisningen i 
slöjd bedrivs separat för grundsärskolans respektive grundskolans ele-
ver. Antalet elever i grundsärskolegrupperna varierar mellan en till sex 
elever, medan grupperna av grundskoleelever normalt består av 16 ele-
ver. I stort sett är slöjdundervisningen för respektive skolform förlagd 
till samma veckodagar så att grundskolans elever har slöjd i början av 
veckan och grundsärskolans elever i slutet av veckan. 
 
Textilslöjdssalen ger ett ljust och avskalat intryck. En begränsad 
mängd material, redskap och slöjdalster finns framme. Salen domine-
ras av två stora långbord. Varje långbord är sammansatt av åtta arbets-
bord. På så sätt ryms åtta elever vid varje långbord, med plats för totalt 
16 elever i salen. Fyra av arbetsborden, ett i varje ände av långborden, 
är höj- och sänkbara. Varje arbetsbord har en symaskin i ett skåp un-
dertill. I salen finns också en liten diskbänk, ett strykbord samt ett stort 
tillklippningsbord. I anslutning till detta finns bland annat saxar, pen-
nor och lite annat material  framme. I salens ena hörn finns lärarens 
arbetsbord med en dator. I salen finns en dörr in till ett litet rum som 
främst fungerar som förråd men som även rymmer en vävstol.  
 
Salen för trä-och metallslöjd är full av intryck. Material och redskap 
förvaras till viss del synligt, till exempel upphängda på väggarna. Här 
finns också en stor mängd slöjdalster, stående framme på hyllor, på 
skåp och på golvet, både färdigställda, kvarlämnade och pågående pro-
jekt. 16 hyvelbänkar är utplacerade i salen två och två, mittemot 
varandra. Ett sådant par av hyvelbänkar är höj- och sänkbara. Längs 
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väggarna finns flertalet golvfasta maskiner som pelarborr, svarv, häg-
nersåg och geringssåg. Salens ena hörn är inglasat så att det bildas ett 
litet rum i rummet; detta är metallrummet. Från salen leder en dörr in 
till ett litet kontor där läraren har sin arbetsplats, och en annan dörr 
leder in till ett litet målarrum. Ytterligare en dörr leder in till ett större 
rum som bland annat rymmer en bandsåg och virkesförrådet. Här finns 
även en del annat material då utrymmet delas med skolans vaktmäs-
tare.  

På Asplingeskolan arbetar Eva som lärare i textilslöjd och Mikael som 
lärare i trä- och metallslöjd. De är skolans enda slöjdlärare och under-
visar därmed alla elever på Asplingeskolan, både eleverna i grund-
särskolan och i grundskolan. Eva och Mikael samarbetar i begränsad 
utsträckning. Det samarbete som sker består vanligtvis av ett gemen-
samt arbetsområde per läsår, vilket till exempel kan bestå av en pall där 
underredet tillverkas i träslöjden och sisten i textilslöjden. Eva ut-
trycker spontant att hon skulle önska mer samarbete.  

Eva är utbildad ämneslärare i textilslöjd årskurs 1-9. Efter denna ut-
bildning har hon utökat med utbildning till ämneslärare i matematik 
och engelska. Hon har nyligen utbildat sig till speciallärare med speci-
alisering utvecklingsstörning och är därmed behörig att undervisa i 
slöjd i grundsärskolan. Eva har arbetat som lärare i 28 år, framför allt 
som textilslöjdslärare, och de senaste fem åren på Asplingeskolan. 
Hennes tjänst består av ungefär 50% undervisning i slöjd i grundsko-
lan, cirka 30% slöjd i grundsärskolan och 20% som klasslärare i grund-
särskolan. Eva är inne på sitt femte år som lärare på Asplingeskolan, 
och det var när hon började här som hon fick sina första erfarenheter 
av att undervisa i grundsärskolan. Inför detta kände hon sig inled-
ningsvis osäker.  

Den största skillnaden mellan att undervisa i slöjd i grundsärskolan 
jämfört med grundskolan anser Eva är storleken på grupperna. I 
grundsärskolan har hon max sex elever, i grundskolan 16. Samtidigt 
menar hon att det kan vara lika svårt att hinna med, trots färre elever. 
Det som kanske skiljer menar hon är att hon i grundskolan ger alla ele-
ver instruktioner samtidigt, och att hon ger flera instruktioner i följd. 
Detta fungerar mindre bra i grundsärskolan enligt Eva. Där krävs det 
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att hon som lärare är tydlig, kan behålla lugnet och samtidigt ha många 
bollar i luften. Fast samtidigt säger Eva att detta krävs i grundskolan 
också, så skillnaden är kanske egentligen inte så stor.  

En sak som skiljer sig åt är att arbeta med assistenter. Ibland kan Eva 
tycka att vissa assistenter gör för mycket av elevernas arbete, att ele-
verna själva inte får möjlighet att prova själva. Samtidigt beskriver hon 
detta med att göra saker åt eleverna som en svår avvägning. Ibland är 
det mer eller mindre nödvändigt, för till exempel elever med svåra fy-
siska funktionsnedsättningar, att personalen utför många av de prak-
tiska momenten. Men samtidigt vill Eva att eleverna ska känna att de 
är delaktiga och att det är deras slöjdprodukt. Eva beskriver det som en 
utmaning att det också finns förväntningar, både från andra och också 
henne själv, att det ska ”bli något” när eleverna är i slöjden. 

Eva betonar betydelsen av att eleverna har möjlighet att påverka och 
välja vad de ska göra. Samtidigt beskriver hon det som svårt då det kan 
bli jobbigt för eleverna om de får för många val. För att försöka skapa 
intresse för ett arbetsprojekt försöker därför Eva knyta an till något 
specifikt intresse hos varje elev. Hon beskriver det som att det krävs en 
förmåga att vara mycket ”här och nu” och att ”ha fingertoppskänsla”. 
Och: ”Sen om det dyker upp en idé då, tjupp, då tar jag den fort som 
ögat innan den hinner försvinna”. Detta att ständigt känna av beskriver 
Eva som att det är mer eleverna än hon som styr undervisningen. En 
risk som Eva ser med att eleverna väljer själva är att det inte blir så stor 
variation i innehållet: ”För jag VET, nio gånger av tio när de får välja 
själva, då är det symaskinen”. Eva brukar därför utforma undervis-
ningen så att vartannat arbetsområde styr hon och vartannat väljer ele-
verna själva. Eva tycker dock att det kan vara svårt att hitta lagom ut-
manande nivå på både slöjdföremål och tekniker. 

Upplevelser är något som Eva lyfter som ett centralt syfte med slöjd i 
grundsärskolan, hon säger att eleverna ska få ”upplevelse och känsla”. 
Eva vill att eleverna ska få positiva erfarenheter, att de ska få prova på 
olika tekniker och material och frossa i tyger och färger. Eva lyfter fram 
slöjdens möjligheter att tilltala flera sinnen. Eva vill förmedla glädjen 
med att slöjda. 
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Alltså det här, brukar jag säga, det är det roligaste jag vet. Och jag vill för-
söka dela med mig av så mycket positiva upplevelser som möjligt, när det 
gäller slöjd. 

Mikael är utbildad möbelsnickare, men har inte lärarbehörighet. Han 
har arbetat sju år på Asplingeskolan, varav de senaste fem åren även 
har innefattat undervisning i grundsärskolan. Han har 60% av sin 
tjänst som slöjdlärare i grundsärskolan och 40% i grundskolan, där han 
undervisar i både slöjd och idrott. Mikael har tidigare erfarenhet av ar-
bete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, men i an-
nan verksamhet än skola. När han blev tillfrågad om att undervisa i 
slöjd i grundsärskolan tvekade han inte att tacka ja. Han var lite nervös 
innan, men sedan tyckte han att det blev roligare och roligare. Han sä-
ger att han själv tycker att det är mycket trevligare att undervisa i 
grundsärskolan. Mikael menar att ämneskunskaperna i slöjdämnet gör 
honom trygg i sin undervisning, oavsett vilken skolform han undervi-
sar i.  

Mikael säger att en stor skillnad mellan att undervisa i slöjd i grund-
särskolan jämfört med i grundskolan är storleken på grupper. Han be-
skriver hur de små grupperna i grundsärskolan gör det mindre stres-
sigt. Det lugnare tempot i grundsärskolan gör det möjligt att hinna 
möta och prata med eleverna. Mikael menar att det oftast fungerar bra 
att arbeta med assistenter, att det är bra att vara flera händer som kan 
hjälpas åt. Samtidigt påpekar han att vuxna ofta har en tendens att vilja 
att saker ska bli färdiga så snabbt som möjligt, något som kan bli ett 
problem om inte eleven hinner vara delaktig i processen. Då måste han 
som lärare bromsa. 

Mikael tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och bestämma. 
Ibland får eleverna välja arbetsprojekt helt själva. Ofta utgår han från 
ett tema, till exempel förvaring. Beroende på elev kan de välja själva 
inom temat eller så utformar Mikael ett slöjdprojekt som han vet knyter 
an till elevens intressen, men som är inom ramen för temat.  

Mikael lyfter relationsskapande som viktigt och betonar förmågan att 
bemöta eleverna på ett öppet sätt. Detta gäller inte särskilt i grund-
särskolan utan gäller alla elever. Han betonar alla elevers olikhet och 

128



betydelsen av att som lärare anpassa sig och sin undervisning i förhål-
lande till varje individ. Han beskriver det som att han tar personen för 
den den är, oavsett vem det är. Mikaels relationsskapande visar sig un-
der de observerade lektionerna; han småpratar med eleverna under ar-
betets gång och med några av eleverna för han ofta samtal om jakt, ett 
intresse de delar. 

Mikael beskriver att slöjd kan vara bra på många sätt. Han lyfter fram-
för allt fram den praktiska nyttan, som att tillverka saker. Han menar 
också att det är bra att kunna göra saker från grunden, till exempel att 
göra en ritning, tillverka och sedan hänga upp en fågelholk. Mikael an-
ser också att detta att arbeta praktiskt med händerna är betydelsefullt. 
Det kan både handla om att hantera en slöjdprocess och ta sig från 
punkt A till punkt B, men det kan också handla om att få städa. För 
vissa elever är det vissa dagar en mycket tillfredsställande upplevelse 
att suga damm och sågspån med slöjdsalens spånsug.  

Undervisningssituation 1: En egen skjorta 
Samhandlingar som gemensamt ansvar för innehållet i en elevini-
tierad didaktisk miljö 

Introduktion 

I denna undervisningssituation deltar fyra elever (varav en inte deltar 
i studien), den assistent som följer med klassen, samt textilslöjdslärare 
Eva. Eleverna går i årskurs 4 – 8. Av de elever som deltar i studien läser 
två grundsärskolans ämnen och en ämnesområden. Eleverna arbetar 
med olika slöjdprojekt, projekt de själva valt. När lektionen startar slår 
sig eleverna ner på sina bestämda platser vid ett av textilslöjdssalens 
två avlånga arbetsbord. Eva stämmer av vilka som är närvarande och 
frågar eleverna sedan i tur och ordning vad de gjorde vid den förra tex-
tilslöjdslektionen och om de minns vad de ska fortsätta med denna 
gång. Om någon elev inte minns hjälps alla (Eva, assistenten och de 
andra eleverna) åt för att eleven ska minnas. Efter den inledande ge-
nomgången hämtar Eva en plastback i ett skåp och ur den plockar hon 
fram elevernas slöjdpåsar som hon delar ut till eleverna vid bordet. 
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Eleverna sätter därefter igång med sina respektive slöjdprojekt. Tex-
tilslöjdsläraren och assistenten växlar mellan att hjälpa de olika ele-
verna; ibland är det personalen som bryter in 
i en elevs arbete, ibland är det eleverna som 
ber om hjälp. Under arbetets gång pratas det 
en del, bland annat om TV-spel och sömnva-
nor. Både elever och lärare deltar i samtalen. 
En bit in i lektionen ställer läraren en time-
timer (Foto 1) för att markera hur lång tid det 
är kvar av lektionen innan det är dags att 
plocka undan och ha avslutande samling.  

Den filmsekvens som analyseras närmare nedan fokuserar Liam som 
går i årskurs 8 och som läser grundsärskolans ämnen. Liam har valt att 
sy en skjorta. Skjortan är tillklippt efter ett mönster som har en tillhö-
rande arbetsbeskrivning. Skjortans fram- och bakstycke är ihopsydda 
och ärmarna isydda. Liam börjar lektionen med att med hjälp av lära-
ren sprätta bort kragen som kommit lite snett, och syr sedan fast den 
igen. Därefter ska beslut fattas inför det fortsatta arbetet. 

När filmsekvensen tar sin början står Eva och Liam framför en hel-
kroppsspegel som är framdragen en bit in i textilslöjdssalen. Liam har 
tagit på sig skjortan och Eva rättar till den framtill så att framkanterna 
går lite omlott. En kort diskussion uppstår om vilken del som ska ligga 
över den andra; Eva påpekar att Liam är kille och därmed bör ha herr-
knäppning (vänster knappslå över höger). Liam betraktar sig själv i 
spegeln och Eva vänder sig mot honom. 

Foto 1. Time-timer
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Filmsekvens med analys 

Filmsekvens: ATx_Grs1_0508c. Sekvens: 00:36-05:33 Samhandlingar 

(1) Eva: Är det lagom
längd på den tycker du?

Liam: (Nickar) Mm.

(2) Eva: Hur var det,
skulle du ha manschetter?

Eva måttar med tumme 
och pekfinger en man-
schettbredd på skjortär-
mens nederkant.  

Liam: Nej 

Eva: Du skulle inte det? 

Liam: (Skakar på huvudet) 
Jag vill ha såhär.  

Eva: Du vill ha den så? 

Liam: Ja. 

Eva: Ja så kan man också ha. Man kan ha en söm bara nedtill. 

Liam: Men jag vill inte ha manschetter. 

(3) Eva: Men vet du vad,
vi måste göra nånting åt
sömmen för det här, ser
du att det är en massa
fransar här?

Eva tar nederkanten av är-
men mellan fingrarna, hål-
ler den lite uppåt och pillar 
på kanten. 

Liam: (Tittar ned på ärmen) Men jag orkar inte… (Liam låter uppgi-
ven och vänder sig bort) 

Eva: Ja men då är det som att göra en fåll. 

Liam börjar ta av sig skjortan. 

Eva: Men frågan är då… (slår sig med händerna mot bröstet). Men 
du!  

Eva går in i ett angränsande förråd. Liam som tagit av sig skjortan 
helt lägger den på bänken och följer efter Eva in i förrådet. 

Innehåll: sy en 
skjorta (meso). 

Bild 1-2 
Eva ger Liam an-
svar genom att låta 
honom fatta beslut 
om skjortans längd 
och manschetter. 
Eva intar en låg po-
sition (topo). Liam 
tar ansvaret, fattar 
beslut och intar en 
hög position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 

Bild 3 
Eva utvecklar inne-
hållet, något måste 
göras i ärmens ne-
derkant (meso). 
Eva intar hög po-
sition (topo). Liam 
visar motstånd, 
överger den delade 
uppmärksamheten 
på innehållet (kon-
traktsbrott). Intar 
hög position 
(topo). Eva kom-
mer med en idé och 
utvecklar innehål-
let, oklart mot vad. 
Eva fångar Liams 
uppmärksamhet. 
Liam sänker sin 
position och följer 
Eva. Eva intar nå-
got högre position 
än Liam (topo). 
Uppgiften förs 
framåt (chrono). 

1 

2 

3 
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(4) Efter en kort stund 
kommer Liam ut från för-
rådet bärande på en 
trälåda som han ställer på 
bänken. Eva kommer ef-
ter. Båda tittar ner i lådan. 
I lådan finns olika typer av 
knappar. Liam och Eva 
har vid tidigare tillfälle 
diskuterat knäppning på 
skjortan och Liam har sagt 
att han inte vill ha vanliga knappar och knapphål.  

Eva: Man skulle ju kunna göra såhär. Har du sett såna här nån 
gång?  

(5) Liam: Ja det var såna där som jag menade. Då kan man göra 
såhär.  

Liam knyter 
handen mitt 
framför krop-
pen, som om han 
tog tag i skjor-
tans knappslå 
och för armen 
utåt i en båge, som om han öppnade en skjorta genom att slita upp 
den.  
Eva: Jaa. … Det kan dock vara lite pilligt att få dit dom. Men med 
lite träning så brukar det funka.  

Eva och Liam plockar tillsammans i lådan. Liam provar att sätta 
ihop olika delar.  

Eva: Var det fel? Men jag tror jag såg den.  

Liam: Man måste ju ha nånting att sätta fast dom här med… 

Eva: Man har fyra delar som man sätter ihop (håller upp fyra fing-
rar i luften), två och två. 

Liam: Dom här ska väl va såhär? 

Eva: Mm. Och så måste man ha… (plockar i lådan) en sån här ja, 
dom två. 

Liam: Nej, det är väl fel. 

Eva: Jo, det är rätt. Titta där. (Pekar på knappdelar som ligger på 
bordet)  

Liam: Såna vill jag ha. 

Eva: Vill du ha såna? 

Liam: Ja (...) 

Bild 4-5 
Utveckling av inne-
hållet: välja knap-
par (meso). Eva 
och Liam delar fo-
kus på knapparna. 
Diskussion i sam-
förstånd där båda i 
växelvisa rörelser 
tar ansvar. Eva och 
Liam intar jämlika 
positioner (topo). 
Eva ger Liam an-
svaret att fatta be-
slut, Liam tar an-
svar, beslutar att 
det ska vara tryck-
knappar. Liam 
både ges och tar en 
högre position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono).  
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(6) Eva: Ja då brukar 
man lägga ut och kolla 
liksom hur många som 
man vill ha. (Lägger ut 
skjortan på bordet) Hur 
många har du på din 
skjorta nu? 

Liam: (Pekar på knap-
parna på skjortan han har 
på sig och räknar uppifrån 
och ner) En, två, tre, fyr, fem, sex.  

(7) Eva: (Pekar på knap-
parna på skjortan Liam 
har på sig och räknar neri-
från och upp) En, två, tre, 
fyr, fem, sex, sju. (Stoppar 
med pekfingret på den 
sjunde knappen uppe vid 
kragen)  

Liam: Sju. 

(8) Liam: Men jag vill 
inte ha nån knapp här. 
(Tar runt kragen på skjor-
tan han har på sig) 

Eva: Nej det behöver du 
inte ha för att du har en 
annan typ av krage på 
den här. (Tar fram skjor-
tan) Den räcker nog inte 
här. (Visar med händerna 
på sin egen hals) 

Liam: Nej jag vill inte ha att man knäpper här. (Fortfarande med 
händerna på kragen på skjortan han har på sig) 

Eva: Nej, nej. Det är när man ska ha slips som man ska ha sådär.  

Liam: Det behövs inte på den där (pekar på skjortan) Den här ska 
jag bara ha kavaj på. 

Eva: Ja det kan man ha. 

Liam: Och fluga.  

Eva: Ja, ja. Det kanske man kan ha. Eehh… 

Liam: Jag har aldrig haft slipsar (…) fast med såna här (…). (Pekar 
på manschetterna på skjortan han har på sig) 

 

 

Bild 6-7 
Utveckling av inne-
hållet: hur många 
knappar (meso). 
Eva initierar, tar 
ansvar. Överlåter 
ansvar till Liam, 
men återtar ansva-
ret genom att 
räkna det rätta an-
talet knappar 
(topo). Liam be-
kräftar antalet 
knappar, placerar 
sig i något lägre po-
sition än Eva 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
 

 

 

 

 

Bild 8 
Utveckling av inne-
hållet: var knap-
parna ska placeras 
(meso). Liam initi-
erar, tar ansvar. 
Diskussion i sam-
förstånd med delat 
ansvar, jämbördiga 
positioner. Liams 
önskemål att inte 
ha någon knapp i 
halsen styr. Liam 
ges och tar hög po-
sition (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

133



 

(9) Eva: Okej. Ja. Då ska 
vi se här om det finns så 
många så att jag kan er-
bjuda två olika färger el-
ler om det är bara…  

Liam: Jag vill ha dom här. 
(Lyfter en påse ur lådan) 

Eva: Du vill ha dom 
blanka? 

Liam: Mm. (...) glasknappar.  

Eva: Eeehh… Jag har nog kanske några såna hemma 

Liam: Nej men (Mumlar) jag vill inte ha såna. Jag vill ha såna här.  

Eva: Du vill ha blanka? Sen hemma har jag också… eeh… såna som 
blir liksom bara en ring (Ritar en cirkel i luften med pekfingret)  

(10) Så ser man tyget ige-
nom (Formar handen till 
en cirkel och pekar mot hå-
let)  

Liam: Nej.  

Eva: Det vill du inte ha, du 
vill ha såna blanka.  

(11) Liam: Mm. (Sträcker 
sig efter skjortan på bordet 
och lyfter upp den)  

(12) Eva: Okej. Men vet du 
vad, innan vi fixar knap-
par så måste vi faktiskt sy 
en hel del sick-sack. 

Liam: Nää…  

Liam ser uppgiven ut, vän-
der sig om och lämnar över 
skjortan till Eva. Liam vän-
der ryggen till, går iväg 
några steg och ställer sig 
med armarna i kors. Eva 
plockar tyst undan lite på 
bordet och förbereder 
skjortan och symaskinen 
för sömnad.  Ståendes börjar Eva sy sick-sack på skjortan. Liam står 
kvar en bit bort.  

Eva: Men du den här låter jätteilla.  

Liam: Jag vet. (Liam går iväg, vandrar runt i salen)  

Eva sätter sig vid symaskinen och börjar sy.  

Bild 9-11 
Utveckling av inne-
hållet: vilken typ av 
knappar (meso). 
Eva initierar, Liam 
övertar ansvaret. 
Eva ger förslag, föl-
jer Liam. Liam be-
stämmer vilken typ 
av knappar skjor-
tan ska ha. Liam 
både ges och tar en 
hög position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12 
Utveckling av inne-
hållet: det ska sys 
sick-sack innan 
knappar monteras 
(meso). Eva styr 
utvecklingen av in-
nehållet, intar hög 
position (topo). 
Liam visar mot-
stånd mot innehål-
let, överger uppgif-
ten och den delade 
uppmärksamheten 
(kontraktsbrott). 
Liam intar passivt 
hög position 
(topo). Eva tar an-
svar för uppgiften, 
bibehållen hög po-
sition (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono).  
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(13) Eva: (Söker ögonkon-
takt med Liam på andra si-
dan borden, vinkar med 
ett finger) Men du, det är 
du som ska sy. Hur fort 
vågar man sick-sacka?  

Eva trampar symaskinens 
gaspedal i botten. Liam 
kommer småspringande från en annan del av rummet, kastar sig 
fram till symaskinen och trycker på en knapp. Eva fortsätter att sy, 
nu går det något långsammare. Liam står bredvid. 

Eva: Är det såhär fort du brukar sy?  

Liam: Mm.  

Eva: (Minskar lite på farten) Jag brukar sy såhär fort jag. 

Liam: (Böjer sig fram över symaskinen och vrider på fler knappar) 
Jag gör såhär. 

Eva: Så?  

(14) Eva fortsätter sy. 
Liam står kvar bredvid 
och plockar med sakerna i 
knapplådan. Ett kort sam-
tal uppstår om några verk-
tyg i lådan. Under samta-
lets gång reser sig Eva 
från symaskinen och bör-
jar plocka ihop sakerna i 
knapplådan. Liam sätter sig så småningom vid symaskinen och fort-
sätter sömnaden. 

 

Bild 13-14 
Utveckling av inne-
hållet: sy sick-sack 
(meso). Eva tar an-
svar för uppgiften. 
Eva försöker över-
föra ansvaret till 
Liam. Eva utmanar 
Liam genom att av-
slöja hur fort han 
brukar sy. Eva har 
hög position 
(topo). Liam riktar 
uppmärksamhet 
mot uppgiften, 
Liam vill inte sänka 
sin position genom 
att avslöjas (topo). 
Först en diskussion 
utifrån motsatta 
ståndpunkter, se-
dan en diskussion i 
samförstånd. Eva 
och Liam har jäm-
bördiga positioner 
(topo). Eva lämnar 
symaskinen, Liam 
övertar ansvaret 
med bibehållen hög 
position (topo). 
Uppgiften förs 
framåt (chrono). 
 

 

 

 

 

 

Vid lektionens avslutande samling frågar Eva hur lektionen har varit 
och Liam svarar ”Bra”. Eva undrar då vad som varit bra och Liam säger 
att två saker har gått bra: han har fixat kragen och han har sick-sackat 
klart sin skjorta. Vid den avslutande samlingen frågar Eva också ele-
verna om det är någon av dem som gjort något val under lektionen. 
Liam berättar då att han har valt knäppning till sin skjorta. Han säger 
att han inte vill sy knappar och knapphål, och därför har valt tryck-
knappar; han anser dessa vara enklare att sätta dit. Eva påpekar att det 
kanske inte är helt enkelt med tryckknappar heller, men att det brukar 
gå med lite träning.  
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Lärarens tolkning 
 
Eva säger att det är svårt att sätta mål för varje enskild lektion när ele-
verna själva valt uppgift. När eleverna själva bestämmer får undervis-
ningen ett mer generellt mål enligt Eva. I detta fall handlar det om att 
eleverna utifrån sina tidigare slöjderfarenheter själva ska kunna se och 
förstå nästa steg och på så sätt själva kunna driva slöjdprocessen 
framåt.  
 
Efter lektionen får Eva frågan om detta med manschetten och att det 
är Liam som själv fattar beslut kring detta. 

Intervjuare: Det här med manschetter eller inte, att han får bestämma… 

Eva: Ja men det är ju klart att han ska få.  

Intervjuare: Ja men det är inte självklart tänker jag. 

Eva: Nej, men jag tycker att det är självklart. 

Intervjuare: Och du tycker kanske att det är så självklart så att du reflekte-
rar inte ens över att du gör det?  

Eva: Nej.  

Intervjuare: För jag tänker att ärmen blir ju lite kort, men det är liksom 
inte… 

Eva: Nej… Han ska ju vara nöjd.  

Intervjuare: Han ska vara nöjd, det är det viktiga.  

Eva: Ja, faktiskt.  

Intervjuare: Sen att den kanske är gjord för en manschett eller att man an-
nars skulle ha… jag kan tänka mig att man hade lika gärna kunnat propsa 
på att nej, antingen ska du ha manschett eller korta… 

Eva: Nej. Nånting i kanterna, sen vad han ska göra det måste han få be-
stämma. Tycker jag. 

Enligt mönstret som skjortan är tillklippt efter så ska skjortan ha man-
schetter, utan manschetter blir därmed ärmen något kort. Även om 
skjortan ursprungligen är konstruerad för att ha manschetter så anser 
Eva att det viktigaste är att Liam är nöjd med resultatet. Hon menar att 
det måste vara någonting som avslutar kanterna, men det är Liam som 
ska få bestämma. 
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Bara för att det var manschetter från början så behöver det inte bli det sen 
heller. Dom får ju vara med och tycka under processen. Deras röster är vik-
tiga. 

När Eva själv ser filmsekvensen reflekterar hon kring utformningen av 
valsituationen. En möjlighet enligt Eva hade varit att förbereda valsi-
tuationen genom att sy upp de alternativ som varit möjliga. 

Jag tänker att jag kanske borde… alltså det är mycket sånt där som NU kom 
jag på nånting och så vill jag visa på en gång. Jag skulle kanske kunnat ha 
gjort iordning sånt i förväg; när du kommer till det här stadiet då finns det 
här att välja på. Så kanske jag kan tänka.  

Valsituationerna i sekvensen är inte helt givna på förhand. När Liam 
prova skjortan framför spegeln får Eva plötsligt en idé om knäppningen 
vilket leder till den fortsatta diskussionen kring valet av knäppning. 

Intervjuare: Och sen när du kommer på det här med tryckknapparna… det 
kom bara sådär eller? 

Eva: Ja, för han sa ju ”Jag vill inte ha knappar”. Det vet inte jag om du 
hörde. För då var han inne på kardborreband, han. Det var precis i början. 
För att han ville inte ha knappar och knapphål. Hur kan man göra istället 
då? Ja då var det ju kardborre som dök upp. Och sen nu när vi provar så 
kommer jag på att vi har ju faktiskt lite tryckknappar. För han vet också vad 
han tycker och vad han vill.  

Även om det för Eva är självklart att elevernas röster är viktiga och att 
de ska få bestämma själva så reflekterar hon kring hur hon anpassar 
valsituationerna till olika elever, till exempel hur ärmslutet på skjortan 
skulle ha gjorts om det varit en annan elev som sydde en skjorta. 

Nils [en av de andra eleverna] till exempel, skulle nog jag ha fått tala om för 
honom hur han skulle göra. Fast jag tror ändå inte… Jag hade nog sagt till 
honom också att såhär och såhär kan man göra. 

Liam har själv valt att sy skjortan, men det är ett omfattande slöjdpro-
jekt som tar lång tid. Eva berättar att han ibland haft svårt att hålla 
motivationen uppe. Men under dagens lektion när Liam provade skjor-
tan hände något. 

Just med Liam så tycker ju han att han har blivit övertalad att göra den här 
skjortan. Att det är jag och Birgitta [assistent i klassen] som har bestämt att 
han ska göra, fast det var ett förslag. För några gånger så har det varit ”Jag 
vill inte göra den här”. Men nu när den kom på och han såg liksom sådär… 
då såg jag en liten stolthet hos honom också. Och så när vi pratade på slutet 
då pratar vi om knapp ända upp behöver man ju inte ha, det behöver man 
bara ha när man ska ha slips. Han skulle ju bara ha kavaj över han. Den här 
skjortan som han absolut inte skulle använda för kanske fyra veckor sedan. 
Men nu kan han tänka sig att ha den, och med fluga. Så att det… ja. 
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Under lektionen ser Eva hur Liams förhållande till skjortan förändras, 
hur han går från att se skjortan som ett mer eller mindre påtvingat 
slöjdprojekt till att se skjortan som just en skjorta, ett plagg som han 
själv kan bära. Liam ser framför sig hur han ska bära sin skjorta till-
sammans med kavaj och kanske fluga. Eva tycker sig se att Liam är stolt 
över sin skjorta. Vid ett senare tillfälle berättar Eva att Liam med stolt-
het bar sin egensydda skjorta på skolavslutningen, med kavaj och allt.  
 
 

Den didaktiska relationen 
 
I denna undervisningssituation gestaltar sig den didaktiska relationen 
som samhandlingar där Eva och Liam utifrån jämbördiga positioner 
tar ett gemensamt ansvar för innehållet och att föra arbetet med skjor-
tan framåt. Även om Liam ibland tyckt att han blivit tvingad in i upp-
giften så är valet att sy en skjorta Liams eget. Det är därmed Liam som 
utformat den ursprungliga didaktiska miljön.  
 
I det didaktiska kontrakt som är etablerat mellan Eva och Liam har 
slöjdens sociala kunskapsaspekter ett stort utrymme. Evas åsikt är att 
elevernas röster är betydelsefulla och att det är självklart att de ska få 
bestämma. Det framgår också av filmsekvensen att Eva ger Liam stort 
ansvar och att Liam också på ett självklart sätt tar detta ansvar. Detta 
visar sig till exempel i bild 2 där Eva överlåter ansvaret till Liam att 
fatta beslut om hur ärmarna ska avslutas i nederkant. Liam vill inte ha 
manschetter, och trots att mönstret ursprungligen är konstruerat för 
detta så godtar Eva Liams val. Eva frångår därmed vad som kan betrak-
tas som ett generellt slöjdkontrakt till förmån för att Liam ska vara nöjd 
med uppgiften och sin skjorta. Eva sätter på så sätt Liams identitetsut-
veckling i fokus och riktar därmed innehållet mot en av slöjdens sociala 
kunskapsaspekter.  
 
Även om slöjdens sociala kunskapsaspekter ges stort utrymme i Evas 
undervisning, framträder även praktiska och teoretiska kunskaps-
aspekter. Eva tänjer på det generella slöjdkontraktet men hon överger 
det inte helt. Eva är tydlig med att ärmarnas nederkant måste ha någon 
form av avslutning (bild 3) och att alla skjortans sömsmåner måste 
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sick-sackas (bild 12). Det framgår av filmsekvensen att detta är princi-
per som inte är förhandlingsbara. Eva intar vid båda tillfällena en stark 
position och riktar innehållets fokus mot praktiska och teoretiska kun-
skapsaspekter. Detta möter motstånd hos Liam och kontraktsbrott 
uppstår (bild 3 och bild 12). Kontraktsbrotten uppstår när Eva intar en 
hög position, och genom kontraktsbrotten intar även Liam en hög po-
sition. Eva löser vid båda tillfällena situationen utan att kompromissa 
om den gräns hon dragit. Hon gör dock detta på sätt som får Liam att 
acceptera Evas utveckling av den didaktiska miljön och ta ansvar för att 
föra uppgiften framåt. Eva gör ingen stor sak av att Liam återvänder till 
den delade uppmärksamheten. Implicit överför Eva ansvaret till Liam, 
något som gör att han återupptar ansvaret utan att nämnvärt sänka sin 
position. Liam beskriver också i slutet av lektionen att det är han som 
sick-sackat alla skjortans sömsmåner. Eva möjliggör för Liam att be-
hålla kontrollen över situationen även när hon själv sätter gränser. 
Evas sätt att hantera kontraktsbrotten riktar därmed innehållet mot en 
social kunskapsaspekt.  
 
I undervisningssituationen behandlas även andra dimensioner av slöj-
dens sociala kunskapsaspekt. Dels, som beskrivits ovan, skapar Evas 
undervisning förutsättningar för Liam att tro på sig själv och sin egen 
förmåga att fatta beslut. Evas undervisning skapar dock även vissa för-
utsättningar för att ta ansvar i gemenskap, en annan dimension av den 
sociala kunskapsaspekten. Eva nämner efter lektionen att hon tycker 
att hon kanske borde ha förberett de valsituationer som Liam skulle 
komma att ställas inför, något hon menar skulle ha underlättat Liams 
beslutsfattande. I denna filmsekvens skapas istället diskussioner om 
hur uppgiften ska föras framåt (bild  4-5 och 8). I dessa diskussioner 
intar Eva och Liam jämbördiga positioner och det visar sig att de delar 
gemensam grund och utifrån det drar slutsatser som den andre förstår. 
Att Eva och Liam delar samma sätt att se som om visar sig till exempel 
i bild 4-5 när Liam med en gest visar att han vet vad tryckknappar är. 
Det visar sig även i bild 9-11 när Eva med gester visar på olika typer av 
tryckknappar och Liam kan föreställa sig dessa och utifrån det göra sitt 
val. Dessa diskussioner karaktäriseras av samhandlingar som böljande 
gemensamma rörelser. Det gemensamma i detta gör att innehållet rik-
tas mot relationella dimensioner av de sociala kunskapsaspekterna. 
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Även estetiska kunskapsaspekter framträder i undervisningssituat-
ionen. Genom att fatta beslut om skjortans utseende ges Liam möjlig-
het att ge uttryck för sin egen smak och uttrycka sig med en egen stil. I 
denna filmsekvens konkretiseras uppgiften för Liam, idén om en 
skjorta  tar form som ett plagg när han provar skjortan för första 
gången. Den stolthet Eva ser hos Liam både vid detta tillfälle och senare 
på skolavslutningen när han bär sin egen skjorta visar också på este-
tiska kunskapsaspekter. Vägen fram till detta har dock inte varit 
spikrak. Liam har enligt Eva tidvis uttryckt en motvilja mot skjortan, 
även om han valt uppgiften själv. Detta synliggör ett problem inbyggt i 
slöjdens arbetsprocesser. Det krävs motivation och uthållighet för att 
driva processen framåt och en förmåga att föreställa sig den färdiga 
produkten. För Liam uppstår stark motivation i och med att skjortan 
tar form som skjorta, han vill snabbt sy den klart och visualiserar hur 
han ska bära den i framtiden (bild 8). 
 
 

Undervisningssituation 2: Sinnliga stuvar  
Samhandlingar som parallell-aktivitet och lärarens inbjudan till 
sitt innehåll i en elevinitierad didaktisk miljö 

Introduktion 
 
I denna undervisningssituation deltar tre elever (varav två deltar i stu-
dien), två assistenter och Eva. Eleverna är mellan 12 och 15 år och läser 
grundsärskolans ämnesområden. Eleverna arbetar med olika slöjdpro-
jekt som Eva valt, men med utgångspunkt i varje elevs intresse. Ele-
verna droppar in i sällskap med assistenterna lite allt eftersom. Ele-
verna sätter sig på sina bestämda platser vid ett av 
textilslöjdssalens två avlånga arbetsbord. På varje 
elevs plats finns någon instruktion om vad dagens 
lektion ska innehålla; denna är i form av bilder 
(Foto 2) eller objekt som symboliserar en aktivitet 
(Foto 3).  På elevernas platser ligger också deras 
respektive slöjdpåse med det pågående slöjdpro-
jektet i. Eva checkar snabbt av med assistenterna 
hur läget verkar idag, hur länge de tror eleverna 

Foto 2. Instruktion 
med bilder  
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har möjlighet att hålla fokus och ställer därefter 
time-timern som signalerar när lektionen är slut.  
 
Varje elev arbetar med en vuxen. Under lektion-
ens gång växlar de vuxna några gånger mellan 
eleverna. Ibland sker detta på Evas initiativ om 
hon ser att hon behöver hjälpa till med något i en 
elevs arbete, ibland sker bytet på någon av assi-
stenternas initiativ om denne blir osäker på hur 
något ska utföras, och ibland sker bytet på ini-
tiativ av en elev om denna uttrycker att den vill 
arbeta med en specifik person.  
 
Den undervisningssekvens som analyseras närmare nedan fokuserar 
Hugo som är 12 år. Innan filmsekvensen nedan börjar har Hugo tömt 
ut alla tygstuvar i en hög på bordet framför sig. Sittande på sin stol tar 
han ett tygstycke, klipper ett jack med saxen och river tyget i stycken. 
Sen river han. Ibland river han hela vägen och slänger bitarna i pap-
perskorgen. Ibland river han inte tyget helt itu utan skapar hål som han 
sedan använder för att trä tyget på olika kroppsdelar. Han ljudar en del 
under tiden han river; hummar och ojar, och emellanåt pratar han högt 
och glatt med Emma, en av assistenterna, som befinner sig i en annan 
del av salen. Eva står bredvid Hugo med ett broderi i händerna. Brode-
riet är det arbetsprojekt som Eva valt åt Hugo. Med utgångspunkt i Hu-
gos egna intressen förställer broderiet en brandbil. 
 
 

Filmsekvens med analys 
 

Filmsekvens: ATx_Tr1_0410a. Tid: 00:00 - 03:53 Samhandlingar 

(1) Eva: Så har vi två drag 
kvar på det här fönstret. 
(Hugo klipper i en av tyg-
bitarna från stuvlådan)  

Hugo: (ropar ut i salen) 
Emma!  

Emma: Mm.  
 

Innehåll: Evas, 
brodera brandbil; 
Hugos, klippa och 
riva tygstuvar 
(meso).  

Bild 1 
Eva och Hugo har 
uppmärksamheten 
på och tar ansvar 

1 

Foto 3. Instruktion 
med objekt 
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(2) Hugo: Fis-Emma! 
(Hugo river i tygbiten och 
skrattar. Eva står bredvid 
och tittar på Hugo)  
De andra i salen småskrat-
tar. Eva ler.  

Emma: Uhum. Det va ju 
roligt. 

Hugo: Emma. Emma! Emma!  

Emma: Mm. 

Hugo: Fis-Emma! 

Eva: (viskar) Hördu du Hugo ska vi ta och (…) 

(3) Hugo: Aaaou! (Place-
rar tygstycket bakom 
nacken och drar isär. 
Tygstycket delas i två bitar, 
den ena biten kastar Hugo 
i papperskorgen)  

Eva: Ska vi det? Det är två 
stygn kvar att göra på det 
här fönstret.  

(4) Hugo stoppar in ena 
armen i ett hål i tygstycket 
och river igen tills det blir 
ett stort hål. Eva står fort-
farande bredvid och tittar 
på. 

Hugo: Jeheou! (Hugo trär 
tygstycket runt halsen)  

(5) Eva: Ser du nålen?  

Hugo riktar sig mot brode-
riet och drar ut tråden  

Eva: Bra! Då är det en 
kvar att göra på det här 
fönstret. Är det okej om jag 
gör den?  

Hugo tar en ny tygbit och 
klipper. 

Hugo: Okeej. 

 

 

 

 

för sina respektive 
innehåll (topo). 

Bild 2-4 
Eva riktar passivt 
sin uppmärksam-
het mot Hugos in-
nehåll (meso). Ut-
vecklingen av Evas 
uppgift avstannar 
(chrono). Eva sän-
ker sin position 
(topo). Hugo tar 
plats i det sociala 
rummet med bibe-
hållet fokus på sin 
uppgift och för den 
framåt (chrono). 
Hugo stärker sin 
position (topo). 
Två gånger försö-
ker Eva försiktigt 
(viskar, frågar) 
rikta Hugos upp-
märksamhet mot 
sitt innehåll, bro-
deriet. Hugo igno-
rerar Eva, fortsät-
ter uppmärk-
samma sitt inne-
håll. Hugo behål-
ler hög position 
(topo) och för sin 
uppgift framåt 
(chrono).  

 

Bild 5 
Med en fråga 
fångar Eva Hugos 
uppmärksamhet 
och får honom att 
rikta fokus mot 
hennes innehåll, 
broderiet (meso). 
Eva höjer sin po-
sition något. Hugo 
sänker sin position 
något genom att 
tillmötesgå Eva 
(topo) och föra 
Evas uppgift 
framåt (chrono). 
Hugo återgår till 
sitt innehåll. Eva 
frågar Hugo om 
hon får föra sin 

3 

5 

4 

2 2 

2 
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(6) Eva: Sen ska vi ner på 
baksidan så ska vi fästa 
den här tråden ser du. Ser 
du här, nu försvinner nå-
len ner på baksidan. Eva 
fäster tråden på baksidan.  

(7) Hugo river ett hål i tyg-
biten och trär den över hu-
vudet. Han flyttar runt de 
två tygbitarna runt halsen, 
men river sen itu den ena. 
Den ena biten åker i pap-
perskorgen,  den andra 
placerar Hugo bakom 
nacken, tar spjärn och river 
itu.  

(8) Eva: Nu behöver jag 
din hjälp här Hugo. Nu 
måste vi klippa av den här 
tråden. (Håller tråden som 
ska klippas av mellan sina 
fingrar och håller fram 
dem mot Hugo. Hugo läg-
ger en tygbit i papperskor-
gen och den andra på bor-
det. Han greppar saxen)  

Eva: Kan du klippa med den mellan mina fingrar?  

Hugo: Emma!  

Emma: Ja.  

Hugo: Titta här då! (För saxen högt upp i luften)  

Emma: Vänta nu ska vi se, kan du klippa?  

(9) Hugo: Emma! Den är 
stor nu! Stor! Wooom! 
(För saxen mot Evas fing-
rar och klipper tråden.)  

Emma: Oj, ja, försiktigt! 

Eva: Perfekt.  

Emma: Bus-Hugo. Mm.  

Hugo börjar klippa i en tygbit på bordet.  

 

 

 

uppgift framåt. 
Hugo både tar och 
ges en hög posit-
ion. Eva tar ansvar 
(topo) och för sin 
uppgift  framåt 
(chrono). 

Bild 6-7 
Eva och Hugo rik-
tar fokus mot sina 
respektive innehåll 
(meso) och för 
dem framåt 
(chrono). Eva och 
Hugo har jämbör-
diga positioner 
(topo). 
 

Bild 8-9 
Eva för in nytt in-
nehåll för att föra 
sin uppgift framåt: 
klippa tråd 
(meso). Finkäns-
ligt, genom att be 
om hjälp, försöker 
Eva rikta Hugos 
uppmärksamhet 
mot sitt innehåll 
(meso). Hon ger 
sig själv en lägre 
position och höjer 
Hugos position 
(topo). Hugo bju-
der in assistenten 
Emma att upp-
märksamma hans 
fokus på Evas upp-
gift. Emma upp-
muntrar Hugo och 
höjer hans posit-
ion (topo). Evas 
uppgift förs 
framåt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 
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(10) Eva: (Eva plockar
upp ett rött garnnystan
från bordet) Nu behöver
vi ha en ny tråd. Vi ska
fortsätta med rött eller
ska vi byta färg?

Hugo: (Med fokus på klip-
pandet) Gree… Green. 
(Fortsätter klippa i tygbiten) 

Eva: (Tittar upp och bort mot Emma) Sa du green? 

Hugo: Ja! 

Eva: Vill du ha lite grönt också? 

Hugo: Jaa.  

(11) Eva: Vart ska det
vara grönt nånstans då?
Kan du peka?

Hugo: (Vänder sig mot Eva 
och pekar på ett ställe på 
broderiet) Ööh… där på. 
Där.  

Eva: Här? 

Hugo: Ja. 

(12) En tygbit har ramlat
ner på golvet, Hugo böjer
sig ner och lägger den i
papperskorgen. Hugo fort-
sätter klippa tyg.

Eva: Vad är det som kan 
vara grönt där då då? Ska 
vi göra en grön rand på 
taket, tycker du det?  

Hugo: (Med fokus på sitt klippande i tyg) Jaa. Mm. 

(13) Eva: Ska vi titta vad
det finns för gröna då?
Det finns lite olika gröna
ser du. (Eva går iväg)

Hugo trär en tygbit med 
hål över knät och river. 
Han trär foten igenom hå-
let och drar upp tygbiten 
runt benet.  

Bild 10 
Eva för in nytt in-
nehåll: byta färg 
på garnet (meso). 
Eva försöker fin-
känsligt, genom 
att fråga, rikta Hu-
gos uppmärksam-
het mot sitt inne-
håll. Hon behåller 
sin lägre position 
och fortsätter ge 
Hugo en högre po-
sition (topo). 
Hugo går delvis 
Eva till mötes och 
riktar uppmärk-
samhet mot hen-
nes innehåll, men 
med bibehållet fo-
kus på sitt inne-
håll. Hugo uttalar 
en bestämd åsikt. 
Intar hög position 
(topo). Både Evas 
och Hugos uppgif-
ter förs framåt 
(chrono). 

Bild 11-12 
Eva utvecklar in-
nehållet: var ska 
det broderas grönt 
(meso). Genom att 
ställa frågor över-
för Eva ansvaret 
till Hugo. Hugo tar 
ansvaret och fattar 
beslut om var det 
ska vara grönt. 
Hugo både ges och 
tar hög position 
(topo). Både Evas 
och Hugos uppgif-
ter förs framåt 
(chrono). 

Bild 13-15 
Eva utvecklar in-
nehållet: vilken 
nyans ska det 
gröna ha. Hugo fo-
kuserar sitt inne-
håll (meso). Hugo 
söker kontakt med 
Emma, tar plats i 

11 

12 

13 

10 
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(14) Hugo för ner tygbiten 
som han sedan tidigare 
har runt halsen och för in 
knät i samma hål och drar. 
Tygbiten delar sig. Han ri-
ver den i ytterligare småbi-
tar och lägger i pappers-
korgen. Under tiden han 
gör allt detta pratar han 
med Emma. 

Hugo: Emma!  

Emma: Mm.  

Hugo: Fis-Emma! 

Emma: Nehej du! 

(15) Eva: (Kommer fram 
till bordet med fyra garn-
nystan i olika gröna nyan-
ser i händerna) Titta här 
får du se vad många olika 
gröna det finns. Vilken 
skulle du vilja ha då?  
Hugo: Eeeuhmm… (Pekar 
på ett nystan, tar det och lägger på bordet) 

Eva: Det ljusgröna? Mm.  

Hugo: Yes! Emma? Fis-Emma!  

Eva går iväg med garnnystanen. Hugo river sönder tygbiten han har 
runt benet och stoppar tygbitarna i papperskorgen, trycker ner inne-
hållet ordentligt i den och skjuter undan den.  

(16) Eva kommer tillbaka 
till bordet och ställer sig på 
Hugos högra sida. Hon tar 
det gröna nystanet och 
börjar dra ut tråd.  
Eva: Nu behöver vi ha en… 
(Hugo tar snabbt tag i trå-
den och drar)  

(17) Eva: Åh inte en sån 
där jättelång heller, då 
blir det bara trassel. 
(Hugo skrattar, ställer sig 
upp, drar iväg med tråden 
och snurrar så att den viras 
runt kroppen)  

 

det sociala rum-
met. Genom att 
ställa en fråga 
överför Eva ansva-
ret till Hugo. Hugo 
tar ansvaret och 
väljer färg. Hugo 
både ges och tar 
hög position 
(topo). Både Evas 
och Hugos uppgif-
ter förs framåt. 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16-18 
Eva utvecklar in-
nehållet: klippa av 
tråden (meso). 
Hugo tar ansvar 
utan att Eva hin-
ner be honom. 
Han tar först inte 
ansvar så som Eva 
tänkt sig, han drar 
ut en lång tråd ge-
nom att vira den 
runt kroppen. 
Hugo intar en hög 
position (topo). 
Eva riktar Hugos 
uppmärksamhet 
mot innehållet ge-
nom en fråga. Ger 
ansvar och hög po-
sition till Hugo 

15 

19 

16 

17 

14 
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(18) Eva: Skulle du kunna 
klippaaaa? (Hugo böjer 
sig fram över bordet och 
tar saxen) Här kanske? 
(Eva håller upp tråden mot 
Hugo. Hugo klipper av 
närmre Eva)  

Hugo: Nej. (Hugo snurrar 
iväg)  
(19) Eva: Ska vi ha den så lång? 
…  Saxen här! (Klappar med han-
den på bordet. Hugo lägger 
saxen på bordet) Tack. (Hugo 
står och plockar med tygbitarna 
på bordet) Men nu tog du den 
gröna tråden. (Hugo tar lindar 
av den gröna tråden från sin 
kropp och lägger på bordet) Tack 
så mycket. 

Hugo: (ler) Jaa.  

Hugo tar en av tygbitarna från 
bordet. Han virvlar iväg viftande med tygbiten till andra änden av 
rummet där Emma står. Han fortsätter att vifta runt med tyget och 
virar det sedan runt halsen. Med tyget runt halsen vandrar Hugo vi-
dare i salen.  

(topo). Evas upp-
gift förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

Bild 19 
Eva talar om att 
saxen ska ligga på 
bordet, intar hög 
position (topo). 
Hugo gör som hon 
säger, sänker sin 
position. Hugo in-
tar sedan hög po-
sition (topo) ge-
nom att överge 
både Evas och sitt 
eget innehåll (kon-
traktsbrott). Upp-
giften förs inte 
framåt (chrono). 

 

 

Lärarens tolkning 
 
Målet med lektionen är enligt Eva att eleverna ska få ”Upplevelse och 
känsla. Och till viss del att man får prova på olika tekniker så. Frossa i 
tyger och färger och... lite så”. 
 
Under filmsekvensen är det Eva som tar huvudansvar för broderiet. 
Hon reflekterar en del kring detta med att hon och annan personal gör 
saker åt eleverna, och säger att det är en svår balansgång att avgöra hur 
mycket hon som vuxen ska göra och hur mycket eleven ska göra. Hon 
menar att det är mycket beroende på både situation och elev och att det 
krävs fingertoppskänsla för att avgöra detta. Vad Eva menar är viktigt 
är att försöka undvika att eleven misslyckas. Eva poängterar att under-
visningen ska vara en positiv upplevelse för eleven.  

18 

19 
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Bara de gör och är glada tillsammans med oss så blir det bra. Och visst vi 
tränar på olika tekniker, vi tränar på att välja färg, vi tränar på olika saker 
och vi jobbar tillsammans och ibland så går det jätte, jättebra långa stunder 
och ibland så går det inte alls. Och då får inte det bli ett misslyckande heller 
utan då gick det bra så länge det gick bra. Som när Hugo sydde två stygn. 
Då var det bra den dagen. Det var en sån dag. Tänk om alla hade möjlighet 
att göra så. Mmm... Ja, man ska utvecklas efter sina förutsättningar och 
efter sin förmåga. 

Att säga till Hugo att ”nu ska du göra det här” det fungerar inte enligt 
Eva. Säger han nej så är det nej. För att få honom intresserad av brode-
riet krävs andra strategier. En är enligt Eva att be honom om hjälp, en 
annan att be honom välja något som är en del av arbetsprocessen.  

Ibland så känns det som att jag har väldigt lite talan. Det är eleverna som 
styr på sätt och vis. Men å andra sidan är det för elevernas skull jag är här, 
det är ju inte för min skull. Så att då får de ju styra lite då. 

Ett sätt att över huvud taget motivera Hugo att vistas i textilslöjdssalen 
är att han får ägna sig åt sin klippa- och riva-aktivitet. Att Hugo ska få 
ägna sig åt att klippa och riva tyg har inte varit helt självklart och det är 
något som Eva resonerar kring. 

Ja han är ju mer på sin plats när han får göra det. För vi provade nån gång 
att plocka bort saxen, för att det var väl kanske en gång när saxen flög och 
for. Men då flyger ju Hugo också runt. Och så var det väl också i och med 
det att han förstörde saker på fritids med sax, och hemma. Klippte sönder 
nya kläder och sängkläder och allt möjligt. Så tyckte dom ju borta i klassen 
att han kan inte göra det här på slöjden för att han fortsätter utanför. Jag 
tyckte att det går att lära honom att här får han göra det. Och han har slutat 
göra det. Mmm. Han vet att det är här, inbillar jag mig, att han vet att han 
får göra det här. Sen har han väl haft nåt återfall hemma tror jag. Men det 
är lugnt på den fronten.  

Och sen kan man ju diskutera, vi pratade ju förra gången, om Hugo ska få 
hålla på att klippa tyger. Men jaa… det tycker jag ändå. Det ger nån typ av 
lugn hos honom. Så att han stundvis kan göra det han ska.  

Trots ett visst motstånd från andra håll har Eva ändå vidhållit att 
klippa-och-riva kan ha ett värde, hon menar att det faller in under det 
som hon anser är ett av syftena med slöjden: att få upplevelser. 

Så att jag tycker att man ska få såna upplevelser också. Att man... tilltalar 
flera sinnen på nåt vis då. Och ibland tycker jag att det borde man få göra 
på grundskolan också. Men som sagt, jag tycker att jag ställer högre krav 
på dom, för dom har andra förutsättningar. 

Även om att klippa och riva tyg kan ses som en naturlig del av slöjdpro-
cessen så reflekterar Eva kring Hugos klippande. Hon menar att Hugo 
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använder sitt klippande i annat syfte än till exempel en av klasskamra-
terna som även hon ibland på eget initiativ klipper i tyger under textil-
lektionen. Eva menar dock att klasskamratens klippande görs i syfte att 
”kreera”. 
 
Genom att han har fått ägna sig åt sin klippa- och riva- aktivitet har 
Hugo över tid stannat längre och längre stund av lektionen i salen, från 
kanske ett par minuter till denna lektions cirka 20 minuter. Vid ett se-
nare besök när Eva introducerar tovning som teknik, blir Hugo så pass 
intresserad att han ägnar hela lektionen åt att blaska runt med ull i vat-
ten. Den gången blir tyglådan stående orörd.  
 
 

Den didaktiska relationen 
 
I denna undervisningssituation gestaltar sig den didaktiska relationen 
som samhandlingar i form av parallell-aktiviteter där Eva och Hugo till 
stor del riktar sin uppmärksamhet mot var sina innehåll. Eva bjuder in 
Hugo att dela hennes innehåll, att brodera. Hugo bjuder inte in Eva att 
dela sitt innehåll, men hindrar henne inte heller. Även om broderiet 
utgör Evas innehåll så grundar det sig på Hugos intresse för brandbilar, 
det är därmed Hugo som initierat den ursprungliga didaktiska miljön i 
form av både sitt och Evas innehåll. 
 
Eva betonar, både generellt och i relation till denna undervisningssitu-
ation, slöjdens estetiska och sociala kunskapsaspekter. I det didaktiska 
kontrakt som är etablerat mellan Eva och Hugo när undervisningssitu-
ationen inleds framträder den sociala kunskapsaspekten i form av 
identitetsutveckling. Eva menar att det är självklart att elevernas viljor 
respekteras och de får styra undervisningens innehåll. Detta innebär 
en strävan efter att stärka elevernas självkänsla och att de blir någon i 
relation till andra. I det didaktiska kontraktet spelar även slöjdens este-
tiska kunskapsaspekt en framträdande roll. Evas väljer att omfamna 
Hugos klippa- och riva-aktivitet som ett innehåll i undervisningen trots 
att detta ifrågasätts. Eva tolkar Hugos klippa- och riva-aktivitet som en 
sinnlig upplevelse. Hon legitimerar på så sätt Hugos aktivitet med hän-
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visning till kursplanen och dess skrivningar om slöjdens estetiska kun-
skapsinnehåll. Ett av Evas mål med undervisningssituationen är också 
att eleverna ska få upplevelser och känsla av slöjd. Filmsekvensen visar 
hur Hugo ägnar mycket uppmärksamhet åt detta mål. Hugo skapar 
både en auditiv och fysisk upplevelse när han river tyg och han använ-
der sig av hela sin kropp i denna aktivitet (bild 2-4, 6-7, 12 och 13-15). 
Hugos aktivitet rör sig på så sätt inom ramen för vad Eva anser som 
slöjdundervisningens syfte. Eva visar att hon har en relativt vid och 
flexibel förståelse för vad slöjdande innebär. Samtidigt framgår det att 
hon har en tydlig uppfattning om vad hon inte anser är godtagbart. När 
Hugo i bild 19 är på väg att ta med saxen bort från borde och därmed 
tänjer på kontraktets gränser säger Eva bestämt nej. 
 
Vissa delar av Evas och Hugos didaktiska kontrakt framstår som expli-
cita och ömsesidiga. I filmsekvensen syns att Hugo enbart använder 
tygstuvar från stuvlådan, han klipper inte i kläder eller tygrullar och 
han kastar förbrukade tygbitar i papperskorgen allteftersom. Andra de-
lar av kontraktet framstår som mer implicita. En av Evas avsikter är att 
Hugo ska ta del av slöjdens material och tekniker, det vill säga prak-
tiska kunskapsaspekter. Eva beskriver hur Hugo i och för sig använder 
sax och river tyg, båda exempel på slöjdens redskap och material, men 
att Hugo inte gör det på slöjdens vis. Hugo delar inte slöjdämnets ge-
mensamma grund då han inte som andra elever ser sax och tyg som 
redskap för traditionella slöjdaktiviteter. Detta är något Eva försöker 
ändra på. Eva säger att det inte går att tvinga Hugo till något han inte 
vill och därför tänjer hon försiktigt på kontraktet och bjuder in Hugo 
att ta del av ny didaktisk miljö. Evas strategi för att rikta Hugos upp-
märksamhet mot slöjdens praktiska kunskapsaspekt i form av hennes 
broderi är att be Hugo om hjälp (bild 8-9), ställa frågor (bild 2-4, 5 och 
18) och be honom göra val (bild 10, 11 och 12). Denna strategi visar sig 
också effektiv över tid, Hugo har gått från att endast vistas några mi-
nuter i textilslöjdssalen till att vara aktiv hela lektionen och så små-
ningom prova andra material och tekniker som ull och tovning. 
 
Evas strategi att bjuda in Hugo för att utveckla den didaktiska miljön 
innebär att hon tilldelar Hugo en hög position i deras samhandlingar. 
Eva bryter inte in med sitt innehåll (broderiet) när som helst utan an-
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passar sina egna handlingar till Hugos handlingar. Hon delar inte ak-
tivt Hugos uppmärksamhet på hans innehåll, men hon uppmärksam-
mar det passivt, avvaktar och väntar in ett bra tillfälle att bjuda in ho-
nom till sitt innehåll (bild 2-4). Detta visar på den fingertoppskänsla 
som Eva talar om. Denna fingertoppskänsla hänger också samman 
med frågan som Eva funderar kring; om eleven eller personalen ska ta 
ansvar för uppgiften och driva den framåt. Eva visar i filmsekvensen 
hur hon går balansgång i förhållande till sitt innehåll och sin uppgift. 
Dels växlar hon själv mellan att ta passivt och aktivt ansvar för uppgif-
tens framåtskridande och dels får hon Hugo att ta passivt och aktivt 
ansvar för uppgiftens framåtskridande. Uppgiften förs på detta sätt 
sakta framåt. Att uppgiften sakta förs framåt och att detta görs till viss 
del med Hugos aktiva ansvarstagande kan ses som ett sätt att göra slöj-
dens innehåll till en positiv upplevelse för Hugo, något Eva lyfter som 
betydelsefullt. Hade inte Hugo lockats att aktivt ta något ansvar hade 
uppgiften antingen förts framåt av personalen helt utan Hugos  med-
verkan, eller inte först framåt alls, något som möjligen inte gett Hugo 
samma positiva upplevelse av slöjdens innehåll. 
 
 

Undervisningssituation 3: Bang en bumerang  
Samhandlingar som lärardriven utveckling av innehållet i en elev-
initierad enskild didaktisk miljö 

Introduktion 
 
I denna undervisningssituation deltar Alma och trä- och metallslöjds-
läraren Mikael. Alma går i en klass på sammanlagt tre elever men enligt 
schemat har hon denna lektion slöjd ensam med Mikael. Alma går på 
mellanstadiet och läser ämnesområden. Denna lektion ska Alma börja 
på ett nytt arbetsområde som hon ska välja själv. Undervisningssituat-
ionen består av flera sekvenser från samma lektion. 
 
Alma kommer med stora steg in i salen. ”Hej, är du här!” säger hon till 
mig. ”Filma mig!” Alma dansar och gör grimaser framför kameran. Mi-
kael håller sig lite i bakgrunden. Vi går till hyvelbänken där Mikael tagit 
fram några böcker.  
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Filmsekvenser med analys 
 

 

Mikael lyfter ner en lång planka från en hylla. Alma hämtar hörselkå-
por som hon sätter på sig. Mikael sågar av en bit av plankan med band-
sågen som står i virkesförrådet. Alma håller på eget initiativ i den del 
av plankan som sticker ut från sågen. När plankan är kapad ger Mikael 
den avsågade träbiten till Alma. Alma hänger hörselkåporna runt hal-
sen, tar brädbiten under armen och går efter Mikael tillbaka in i 
träslöjdssalen till sin bänk. Alma är hela tiden noga med att jag som 
filmar följer med, hon visar saker på vägen och gör grimaser framför 
kameran. Tillbaka vid bänken letar Mikael och Alma gemensamt fram 
beskrivningen av bumerangen i boken igen. 
 
 
 
 
 

Filmsekvens 1: ATrm_Tr1_0508a.  Tid: 00:00:57 – 00:01:11 Samhandlingar 

(1) Mikael: Titta här Alma. 
Vad vill du göra? 

Alma tar en av böckerna, fort-
farande stående vid bänken, 
bläddrar lite, slår upp en sida 
och pekar. 

Alma: Jag vill göra den här! 
(Pekar på en bild av en bume-
rang i boken) 

(2) Mikael: Du vill göra en bu-
merang? Jaa... Vad är det vi 
behöver ha då då?  

Alma: Eeeh... den här. (Pekar 
på en illustration i boken som 
visar formen av en bumerang 
uppritad på en träskiva) 

Mikael: Ja. Ska vi gå och kolla 
om vi hittar nån sån. 

Alma: Japp. 

Mikael: Japp. Kom nu då. 

Mikael går in i ett angränsande rum där virkesförrådet finns. Alma föl-
jer efter. 

Innehåll: välja 
uppgift (meso). 

Bild 1-2 
Mikael överläm-
nar ansvaret att 
välja uppgift till 
Alma. Alma tar 
ansvaret, visar att 
hon vet hur upp-
giften ska föras 
framåt och intar 
en hög position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
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Filmsekvens 2: ATrm_Tr1_0508b. Tid: 00:00:05 – 00:05:46 Samhandlingar 

(1) Mikael: Ska vi måla 
ut den här då? (Mikael 
pekar i boken och läser 
högt. Alma tittar mot 
boken) Den ska vara tju-
gosju centimeter. Och den 
andra ska vara tjugosex. 
(Mikael tittar upp mot 
Alma. Alma småskrattar) 
Vad ska vi ha då rå?  

Mikael reser sig och går till ett skåp. Alma tittar efter Mikael. Mikael 
återvänder till bänken. 

Mikael: Penna tog jag fram va? (Flyttar på boken, en penna ligger 
under) Penna. (Alma tar pennan i handen. Mikael vänder sig mot 
skåpet) Tumstock.  

(2) Alma tittar på vad Mi-
kael gör. Mikael lägger en 
tumstock  på bänken 
framför Alma. Alma skrat-
tar till och tar upp den. 

Mikael: (Vänd mot skå-
pet) Linjal.  

Mikael kommer runt bän-
ken till Almas högra sida och lyfter upp brädbiten. Alma vrider på 
tumstocken. 

Mikael: Hur ska du få ut det där nu? Har du nåt förslag?  

Alma: (Fokuserad på tumstocken) Aaeeeehh... (Böjer ut tumstockens 
ena ände som ett dragspel) 

Mikael: Fel håll. (Alma vänder på tumstocken, böjer ut andra änden 
som ett dragspel) Fel håll. (Mikael böjer sig fram och vinklar tum-
stockens början mot Alma) Så.  

(3) Alma fäller ut den 
första delen av tum-
stocken. Tumstocken har 
formen av en vinkel, som 
en bumerang Alma place-
rar den på brädbiten. 

Mikael: Ska den va så-
där? Vi mäter ut först. 

Innehåll: mäta 
och rita upp bu-
merangen på trä 
(meso). 

Bild 1-3 
Mikael tar ansvar, 
läser instruktioner 
och plockar fram 
redskap. Alma tar 
ansvar för tum-
stocken. Mikael 
överlåter först an-
svaret till Alma, 
griper sedan in 
och visar. Mikael 
intar hög position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt enligt 
Alma, uppgiften 
förs inte framåt 
enligt Mikael 
(chrono). 
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(4) Mikael tar tumstocken 
från brädbiten och vecklar 
ut den. Alma ler och 
rycker på axlarna. Mikael 
lägger tumstocken på 
brädbiten. Alma böjer sig 
fram med pennan i han-
den, redo att dra streck. 

(5) Mikael: Tjugosju. 
Vänta lite, vi gör sådär 
snett tror jag. (Mikael vri-
der på tumstocken. Pekar) 
Ända dit, där ska va ett 
streck. (Fokuserad ritar 
Alma ett streck utmed lin-
jalen) Jäkla stor bume-
rang det där... Tjugosex ska den andra vara.  

Alma: (Har ritat klart och lyfter pennan) Wohouu! 

Mikael: Det kommer aldrig att räcka! Ska vi göra en så där mini-bu-
merang då? En liiten?  

Alma: (småler) Nejä. 

Mikael: Då får vi såga en ännu större då. 

Alma: Okej. 

Mikael: Okej. (Mikael drar med tumstocken på träbiten) Så. Så. Det 
kommer aldrig räcka det. Vi kollar såhär först. (Lägger tumstocken 
på brädbiten igen) Där. Tjugofem. Det räcker inte. (Mikael lägger 
ifrån sig tumstocken, går mot virkesförrådet.) Typiskt  

(6) Alma sitter kvar vid 
bänken. Alma mimar som 
om hon sjunger, med pen-
nan som mikrofon.  

(7) Mikael kommer till-
baka med en annan bräd-
bit, jämför med den som 
ligger framför Alma. Alma 
lyfter pennan och gör sig 
redo att rita. 

Mikael: Njaee, den va 
kortare än den där näs-
tan. Kortare.  

 

 

Bild 4-5 
Mikael tar ansvar. 
Alma tar ansvar 
genom att följa 
Mikael. Mikael in-
tar en hög posit-
ion, Almas posit-
ion lägre än Mi-
kaels (topo). Upp-
giften möter mot-
stånd, brädbiten 
är för liten. Upp-
giften avstannar 
(chrono). Med en 
ledande fråga 
överlåter Mikael 
delvis ansvaret att 
föra uppgiften 
framåt till Alma. 
Alma tar ansvaret 
och intar en hög 
position (topo). 
Uppgiften förs 
inte framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6-7 
Mikael tar ansvar 
för uppgiften. 
Alma väntar, äg-
nar sig åt eget 
bredvid-innehåll. 
Alma tar passivt 
ansvar (topo). 
Uppgiften förs 
inte framåt 
(chrono). 
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(8) Mikael lyfter upp 
brädbiten och börjar gå 
mot virkesförrådet igen. 
Alma vänder sig efter Mi-
kael och säger något. Mi-
kael säger Va? och för-
svinner in i virkesförrådet. 
Alma vänder sig mot bän-
ken, lägger ifrån sig pennan med en smäll, greppar hörselkåporna, 
sätter dem på sig och tittar mot virkesförrådet. 

(9) Bandsågen startar. 
Alma vänder sig mot bän-
ken, greppar pennan och 
fortsätter mima som om 
hon sjunger, med pennan 
som mikrofon. Mikael 
kommer tillbaka med en 
ny brädbit i handen, ler.  

Mikael: Vad sjunger du?  

Alma skrattar. Mikael lägger den nya brädbiten på bänken framför 
Alma.  

Mikael: Vinkelhake ska vi ha. (Mikael går iväg)  

(10) Alma: (ljudar) Je-
jejejeje. Tittar på brädbi-
ten och drar med pekfing-
ret i dammet på träbiten. 
Alma blåser av fingret, re-
ser sig och går iväg.  

(11) Mikael kommer till-
baka med en vinkelhake, 
sätter sig på Almas pall 
och placerar vinkelhaken 
på brädbiten. Tittar bort 
mot Alma.  

Mikael: Ska du sand-
pappra redan? (Alma 
kommer tillbaks med en 
sandpapperskloss och bör-
jar sandpappra på brädbiten) Nu får du dra ett streck här Alma. (Mi-
kael tar upp pennan från bänken och håller fram den mot Alma. Alma 
fortsätter sandpappra) Alma. 

 

 

Bild 8-9 
Mikael tar ansvar 
för uppgiften. 
Alma tar passivt 
ansvar genom att 
ta på sig hörselkå-
por och vänta. 
Alma riktar upp-
märksamheten 
mot eget bredvid-
innehåll. Mikael 
bejakar detta, Al-
mas position höjs 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10-11 
Alma tar ansvar 
(topo) och för 
uppgiften framåt 
(chrono). Mikael 
korrigerar, uppgif-
ten ska föras 
framåt på annat 
sätt. Mikael intar 
hög position 
(topo). Uppgiften 
förs inte framåt 
(chrono). 
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(12) Mikael visslar till och 
slår lätt med pennan på 
Almas hörselkåpor. Alma 
tittar upp. Mikael drar 
med pennan i luften över 
brädbiten, som om han ri-
tar ett streck. Alma lägger 
ifrån sig sandpappersklos-
sen, hänger hörselkåporna 
runt halsen och tar pen-
nan som Mikael sträcker mot henne.  

Alma: Oki. (Böjer sig fram över bänken.) 

Mikael: (pekar) Här. Den sidan.  

Vinkelhaken är placerad på brädbiten någon centimeter från kanten. 
Alma ritar utmed vinkelhaken. Samma sak från andra hållet och på 
brädans andra kortända.  

Mikael: Så. Nu ska vi såga den här rak också då rå. Ska vi såga den 
där? (Pekar mot hägnersågen.) 

Alma: Japp.  

Mikael: Japp. 

(13) Mikael reser sig, tar 
brädbiten och går mot så-
gen. Alma reser sig och 
börjar ta på sig hörselkå-
porna. 

Mikael: Hörselkåpor på. 

Alma går till sågen, sätter sig på stolen. 

Mikael: Startar du eller startar jag?  

Alma stäcker in handen under brädbiten och startar maskinen  

(14) Alma och Mikael så-
gar tillsammans. Mikael 
styr efter markeringen, 
Alma skjuter på. Alma tit-
tar emellanåt mot kame-
ran. Mikael klappar henne 
då lätt på axeln och pekar 
på sågblad och brädbit, 
varpå Alma riktar fokus 
mot sågandet igen. Alma 
ler, fnissar och guppar med huvudet i samma snabba takt som sågens 
ljud och vibrationer. När den ena kanten på brädbiten är avsågad gör 
de samma sak med den andra kanten. När de sågat klart går de till-
baks mot hyvelbänken. 

Bild 12 
Mikael riktar Al-
mas uppmärk-
samhet mot inne-
hållet, intar hög 
position. Alma tar 
ansvar genom att 
följa Mikaels in-
struktion. Med en 
ledande fråga bju-
der Mikael delvis 
in Alma att ta an-
svar för uppgiften 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13-14 
Mikael och Alma 
tar gemensamt 
ansvar. Alma tar 
eget ansvar genom 
att ta på hörselkå-
por på eget ini-
tiativ. Mikael intar 
något högre posit-
ion genom att 
återföra Almas fo-
kus till uppgiften 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
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Filmsekvens 3: ATrm_Tr1_0508c. Tid: 00:00:00 – 00:11:56 Samhandlingar 

(1) Mikael: Vad ska vi 
göra nu då Alma? Ska vi 
försöka måla dit en bu-
merang? Ska vi göra det 
på ett papper först? Som 
mall.  (Mikael går till en 
hylla och hämtar en bit vit 
kartong. Alma tar en 
borste och borstar sina tights från sågspån.) Ska vi måla en bume-
rang då? Tror du på det?  

Alma: (suckar högt) Ååååh! 

Mikael: Är du smutsig? Det här ska bli en bumerang. Hur ska vi 
lyckas med det? 

Mikael lägger kartongbiten på hyvelbänken. Alma tar av sina hörsel-
kåpor och sätter sig på pallen framför bänken. Mikael sätter sig bred-
vid och tittar noga i boken. 

Mikael: Nånstans mellan nittio och hundratrettio grader. (Alma 
borstar damm från kläderna med sina händer) Det du. Då ska vi ha 
en gradskiva då.  

Mikael reser sig och går iväg, öppnar ett skåp. Alma sitter kvar med 
armarna i kors, gäspar. Mikael mumlar. Kommer tillbaka utan grads-
kiva.  

Mikael: Vi får köra på känn. Hur bred ska den va då? (Tittar i 
boken) Fyra centimeter.  

Alma gäspar. Tittar hastigt mot boken.  

(2) Alma börjar pilla med 
sina naglar. Mikael mäter 
och ritar.  

Mikael: Ser det ut som en 
bumerang? Såå. Det 
kanske vart för skarp vin-
kel det där? Tror du på 
det? Det tror jag. 

Mikael fortsätter mäta och rita. Alma pillar med naglarna  

Mikael: Det blir för brant. Typiskt.  

 

 

 

 

 

Innehåll:  tillverka 
mall för att mäta 
och rita upp bu-
merangen på trä 
(meso). 

Bild 1-2 
Mikael tar ansvar 
för uppgiften, bju-
der in Alma ge-
nom att ställa frå-
gor. Alma delar 
Mikaels uppmärk-
sam korta stun-
der, väntar. Alma 
tar passivt ansvar. 
Mikael intar hög 
position (topo). 
Uppgiften förs 
inte framåt 
(chrono). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

156



 

(3) I fyra minuter mäter 
och ritar Mikael. Alma pil-
lar under tiden med sina 
naglar och fingrar. 

Mikael: Mmm. Kan gå. 
(Lyfter kartongbiten från 
bänken, tittar upp mot 
Alma.) Ska vi prova?  

Alma: (Tittar upp mot Mikael) Mm. 

Mikael: Vi klipper ut den här då.  

(4) Mikael hämtar en sax. 
Tillsammans klipper Alma 
och Mikael ut mallen. 
Alma håller i saxen. Mi-
kael håller i kartongen och 
styr. Kartongen är hård 
och bitvis dubbel. Alma 
klipper, ibland med båda 
händerna om saxens 
handtag. Det tar fyra mi-
nuter att klippa bort de yttre sidorna av bumerangmallen. Alma klip-
per sedan den ena inre sidan av bumerangmallens ben. Hon klipper 
precis fram till vinkeln. Mikael vrider kartongen.  

(5) Mikael: Så tar vi det 
hållet.  

Alma suckar och tar sig 
med handen för pannan. 
Alma fortsätter klippa.  

Mikael: Nu måste vi städa 
också Alma.  

(6) Alma klipper utefter 
det sista strecket. En tre-
kantig bit lossnar från kar-
tongen, Alma har den i sin 
hand. 

Mikael:  Åh, där. Perfekt.  

Alma viftar med trekanten 
i luften, låtsas kasta den 
som en bumerang. 

 

 

 

 

Bild 3 
Mikael tar ansvar 
för uppgiften. 
Alma väntar, tar 
passivt ansvar. 
Mikael intar hög 
position (topo). 
Uppgiften förs 
framåt (chrono). 

 

 

 

 

Bild 4-5 
Alma och Mikael 
tar gemensamt 
ansvar. Alma ger 
inte upp trots 
motstånd. Mikael 
intar något högre 
position genom 
att rikta uppmärk-
samheten mot att 
lektionen är slut 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6-7 
Alma tar ansvar 
för uppgiften ge-
nom att visa att 
hon vet att mallen 
är en modell av en 
bumerang. Med 
ledande frågor gör 
Mikael Alma upp-
märksam på att 
det är den andra 
kartongbiten som 
är den egentliga 
mallen. Mikael in-
tar en högre posit-
ion (topo). Upp-
giften avslutas 
(chrono). 

 

3 

5 
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Lärarens tolkning 
 
Målet med lektionen är enligt Mikael att Alma ska bekanta sig med och 
lära sig hantera slöjdens olika verktyg, material och tekniker. Ett annat 
mål är att Alma ska få upplevelser av slöjd. 
 
Mikael berättar att han inte tycker att Alma varit riktigt som hon bru-
kar. Almas intresse för mig som filmar, för kameran och hennes vilja 
att blir filmad påverkar hennes koncentration och intresse för slöjdar-
betet. ”Alltså ja… vad ska jag säga… hon brukar ju vara mer, mycket 
mer alltså… mer PÅ vad man gör och hakar på och det går att prata med 
henne men… det var stopp igår”. Samtidigt påpekar Mikael att det är 
så det ofta är vid slöjdundervisningen i grundsärskolan: 

(7) Mikael: Ska du an-
vända den istället? Du ska 
inte ha den här då?  

Mikael håller upp den ut-
klippta bumerangmallen. 
Alma tittar på mallen. Mi-
kael fladdrar med den. 
Alma lyfter sin trekant och 
fladdrar lite med den. 

Mikael: Ska vi städa då?  

Alma: Japp. 

Mikael: Japp.  

Alma och Mikael plockar undan tillsammans. Alma lägger 
bumerangmallen i sin låda. Mikael plockar undan redskap. Alma 
kastar kartongresterna i papperskorgen.  

(8) Mikael: (Pekar på 
något på golvet) Vad har 
du på golvet för nåt då? 

Alma sätter sig på huk och 
tar upp den utfällda 
tumstocken. Fortfarande 
sittande på huk fäller hon 
ihop den helt och hållet, 
en del i taget.  

Alma: (Tittar upp, ler) Hahaa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8 
Alma och Mikael 
tar gemensamt 
ansvar för städ-
ning. Alma tar 
eget ansvar för 
tumstocken, stär-
ker sin position 
genom att lyckas 
fälla ihop den 
(topo). Deluppgif-
ten att hantera en 
tumstock avslutas 
(chrono). 

7 

8 

158



 

Jaa… Men så är det väl alltid med särskolan. Man har en plan hur det ska 
vara och oftast så spricker det ju. Men det är ju inget stort väsen av det. Det 
är ju så, det är bara att göra av det vad det är av situationen.  

Mikael får frågan hur det känns när han försatt sig i situationen att inte 
vara förberedd på lektionens innehåll, som en konsekvens av att Alma 
fritt får välja vad hon vill göra.  

Jag finner mig i det (skratt). Jag är sån. Det händer dagligen tänkte jag 
säga. Vi pratar om fria val. De ska också ha nånting att tycka till om. Det är 
klart de ska få chansen att göra det. Så anser jag att det är i alla fall. Vill hon 
göra en bumerang då får hon göra det. Men sen, det är ju som jag säger, det 
är mycket att gå igenom på en gång. Men oftast så löser vi det. Sen har de… 
alltså de har ju… de har ju liksom… ja… de har ju förståelsen för att ska vi 
göra en sån här då måste vi börja från början. Det vet ju de att det är ju göra 
en mall, och det är ju (… … …). De vet ju att det tar ju tid det också. Så är 
det ju. De vet att vi går igenom alla steg då.  

Även om Mikael anser att elevernas intressen är viktiga och att de ska 
ha möjlighet att välja så är det inte alltid så att eleverna väljer helt fritt 
och att han som lärare därmed inte i förväg är förberedd på lektionens 
innehåll. Innan denna lektion har Alma, liksom flera andra elevgrup-
per, under en längre period arbetet med temat förvaring. Under detta 
tema ledde Mikael in Alma på att tillverka ett stall till sina leksakshäs-
tar, då han visste att detta var ett av Almas stora intressen. Mikael be-
rättar hur detta gjorde Alma intresserad och motiverad under hela ar-
betsområdet, samtidigt som han som lärare hade mer kontroll över till-
verkningsprocessen och kunde vara mer förberedd än under nuva-
rande lektion. 
 
 

Den didaktiska relationen  
 
I denna undervisningssituation gestaltar sig den didaktiska relationen 
som samhandlingar i vilka Mikael tar det huvudsakliga ansvaret för att 
driva utvecklingen av uppgift och innehåll framåt. Samhandlingarnas 
karaktär formas av att Alma ges ansvaret att initiera den ursprungliga 
didaktiska miljön i undervisningssituationens början; hon väljer att 
göra en bumerang.  
 
Mikael och Alma tycks vara överens om innehållet i det didaktiska kon-
trakt de sedan tidigare har etablerat. Enligt Mikael är det självklart att 
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eleverna ska få göra fria val och av filmsekvens 1 framgår att det även 
tycks vara självklart för Alma. Alma tar utan att tveka ansvar för situ-
ationen och väljer att göra en bumerang. Under filmsekvenserna fram-
går att Mikael och Alma till stor del delar samma grund och drar 
samma slutsatser. Alma visar till exempel att hon vet att hörselkåpor 
ska tas på när både bandsåg och geringssåg används (filmsekvens 2, 
bild 8-9 och 13-14). Alma tycks ha en förståelse för att processen från 
idé till produkt innehåller en rad olika moment. Även när Mikael tar 
ansvar för dessa moment tar Alma ett passivt ansvar. Trots att hon äg-
nar sig åt en egen bredvid-aktivitet som att sjunga (filmsekvens 2, bild 
6-7 och 8-9) eller att pilla med sina naglar (filmsekvens 3, bild 1-2 och 
3) så sitter hon kvar på sin plats och läser av när hon förväntas dela 
uppmärksamhet med Mikael igen.  
 
Den inledande delen av undervisningssituationen riktar sig mot en 
social kunskapsaspekt genom att Almas rätt till fritt val fokuseras. 
Detta är också ett syfte med undervisningen som Mikael betonar. Till 
stor del präglas sedan filmsekvenserna av praktiska och teoretiska kun-
skapsaspekter. Då Alma gör valet av uppgift i början av lektionen är det 
omöjligt för Mikael att förbereda sig. Det innebär att frågor om både 
material och redskap måste lösas i stunden under lektionens gång. 
Alma får på så sätt vara en del av slöjdens arbetsprocess från idé till 
produkt och hon får även upplevelser av den problemlösning som 
denna arbetsprocess kan innebära. Mikael tar ansvaret för problemlös-
ningen, vilken visar sig vara en utmaning även för honom. Det är dels 
svårt att hitta en tillräckligt stor brädbit (filmsekvens 2, bild  4-5, 6-7 
och 8-9) och att konstruera den rätta vinkeln när mallen ska ritas (film-
sekvens 3, bild 1-2 och 3). Undervisningssituationens fokus på sociala 
kunskapsaspekter innebär att Mikael varken kan planera eller till fullo 
styra vilken riktning undervisningen kommer att ta och vilket kun-
skapsinnehåll som kommer att behandlas. Som Mikael själv beskriver 
det är detta inte något stort problem, han menar att det helt enkelt är 
upp till honom att göra det bästa av situationen. Detta innebär dock att 
ansvaret för att föra uppgiften framåt läggs på Mikael vilket också ger 
honom en hög position i förhållande till eleven. 
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Mikael riktar sig mot den sociala kunskapsaspekten inte bara genom 
att tala om elevernas inflytande, utan även genom att betona betydel-
sen av att skapa goda relationer med eleverna. Relationsskapande syn-
liggörs också av filmsekvenserna, till exempel i samband med att Alma 
låtsas-sjunger och mimar med pennan som en mikrofon. Hon gör detta 
som en egen parallell-aktivitet medan hon väntar på Mikael. När Mi-
kael kommer tillbaka till bänken ler han och fråga vad hon sjunger 
(filmsekvens 2, bild 8-9). Istället för att försöka återföra Almas fokus 
till uppgiften bekräftar han Alma, höjer hennes position och riktar in-
nehållet mot sociala kunskapsaspekter. Mikael uppmuntrar också Al-
mas kreativa initiativ och adresserar på så sätt även till viss del este-
tiska kunskapsaspekter. 
 
Tillverkningen av bumerangen riktar fokus mot slöjdens arbetsproces-
ser samt de praktiska och teoretiska kunskapsaspekterna. Det framgår 
att Alma är väl införstådd med att processen från idé till produkt inne-
bär en rad olika moment. Alma försöker också ta ansvar för några av 
dessa moment. Hon vet att det behövs en mall för att rita ut bume-
rangen på träbiten, och tänker sig att den utvikta tumstocken kan fun-
gera som det (filmsekvens 2, bild 1-3). Hon tar också initiativ till att 
sandpappra när Mikael sågat till en brädbit (filmsekvens 2, bild 10-11). 
Det framgår dock att det är svårt för Alma att överblicka vilka moment 
som ska ingå i denna specifika arbetsprocess samt i vilken ordning de 
ska utföras. Även om Alma kan och vill ta ansvar och på så sätt skulle 
kunna driva uppgiften framåt landar ansvaret ändå hos Mikael. Hon 
visar att hon inte alla gånger förstår varför saker ska göras på ett visst 
sätt, som när hon rycker på axlarna (filmsekvens 2, bild 4-5), eller i en 
viss ordning som när Mikael avbryter när hon sandpapprar (filmse-
kvens 2, bild 12). Hon överger trots det inte den delade uppmärksam-
heten utan fortsätter att följa Mikael och tar det ansvar som förväntas 
av henne.  
 
Alma visar i undervisningssituationen att hon utvecklar både praktiska 
och teoretiska kunskapsaspekter vilket också är Mikaels mål med lekt-
ionen. Hon inleder med att försöka veckla ut tumstocken (filmsekvens  
2, bild 1-3). Med Mikaels hjälp lyckas hon. Under städningen fäller hon 
sedan ihop tumstocken på egen hand (filmsekvens 3, bild 8). Hon visar 
att hon är mycket nöjd med detta och det synliggörs att hon utvecklat 
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sin förmåga att hantera detta redskap. Hon visar också att hon har en 
förståelse för att en mall är något som symboliserar den färdiga pro-
dukten. När mallen är utklippt låtsas-kastar hon med den, på samma 
sätt som en bumerang ska hanteras (filmsekvens 2, bild 6-7). Med detta 
visar Alma även andra saker. Dels visar hon att hon vet vad en bume-
rang är och hur den används. Hon visar även att hon håller idén till 
uppgiften kvar i huvudet under hela lektionen. En möjlig anledning till 
att hon gör detta är att hon är motiverad, något som i sin tur kan ha sin 
grund i att hon valt uppgiften själv. 
 
Sammantaget tar Alma, i jämförelse med Mikael, begränsat aktivt an-
svar som för uppgiften framåt. En anledning till detta kan vara den typ 
av problem uppstår på grund av den oförutsedda didaktiska miljön. En 
annan anledning är observationseffekten, det vill säga att Alma blir fil-
mad. Enligt Mikael är det tydligt att Alma är påverkad av detta och där-
för inte är lika aktivt deltagande som hon brukar. 
 
 

Björkvedaskolan 
 
Björkvedaskolan består av en enda stor byggnad som rymmer både 
grundsärskolan och de särskilda undervisningsgrupperna. Byggnaden 
ligger i nära anslutning till en annan grundskola dit eleverna går för att 
äta skollunch. Eleverna i grundsärskoleklasserna och eleverna i de sär-
skilda undervisningsgrupperna undervisas separat.  
 
Vid studiens genomförande har skolan totalt cirka 60 elever, varav un-
gefär 40 är mottagna i grundsärskolans årskurs 1 till 9. Klasserna är till 
viss del åldersintegrerade, men man strävar efter att ha stadieindelade 
klasser. Björkvedaskolan har fritidshemsverksamhet med två avdel-
ningar, en för grundsärskolans elever och en för eleverna från de sär-
skilda undervisningsgrupperna. Björkvedaskolan leds av en egen rek-
tor.  
 
Slöjdsalarna, en för textilslöjd och en för trä- och metall, ligger vägg i 
vägg med ingångar från samma korridor. Salarna förbinds invändigt 
via ett gemensamt litet arbetsrum med dörrar in till de båda salarna. 
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All undervisning på skolan, även den i slöjd, sker i mindre grupper med 
vanligtvis mellan fyra och åtta elever. 
 
Textilslöjdssalen ger ett ljust och rymligt intryck. En del material och 
redskap finns framme, men det mesta förvaras i skåpen eller i det för-
råd som en dörr i salen leder in till. Salen har ett stort, ovalt, lite högre 
bord i mitten. Med stolar runt om har bordet sittplats för åtta till tio 
personer. I salen finns även två symaskinsbord, med vardera två syma-
skiner som hissas upp från sin förvaring under borden. Förutom detta 
finns i salen en liten diskbänk, ett strykbord, ett mindre arbetsbord, 
några hurtsar samt ett par höga skåp med dörrar.  
 
Även trä- och metallslöjdssalen ger ett ljust och rymligt intryck. Vissa 
verktyg förvaras öppet på väggar, till exempel skruvdragare, men det 
mesta av verktyg, redskap och material förvaras i hyllor och skåp väl 
märkta med foton. Från slöjdsalen leder en dörr in till ett förråd där 
det finns hyllor för elevernas pågående slöjdprojekt. I förrådet förvaras 
även virke. I salen finns två större arbetsbord. Det ena består av fyra 
hyvelbänkar placerade i kvadrat, det andra har hyvelbänksliknande 
funktioner men är mindre och höj- och sänkbart. Totalt ryms ungefär 
åtta elever vid bänkarna. På olika platser i salen finns fasta maskiner 
som bandsåg, pelarborr och svarv. En diskbänk finns i ena hörnet. För 
att inte skada sig uppmanar trä- och metallslöjdsläraren alla, både ele-
ver, personal och besökare, som inte har egna inneskor på sig att an-
vända de lånetofflor som finns till förfogande.  
 
Varken i textilslöjdssalen eller i trä- och metallslöjdssalen finns någon 
särskild lärararbetsplats. De två lärarna har tillgång till bärbara datorer 
och sitter därför antingen i någon av slöjdsalarna eller i mellanrummet 
mellan salarna när de planerar och dokumenterar. Lärarna kan också 
använda de stationära datorerna i skolans gemensamma lärararbets-
rum. 
 

På Björkvedaskolan arbetar Maria som undervisar i textilslöjd och 
Lars som undervisar i trä- och metallslöjd. De undervisar alla eleverna 
på skolan, både eleverna i grundsärskolans klasser och eleverna i de 
särskilda undervisningsgrupperna. Maria och Lars samarbetar mycket. 
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De är i regel alltid schemalagda parallellt i samma klass. Ibland delar 
de upp klassen mellan sig och de två slöjdsalarna och ibland arbetar de 
tillsammans med hela gruppen i en av slöjdsalarna. De planerar all 
slöjdundervisning tillsammans. Enligt Lars har skolans slöjdundervis-
ning organiserats på detta sätt i många år. Maria beskriver slöjdämnet 
på Björkvedaskolan som just ett ämne ”Det är ju ett slöjdämne här på 
ett annat sätt”. 
 
När Maria och Lars planerar ett arbetsområde utgår de ofta ifrån att 
någon av dem vill ha ett visst innehåll i fokus, till exempel en specifik 
teknik. Därefter vidtar en process som Maria beskriver som mycket 
kreativ och spännande och där den ena idén leder till den andra. Även 
om lärarna styr arbetsområdet menar Maria att eleverna ändå påverkar 
innehållet i undervisningen, detta genom att eleverna sätter sin egen 
prägel på den egna produkten: ”De utvecklar våran idé på nåt vis, och 
gör den till sin egen”. Eleverna får välja fritt de gånger de behöver något 
bredvid-arbete, vilket kan behövas till exempel när man väntar in att 
alla elever i klassen ska bli klara innan ett nytt arbetsområde introdu-
ceras. 
 
Maria är utbildad ämneslärare i textilslöjd för årskurs 1-9 och har ar-
betat som detta i 21 år. Hon arbetar nu sitt tredje läsår på Björkve-
daskolan, där hon har hela sin tjänst som textilslöjdslärare. Innan Ma-
ria började på Björkvedaskolan hade hon ingen erfarenhet av arbete i 
grundsärskola eller med grundsärskoleelever. Hon beskriver att hon 
kände sig mycket osäker och nervös inför att undervisa grundsärsko-
lans elevgrupp. Även om hon nu känner sig tryggare i sin roll som slöjd-
lärare i grundsärskolan tycker hon själv att det är problematiskt att hon 
inte är utbildad speciallärare. Att inte ha den utbildning som krävs gör 
att hon ibland tvivlar på sin egen förmåga och inte upplever sin under-
visning som legitim i förhållande till exempelvis vårdnadshavare. Sam-
tidigt uttrycker Maria att hon är trygg i sin textillärarroll och att detta 
ändå är grunden för undervisningen,  ”Slöjd är ju slöjd på nåt vis”.   
 
Något Maria lyfter att hon upptäckt i och med sitt arbete på grund-
särskolan är att hon själv behöver arbeta med det egna tålamodet.  De 
små undervisningsgrupperna och den höga personaltätheten i grund-
särskolan gör att hon hinner med att se och följa elevernas arbete i 
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slöjdsalen, men det gör samtidigt att hon måste vara vaksam på sig 
själv för att låta eleverna arbeta i sin takt och lösa problem på sitt sätt. 
Att arbeta tillsammans med assistenter i slöjdsalen beskriver Maria in-
nebär både svårigheter och möjligheter. På vilket sätt assistenterna kan 
stödja eleverna i slöjdundervisningen är till stor del avhängigt assisten-
ternas egna slöjdkunskaper och förmågan att hantera olika redskap, 
tekniker och material. Ett annat problem som Maria beskriver är när 
assistenter tycker att slöjdundervisningen är så rolig att de tar över ele-
vernas arbete. 
 
På många sätt anser dock Maria att arbetet i grundsärskolan inte skiljer 
sig från det i grundskolan. Hon poängterar goda relationer till eleverna 
som en förutsättning för deras kunskapsutveckling, och att detta gäller 
alla elever oavsett skolform. Hon säger också att det hon lärt sig under 
dessa år i grundsärskolan är sådant hon skulle haft god nytta av vid 
undervisning i slöjd i grundskolan. 
 
Maria tycker att slöjden fyller lite olika syften för elever som läser 
grundsärskolans inriktning ämnen och de som läser ämnesområden. 
För elever som läser ämnesområden handlar det mycket om att få upp-
levelser, som att upptäcka hur handhjulet på symaskinen snurrar när 
man trampar på pedalen. Slöjd ger eleverna möjlighet att göra egna val, 
och även om Maria anser att slutprodukten inte är det viktiga utan 
vägen dit, så kan det för eleverna innebära stolthet när de får ta med 
något hem som de gjort själva. Maria lyfter också betydelsen av att ar-
beta praktiskt med händerna och att träna finmotoriken. När det gäller 
elever som läser ämnen fokuserar Maria mer på att eleverna ska förstå. 
”man vill att de ska förstå hela processen, att det är viktigt hur jag tän-
ker från början och varje steg är viktigt”. Att de även förstår till exempel 
varför tyger ska sys ihop räta-mot-räta eller varför man inte får klippa 
i papper med en tygsax. Hon poängterar också nyttoaspekter och själv-
ständighet, som att kunna sy i en knapp som lossnat. Slöjd har många 
syften enligt Maria, men det ska förstås också vara roligt. ”Att det fak-
tiskt är nånting... att det är kul att vara kreativ och det är kul att skapa 
och jag mår bra av det. Det vill man ju att de ska få med sig”. 
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Lars är utbildad ämneslärare i trä- och metallslöjd (åk 1-9).  Han har 
senare även utbildat sig till tekniklärare för årskurs 1-6. Han har arbe-
tat som slöjdlärare i cirka 20 år. Han har undervisat i grundskolan men 
alltid även i grundsärskolan. Lars har enligt sin lärarlegitimation behö-
righet att undervisa i grundsärskolan. Han har inte gått speciallärarut-
bildningen men har läst ett flertal andra specialpedagogiska utbild-
ningar. Lars undervisar huvudsakligen i trä- och metallslöjd, men an-
svarar även för undervisningen i teknik på skolan. 

Lars talar om de små grupperna och höga personaltätheten som något 
som specifikt för grundsärskolan och som något som skapar möjlig-
heter. Han menar att det gör det möjligt att ta ut svängarna lite. När 
det till exempel spontant dyker upp ett ämne eller en fråga hos eleverna 
bör detta fångas upp direkt. Angående assistenter lyfter Lars att han 
lagt märke till att det ofta skapas en slags kultur i varje klass. Denna 
kultur har stor betydelse för assistenternas förhållningssätt och arbets-
sätt. Något han är tydlig med är att han vill att det är samma assistenter 
som följer eleverna till slöjden varje vecka. Han menar att det är svårt 
att hålla en kontinuitet i undervisningen om det är olika personal som 
kommer varje vecka. 

Även Lars betonar betydelsen av att bygga relationer och han rör sig 
därför ofta i korridorerna på raster och småpratar med eleverna. 
Undervisningen i slöjden beskriver Lars som består av mycket repetit-
ion, åtminstone de första sex skolåren. Han menar att samma moment 
och samma metoder behöver upprepas många gånger för att kunskap-
erna ska befästas. Även om samma moment och metoder upprepas så 
varieras material och annat, så på så sätt blir arbetet inte enformigt 
varken för eleverna eller för Lars själv. De sista åren menar Lars att 
detta arbetssätt bär frukt, och under högstadieåren kan eleverna arbeta 
på ett mer självständigt sätt. Detta gäller åtminstone eleverna som lä-
ser ämnen. För vissa elever är dock upplevelser det viktigaste enligt 
Lars. Har man då, som Lars menar, ambitionen att det ska vara under-
visning i slöjd, det vill säga att utveckla någon form av slöjdspecifika 
förmågor och kunskaper kan det vara svårt, ”det är väl det som är svår-
ast faktiskt, få dem delaktiga och få dem att förstå något av vad de gör”. 
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Lars anser att ett av slöjdens huvudsakliga syften är att utveckla elever-
nas självkänsla. Han säger därför att det är viktigt att eleverna får upp-
leva att de lyckas i slöjdarbetet. Ett sätt att stärka elevernas självkänsla 
är också att visa upp deras slöjdprodukter. Han menar även att om man 
släpper kraven på att det ska vara undervisning i just slöjd så är slöjd-
salen ett utmärkt rum för just upplevelser. Ett exempel är spånsugen. 
Lars brukar samla på sig saker som han strör ut på golvet och som ger 
häftiga ljudeffekter när de sugs in och dras ned i spånsugens slang. 

Jag menar jag har ju ett tacksamt rum att få upplevelser, jag menar jag har 
grejer som darrar, jag har grejer som låter, jag har grejer som suger. Jag 
har grejer som händer! Otroligt konkreta grejer. 

 
 

Undervisningssituation 4: Klassen som försvann?  
Samhandlingar som elevdrivna omförhandlingar av innehållet i en 
lärarinitierad didaktisk miljö 

Introduktion 
 
I denna undervisningssituation deltar tre elever, en assistent och Ma-
ria. Klassens andra tre elever arbetar samtidigt i trä- och metallslöjden 
tillsammans med en assistent och Lars. Eleverna går i årskurs sju till 
nio och läser grundsärskolans ämnen.  
 
När lektionen startar sätter sig elever och assistent på valfri plats runt 
det stora ovala arbetsbord som är centralt placerat i salen. Maria står 
vid bordets kortända och delar ut elevernas pågående slöjdarbeten som 
ligger nedstoppade i plastfickor. Eleverna plockar fram sina arbeten 
samt den arbetsbeskrivning som också finns i plastfickan. Eleverna tit-
tar, med stöd av Maria och assistenten, på sina respektive arbetsbe-
skrivningar för att se vad de ska fortsätta med under den kommande 
lektionen.  
 
Alla elever arbetar med samma arbetsområde som har beslutats av 
slöjdlärarna – att tillverka en strandstol. Strandstolens stomme tillver-
kas i trä- och metallslöjden och ryggstödet i textilslöjden. En förlaga 
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tillverkad av Maria och Lars finns att titta på. I textilslöjdssalen är ar-
betet i gång med att tillverka ryggstödet i applikationsteknik. Eleverna 
har under tidigare lektioner designat sina ryggstöd genom att rita en 
teckning på papper i samma storlek som strandstolens färdiga rygg-
stöd. En kopia har tagits på skissen, de olika formerna har klippts ut 
först i papper och därefter i dubbelhäftande vliesofix.19 Formerna av 
vliesofix har sedan strukits fast på olika tyger som eleverna valt med 
utgångspunkt i sin skiss. Formerna i tyg med vliesofix på baksidan ut-
gör applikationerna. Dessa ska frigöras från vliesofixets skyddspapper 
och strykas fast på ett bakgrundstyg av kanvas som eleverna själva har 
valt. Det är dessa moment som eleverna nu arbetar med.  
 
Maria har förberett en arbets-
beskrivning för ryggstödets 
olika moment. Varje moment 
har en ruta som ska kryssas 
för då momentet är slutfört 
(Foto 4). Många av arbetsbe-
skrivningens moment har 
Maria även konkretiserat i 
textilt material. Dessa kon-
kreta moment finns numre-
rade och uppsatta på en flytt-
bar anslagstavla i textilslöjdssalen (Foto 5 och 6). 
 

                                                
 
19 Tunt, dubbelhäftande klister-mellanlägg som stryks fast på textila material. Används till applikat-
ioner, som förstärkning och för dubblering av textilier. 

Foto 6: Konkretisering av arbetsbe-
skrivningens moment 7-15. 

Foto 5: Konkretisering av arbetsbe-
skrivningens moment 1-6. 

Foto 4: Arbetsbeskrivning strandstol 
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Eleverna har kommit lite olika långt med sina arbetsprojekt. Flera mo-
ment är finmotoriskt krävande och eleverna behöver en hel del hjälp av 
Maria och assistenten. Både Maria och assistenten växlar mellan ele-
verna under lektionen. De fördelar sin uppmärksamhet och stöd till 
eleverna genom att dels kasta ett öga på elevernas arbeten för att se om 
det behövs hjälp eller fråga enskilda elever om de behöver hjälp. Det 
kan också  vara eleverna själva som påkallar deras uppmärksamhet.  

Signe, som går i årskurs 7, är den av klas-
sens elever som fokuseras i följande film-
sekvens. Den skiss hon har ritat är en färg-
glad bild med sex figurer som hon förkla-
rar föreställer henne själv och hennes fem 
klasskamrater (Foto 7). Signe har klippt ut 
alla sina applikationer och börjar 
lektionen med att ta bort skyddspappret 
från applikationernas baksidor. Nästa 
moment, som Signe tillsammans med 
Maria läser sig till på arbetsbeskrivningen, 
är: Stryk fast applikationerna med 
strykjärn. Använd pressduk.  
 
Signe går till strykbordet. På Marias uppmaning stryker Signe först det 
ljusblå bakgrundstyget. Signe placerar sedan sin skiss till vänster om 
tyget och applikationsbitarna till höger om tyget. Maria ställer sig på 
Signes högra sida, hon plockar med och känner på applikationsbitarna. 
Hon frågar om Signe vet vad som är rät- respektive avigsida på 
applikationerna. Signe bekräftar att hon vet. Maria fortsätter att gå 
igenom applikationsbitarna och kontrollerar så att allt skyddspapper 
är borttaget, samtidigt pekar hon mot Signes skiss och säger ”Nu tittar 
du på din bild och så får du börja lägga ut”. Signe tittar på skissen och 
plockar upp en stor ljusgrön applikation från bordet. 
 
 
 
 

Foto 7: Signes skiss 
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Filmsekvens med analys 
 

Filmsekvens: BTx_Grs1_1105a. Tid: 00:14:22 – 00:20:24 Samhandlingar 

(1) Signe placerar den 
stora, gröna applikationen 
på bakgrundstyget, längst 
upp i det vänstra hörnet.  

Maria: Mm. Vänta nu! 
(Maria håller upp en 
handflata som stopp-
tecken i luften) Om du tit-
tar på din bild så har du 
satt dom här i mitten, och 
det var smart gjort av dig. 

(2) Maria böjer sig över 
bordet, pekar på skissen 
och för pekfingret i en 
cirklande rörelse över av 
bildens centrum. Signe 
plockar bort den gröna ap-
plikationen från tyget, hål-
ler den i vänster hand och 
tittar åt det håll Maria pe-
kar.  

(3) Maria: För om du sät-
ter här uppe (pekar på ty-
gets övre vänstra hörn och 
viker in tygets kanter), här 
kommer vi sy och då kom-
mer det att försvinna in 
bakom stolen . Vi ska se 
om vi kan låna… 

Maria försvinner in i ett 
angränsande rum som 
även är genomgång till träslöjdssalen. Signe placerar direkt den 
stora, ljusgröna applikat-
ionen på tyget,  
även denna gång längst ut 
i det vänstra hörnet.  

(4) Maria kommer till-
baka in i rummet bärandes 
på solstolsprototypen. 

Signe: Ska jag stryka dom 
sen?  

Innehåll: placering 
av applikationer på 
tyget (meso).  

Bild 1 
Signe tar ansvar och 
påbörjar uppgiften 
(topo).  Maria av-
bryter uppgiften 
(kontraktsbrott) och 
övertar ansvaret 
(topo). Utlägget av 
applikationer av-
stannar och uppgif-
ten förs inte framåt 
(chrono).   

Bild 2-3 
Nytt innehåll införs 
av Maria: applikat-
ionerna ska placeras 
på en särskild plats 
på tyget (meso). 
Maria tar ansvar för 
uppgiften (topo), vi-
sar och förklarar. 
Signe försöker ta 
ansvar och placerar 
ut en applikation 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4 
Signe riktar upp-
märksamheten mot 
nytt innehåll, att 
stryka (meso). Signe 
höjer sin position 
(topo). Maria åter-
för uppmärksam-
heten till uppgiften, 

3 

2 

1 

4 
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Maria: Ja vänta. Titta. Om du sätter den nära kanten så försvinner 
den in här bakom. (Maria håller upp solstolen och pekar på rygg-
stödets baksida där kanten är invikt och fastnitad i sidostyckena. 
Därefter pekar hon på ryggstödets framsida och för fingret i en cir-
kel över tygets centrum) 

Signe: (Sträcker sig fram och tar lite på solstolens ryggstöd) Kan 
inte jag få… Kan inte jag få provsitta? (Signe pekar ner mot golvet, 
backar lite och ler) 

(5) Maria: Jo (småskrat-
tar) Men förstår du att du 
ska sätta det i mitten på 
tyget? (För sin ena hand-
flata i en cirklande rörelse i 
mitten på solstolens rygg-
stöd. Lutar sig fram och 
söker Signes blick) Okej? 

Signe: (Vänder sig bort 
ifrån Maria) Ja. (Vänder 
sig tillbaka mot Maria) 
Kan inte jag få…? 

Maria ställer ner solstolen på golvet och går tillbaka till Signes 
högra sida. 

(6) Maria plockar upp ap-
plikationer från bordet, en 
efter en, känner på dem 
och granskar deras baksi-
dor. Hon plockar även bort 
den gröna applikationen 
från tygets vänstra hörn 
och granskar baksidan. 
Allteftersom lägger hon 
ner applikationerna på tyget, till synes slumpvis.  

Maria: Jo, varsågod! Sätt dig. 

Signe: (Vänd mot Maria) Kan inte jag få ett stort strykjärn? Den är 
ju så liten. (Nickar med huvudet i riktning mot det lilla strykjärnet 
på bordets högra kant)  

Maria: Fast det är bra när det är smått. När det är småsaker så är 
det bra med ett litet strykjärn. (Maria pekar på det lilla strykjärnet. 
Signe pekar också på strykjärnet). Nu får du lägga ut.  

Maria fortsätter känna på och flytta applikationer från bordet till ty-
get.  

fortsätter att visa 
och förklara. Maria 
höjer sin position 
(topo). Signe riktar 
uppmärksamheten 
mot nytt innehåll, 
att provsitta (meso). 
Signe bibehåller hög 
position (topo). 
Uppgiften förs inte 
framåt (chrono).  
 
Bild 5 
Maria återför upp-
märksamheten mot 
innehållet: var på 
tyget applikation-
erna ska placeras 
(meso). Maria intar 
hög position (topo). 
Signe vänder sig 
bort och visar mot-
stånd mot uppgiften 
(kontraktsbrott). 
Signe höjer sin po-
sition (topo). Upp-
giften förs inte 
framåt (chrono). 
 

 

Bild 6 
Maria avvaktar och 
riktar sin uppmärk-
samhet mot  nytt 
outtalat innehåll:  
känner om vlie-
sofixet sitter fast på 
applikationernas 
baksidor (meso). 
Positionerna (topo) 
skiftar: Maria höjer 
sin position genom 
att plocka bort den 
applikation Signe 
lagt ut, men sänker 
samtidigt sin posit-
ion och höjer Signes 
position genom att 
bekräfta vad hon 
antar är Signes in-
nehåll: att provsitta 
solstolen. Signe hö-
jer sin position 
(topo) och riktar 
uppmärksamheten 
mot nytt innehåll, 
strykjärnen (meso). 
Maria höjer sin po-
sition igen genom 
att förklara varför 
det lilla strykjärnet 
är bra (topo). Maria 

6 

5 
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(7) Signe plockar upp den 
stora, gröna applikationen 
igen och placerar den för 
tredje gången längst ut i 
tygets vänstra övre hörn. 

Maria: Nej, inte där i hör-
net (Småskrattar. Pekar 
på den gröna applikat-
ionen) då försvinner ju 
den gubben! Du får ha figurerna här så att det kommer att synas. 

Signe lyfter bort den gröna applikationen från hörnet. Maria visar 
med båda händerna på tyget så att de formar en cirkel i mitten av 
tyget. När Maria är på väg att avsluta rörelsen placerar Signe den 
gröna applikationen på en ny plats på tyget, fortfarande nära det 
övre vänstra hörnet.  

Signe: Så? 

(8) Maria: Det försvinner 
in. Titta. (Maria går runt 
Signe och lyfter upp sol-
stolens ryggstöd från gol-
vet. Hon klämmer fast den 
mellan sig och bordet och 
måttar med båda pekfing-
rarna en kant på Signes 
bakgrundstyg) Först kom-
mer det försvinna när vi 
syr, då försvinner en sån 
bit.  

Signe lyfter bort den gröna applikationen från tyget och håller den i 
sin vänstra hand. Hon riktar uppmärksamheten mot de andra ap-
plikationerna som ligger på bakgrundstyget. Med höger hand flyttar 
hon applikationerna en efter en och placerar dem i en hög på bordet 
ovanför tyget. 

(9) Maria: Sen är det hela 
den här kanten. (Pekar på 
ryggstödet där tyget är 
vikt runt kanten. 

Signe: (Flyttar applikat-
ioner från tyget till bordet. 
Tittar på vad hon själv 
gör, inte på Maria eller var 
hon pekar) Okej.  

 

 

återför uppmärk-
samheten till inne-
hållet.  

Bild 7-8 
Signe tar ansvar för 
innehållet att pla-
cera applikation-
erna på tyget 
(meso). Maria åter-
för till innehållet att 
applikationerna ska 
placeras på en sär-
skild plats på tyget 
(meso). Maria korri-
gerar Signe, visar 
och förklarar, intar 
hög position (topo). 
Signe backar och tar 
bort applikationen 
men försöker ta an-
svar igen genom att 
lägga ut den. Signe 
håller låg position 
(topo) genom att 
söka bekräftelse 
från Maria. Maria 
fortsätter förklara 
och visa, behåller 
hög position. Signe 
tar bort applikat-
ionen och sänker 
sin position (topo). 
Signe riktar upp-
märksamheten mot 
att plocka med ap-
plikationerna, 
oklart vilket inne-
håll hon riktar sig 
mot (meso). Uppgif-
ten förs inte framåt 
(chrono). 

 

 

Bild 9 
Maria har fortsatt 
fokus på innehållet: 
att placera applikat-
ionerna på en sär-
skild plats på tyget 
(meso), förklarar 
och visar, behåller 
hög position (topo). 
Signe delar inte Ma-
rias fokus, visar 
motstånd mot inne-
hållet genom att 
svara ”okej” utan att 
fokusera samma in-
nehåll som Maria 
(kontraktsbrott). 
Genom att visa mot-
stånd höjer Signe 
sin position (topo). 

8 

9 

7 
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(10) Maria: Så att unge-
fär såhär mycket kommer 
att försvinna på sidorna. 
(Måttar en bred kant med 
båda händerna på tyget. 
Förstår du? Så nånstans i 
mitten här. (Sträcker sig 
över tyget och måttar med 
en hand på tygets andra 
sida) Ska jag sätta mar-
kering? 

Signe: Ja! Det är nog bra. 

Maria går iväg. Signe har flyttat bort alla applikationer från tyget, 
och fortsätter att flytta de som legat kvar på bordet till höger om ty-
get så att alla nu samlas i en hög på bordet ovanför tyget. Hon håller 
hela tiden den ljusgröna applikationen i sin vänstra hand. Maria 
kommer tillbaka. 

(11) Maria: (Tillbaks på 
Signes vänstra sida) Jag 
sätter bara nålar så att 
du vet. Men ungefär… 
(Sätter en nål på bak-
grundstygets vänstra sida) 
Det får inte vara utan-
för… inte utanför nålen 
på den sidan. (Pekar ut-
med kanten) Och sen får 
det inte vara utanför på den här sidan, typ där nånstans. 

Signe har flyttat alla applikationer till en hög och håller nu den 
gröna applikationen i höger hand. Hon tittar på var Maria sätter nå-
larna.  

(12) Maria lutar sig lite 
över bordet och sätter en 
nål på tygets högra sida. 
Samtidigt placerar Signe 
den gröna applikationen 
ungefär mitt på tyget.  

Signe: Här? 

Maria: Där blir jättebra. 
Och sen får det inte vara 
för högt upp, för det här 
kommer också att försvinna i en söm när vi syr sen. (Sätter en nål i 
tygets överkant) 

Bild 10 
Maria fokuserar 
fortsatt samma in-
nehåll (meso) för-
klarar, visar och sö-
ker respons från 
Signe. Behåller hög 
position (topo). Ma-
ria går Signe till mö-
tes genom att byta 
strategi för att till-
gängliggöra inne-
hållet för Signe: pla-
cering av applikat-
ioner innanför mar-
kering (meso). 
Signe bejakar det 
nya innehållet. Sig-
nes position stärks 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
 

Bild 11 
Maria tar ansvar för 
uppgiften (topo) 
sätter nålar som 
markering och för 
uppgiften framåt 
(chrono). Signe de-
lar Marias fokus på 
uppgiften och inne-
hållet. 
 

 

 

 

 

 
Bild 12-13 
Signe tar ansvar, 
placerar den gröna 
applikationen på ty-
get innanför nål-
markeringarna 
(topo). Signe höjer 
sin position något 
(topo) men söker 
bekräftelse från Ma-
ria. Maria bekräftar 
och förklarar. Bibe-
håller hög position 
(topo). Signe på väg 
att ta mer ansvar 
och lägga ut den blå 
applikationen men 
söker ny bekräftelse 
från Maria. Maria 
uppmuntrar, över-
för ansvar till Signe, 
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(13) Signe: (Plockar en 
ljusblå applikation från 
högen, och pekar samti-
digt på den gröna som är 
placerad på tyget) Den här 
då, är det okej?  

Maria: Det där blir super-
bra. (Sätter en nål i tygets 
nederkant)  

(14) Maria 
lämnar Signe, 
som på egen 
hand fortsätter 
att placera ut 
applikation-
erna en efter 
en. Först de stora, därefter de mindre. Inledningsvis tittar hon mot 
skissen några gånger, därefter ser hon inte ut att titta åt skissens 
håll. När det har gått 50 sekunder ropar Signe, samtidigt som hon 
lägger ut de sista applikationerna, högt ut i klassrummet. 

Signe: Maria!  

Maria: (från en annan del av salen) Jaa!  

Maria kommer nästan genast upp på Signes vänstra sida vid stryk-
bordet. Både Signe och Maria riktar sin uppmärksamhet mot bak-
grundstyget, där alla applikationer är utplacerade relativt jämnt ut-
spridda över tygets centrala del. 

(15) Maria: Ja men det 
här blir ju bra. Men du, 
en del av dom här små, 
är inte det dina ögon och 
munnar?  

Maria pekar på några av 
de små applikationerna 
på tyget och sedan på 
skissen. Signe tittar 
snabbt mot skissen och sedan åter mot applikationerna. 

(16) Signe: Dom här?  

Signe plockar upp en liten 
applikation från tyget och 
lägger den istället på en av 
de större applikationerna.  

Maria: Ja, jag frågar dig. 
Det är du som bestäm-
mer. 

stärker Signes posit-
ion (topo). Uppgif-
ten förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

Bild 14 
Signe tar ansvar för 
uppgiften. Signe in-
tar hög position, po-
sitionen lägre än 
Marias då hon inte 
går vidare utan hen-
nes kontroll (topo). 
Uppgiften förs 
framåt (chrono). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 15-16 
Maria gör Signe 
uppmärksam på att 
hon inte placerat 
applikationerna en-
ligt skissen. Maria 
intar hög position 
(topo). Signe tar an-
svar, men intar en 
låg position genom 
att flytta om  appli-
kationerna enligt 
Marias påpekande 
och söka bekräftelse 
från Maria. Maria 
ger Signe en hög po-
sition (topo) genom 
att säga att Signe 
bestämmer och 
överlämna uppgif-
ten till henne. Signe 
tar ansvar för upp-
giften och intar en 
hög position (topo). 
Maria och Signe vi-
sar att Signes posit-
ion ändå är lägre än 
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Signe flyttar runt applikationerna på tyget. Hon tycks inte titta på 
skissen. 

Maria: Jag kommer tillbaka. 

Maria går iväg. Signe fortsätter att flytta runt applikationerna. Hon 
tycks inte titta på skissen. Signe backar från bordet, vänder sig om 
och tittar ut i rummet. Det har gått 20 sekunder sedan Maria läm-
nade Signes sida. 

Signe: (Ropar ut i rummet) Sådär! Maria ska jag stryka nu? 

Maria: (Från en annan del av rummet) Ja vänta, jag kommer och 
kollar. Har alla fått ögon och munnar nu som ska ha det?  

Signe petar lite på applikationerna, vankar lite fram och tillbaka vid 
strykbordet och drar fingrarna genom håret. 

(17) Maria: (Kommer upp 
vid Signes vänstra sida) 
Okej! Den har fått ögon 
och den har fått ögon… 
(pekar växelvis på appli-
kationerna och på skissen. 
Pekar sedan på den gröna 
applikationen) Den har 
bara ett öga nu. Den ska 
ha två va?  

Signe flyttar snabbt en liten applikation så att den stora gröna får 
två ögon. Flyttar ytterligare en liten applikation och placerar den på 
en av de andra större applikationerna. 

Signe: Den ska också ha två ögon. (Fortsätter att flytta runt de små 
applikationerna) Oj.  

(18)  Maria: Ja, det är 
ben också. Dom här. (Pe-
kar på skissen med båda 
händernas pekfingrar) 
Titta, nu är du nedanför 
nålen! (Pekar på tyget och 
en applikation som ligger 
långt ner) Du får flytta…  

Maria viftar med handen mot tygets övre kant, Signe skjuter appli-
kationen lite uppåt på tyget. 

Signe: Så.  

Maria: Ja, är det bra?  

Marias då Signe 
stämmer av med 
Maria och Maria vill 
kolla uppgiften. 
Signe anser att upp-
giften är slutförd 
(chrono) och vill gå 
vidare till nästa mo-
ment. 

 

 

 

 

 

 

Bild 17-18 
Maria kontrollerar 
uppgiften, intar hög 
position (topo). 
Signe tar ansvar och 
korrigerar uppgif-
ten. Bibehåller lägre 
position än Maria. 
Maria överför an-
svaret att besluta 
om uppgiften är 
slutförd till Signe 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
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(19) Signe: Den ska vara 
där. (Flyttar ytterligare 
några av de små applikat-
ionerna. Pekar sedan på 
den stora gröna och den 
stora blå applikationen) 
Då får inte dom några 
fötter, men det kanske 
inte gör nåt?  

(20) Maria tittar på skis-
sen. Signe sträcker sig ef-
ter det lilla strykjärnet och 
står beredd med det över 
tyget.  

Maria: Jag tycker att du 
gjorde så många, kan det 
ha försvunnit? Ska vi titta 
i din plastficka om det 
har åkt ut några?  

Signe ställer ifrån sig strykjärnet och både Maria och Signe går iväg 
till det ovala arbetsbordet mitt i rummet. 

Maria: Nej det var inga kvar här. Vet du så här gör vi, vi stryker 
fast dom där och sen… (blir avbruten av assistenten och en av de 
andra eleverna som behöver hjälp. Ger dem några korta instrukt-
ioner) Ja, Signe. 

(21) Signe och Maria 
kommer tillbaka till stryk-
bordet. Signe har sin ar-
betsbeskrivning framför 
sig och läser.  

Signe: Trä en symaskin. 
(Lägger med en snabb och 
yvig gest ifrån sig pappret 
på bordet.) 

(22) Maria: Det är sen, 
nu går du händelserna i 
förväg. (Ler. Plockar upp 
arbetsbeskrivningen, hål-
ler den framför sig och 
Signe, pekar och läser)  

Maria: Stryk fast dom 
med strykjärn. Det ska vi 
göra nu. (Lägger tillbaks 
arbetsbeskrivningen på det ovala arbetsbordet snett bakom Signe)   

Bild 19-20 
Signe tar ansvar, 
fortsätter korrigera 
applikationernas 
plats. Signe anser 
att uppgiften kan 
vara slutförd även 
om den inte följer 
skissen. Signe har 
stark position men 
lägre än Marias 
(topo). Maria brom-
sar uppgiften och 
höjer sin position 
(topo). Uppgiften 
förs inte framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21-22 
Signe tar ansvar, lä-
ser arbetsbeskriv-
ningen (topo). Signe 
visar visst motstånd 
mot innehållet, an-
tyder att uppgiften 
är slutförd. Maria 
tar ansvar, höjer sin 
position. Maria be-
kräftar att uppgiften 
är slutförd (chrono). 
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Signe lägger en strykduk över tyget med applikationer och stryker fast 
dem. Därefter går hon vidare till nästa punkt på arbetsbeskrivningen, 
att sy fast applikationerna med sick-sack. 

 

Lärarens tolkning 
 
Enligt Maria har arbetsområdet strandstolen flera mål. Dels ska ele-
verna utveckla sin hantverksskicklighet och sin förståelse, de ska bli 
säkrare på att använda symaskinen samt förstå hur olika typer av söm-
mar ställs in och när de ska användas. Eleverna ska också utveckla sin 
problemlösningsförmåga genom att få erfara att det finns olika sätt att 
komma fram till målet, samtidigt som det måste ske inom slöjdens 
givna ramar. Ytterligare ett mål är att eleverna ska utveckla sin kreati-
vitet. Detta ges de möjlighet till genom att själva designa strandstolens 
ryggstöd. 

(23) Maria: Men eeh… 
jag vill bara vara säker 
att du är nöjd såhär. Är 
det så att du sen vill lägga 
till armar och ben på dom 
här så går ju det, det är 
inga problem. (Maria pe-
kar på skissen, sedan på 
applikationerna) 

(24) Maria vänder sig 
mot Signe och söker 
ögonkontakt. Signe tittar 
upp på Maria och skakar 
på huvudet. 

Signe: Nää.  

(25) Signe greppar stryk-
järnet. Maria höjer båda 
händerna i luften ovanför 
tyget  

Maria: Nej. Ja men vänta 
nu. Är du helt nöjd?  

Signe: Ja, ja, det är bra.  

 

Bild 23-25 
Maria bromsar upp-
giften och återför 
till det ursprungliga 
innehållet (meso). 
Maria intar hög po-
sition, överlämnar 
samtidigt ansvar till 
Signe och höjer 
hennes position 
(topo). Signe intar 
hög position och 
fattar beslut, upp-
giften är slutförd 
(chrono). Maria in-
tar tvetydig posit-
ion, bromsar upp-
giften igen men ger 
samtidigt Signe an-
svar att fatta beslut. 
Signe intar hög po-
sition och fattar be-
slut (topo). Uppgif-
ten slutförs 
(chrono). 
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Maria säger efter lektionen att hon inte hann tänka så mycket, hon var 
stressad då en annan elev behövde hjälp samtidigt som Signe. 

Hon vill gärna ha… hon är van från sin… hon har ju bytt klass den här ter-
minen och hon var ju van från förra klassen att hon hade en hos sig hela 
tiden. Och det lever hon ju lite kvar i. Vi kan ju inte vara nära henne precis 
hela tiden, men det finns… ”Jag behöver hjälp nu! Nu! Kom nu!” Och jag 
märker att jag själv dras med i det. 

Maria reflekterar över sin egen reaktion och den balansgång det inne-
bär att tillgodose alla elevers behov av hjälp och samtidigt möta de en-
skilda elevernas behov för att hålla deras motivation uppe.  

När jag efteråt reflekterade över det, att jag var snabbt där för jag vet också 
att hon… det är ju av erfarenhet så vet jag hade jättesvårt tidigare att vara 
kvar hela lektionen. För blev hon sur då fick det vara. Det finns inte kvar. 
Hon har mognat. Hon går i högstadiet och hon tar ansvar nu. Men nånstans 
finns det kvar i mitt bakhuvud att jag måste hålla henne igång så att hon 
inte ledsnar och går. Men jag tror inte egentligen att jag behöver vara orolig 
för hon har inte visat det, inga av de tendenserna finns nu att vilja gå häri-
från. 

När Maria efter lektionen ser sina egna försök att förklara för Signe var 
på tyget applikationerna måste placeras för att inte försvinna när tyget 
monteras på solstolen observerar hon att Signe inte tittar när Maria vi-
sar. 

När jag ser nu så förstår jag att det är jättesvårt för henne. Vad är mitten? 
(skratt). Ja men det är så mycket som är självklart för en själv. 

När det gäller placeringen av applikationerna enligt skissen säger Ma-
ria att hon i efterhand ser att det är en situation där hon borde ha stan-
nat upp. Det Maria tänkte i stunden var att hon ville göra Signe upp-
märksam på att hon inte följt sin skiss. Detta gör Maria för att hon inte 
vill att Signe ska bli besviken. Hon vill inte att Signe först när strand-
stolen är klar ska upptäcka att hennes ursprungliga tanke och motivet 
på skissen, den egna klassen, har försvunnit. 

Om det inte är så att hon har glömt bort bara, och det tror jag att hon har 
här. ”Vad är det jag håller på med?”. Hon kommer inte ihåg att det här är… 
det är klassen hon har ritat. Så det hinner jag nog tänka: ”Nu har hon inte… 
nu kommer hon nog inte ihåg hur hon tänkte.” Och så vill jag bara att hon 
skulle bli uppmärksam på det men jag vill inte styra henne samtidigt. 

Enligt Maria var det inte ett mål i sig att följa skissen. 
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Nej, utan skissandet och det, det är ju för att jag vill att de ska sätta sin egen 
prägel på det, men den prägeln sitter ju kvar även om de ändrar sin idé. Det 
är fortfarande deras idé.  

Vad Maria ändå poängterar är att hon anser att det är viktigt att om 
eleverna inte följer skissen, den ursprungliga idén, så ska de vara med-
vetna om denna förändring och vara nöjda med det nya uttrycket. 

Det viktiga är att de hela tiden känner att ”Ja men det är fortfarande som 
jag vill ha det, det har förändrats men jag är fortfarande nöjd”. Det tycker 
jag är viktigt. Så att de inte släpper saker för att det inte blev som de tänkte. 

I Signes fall är Maria tveksam till om hon ser att motivet förändrats så 
pass att klassen har försvunnit. En förklaring till att det blivit så kan 
vara att Signe vid överföringen av skissens former till tyg valde tyger 
som inte helt överensstämde med skissen utan hon valde tyger som hon 
tyckte var fina.  

En del ser ju att de har ändrat sig och de är nöjda med det, och andra kan 
inte ens se det. Och jag tror inte att hon ser. Det känns inte som att hon ser 
att hon har ändrat för att eftersom hon till och med redan från början bör-
jade ta… hon tog ju tyger hon tyckte om.  

Även om att följa skissen inte var ett mål i sig så kan den ses som en del 
av den helhet som arbetsprocesser i slöjd innebär.  

För det är inte viktigt för mig vad det där föreställer sen. Det viktiga för mig 
är vad hon har lyckats få med sig för kunskaper förhoppningsvis under re-
sans gång.  

Även om Maria anser att det är viktigt att eleven sätter sin egen prägel 
på sin slöjdprodukt och att de är nöjda med det de skapat så är detta 
inte det som är Marias huvudsyfte med arbetsuppgiften. 

Nej, det är ju inte uttrycket som är det viktigaste tycker jag, det är slöjdan-
det, hantverket. Sen att det har egna… att de… särskilt på särskolan så blir 
det ju väldigt mycket egna uttryck, de vågar mycket mer, vågar gå sina egna 
vägar. De bryr sig inte om vad de andra gör så mycket. 
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Efter att Signes applikation blev klar har 
den större likheter med skissen än det 
första utlägget hon gjorde. På strandsto-
lens ryggstöd kan sex figurer anas (Foto 
8). När arbetsområdet var närapå avslutat 
frågade Maria Signe själv om klassens 
vara eller inte vara. 

Jag frågade Signe nu när hon nästan var klar, 
det var nog igår, eller om det var förra 
veckan: ”Vem är du av dom här?” sa jag. ”Det 
vet jag inte” sa hon. ”Men det är klassen du 
har gjort?”. ”Ja”. Så det håller hon fast vid. 
(…) Men hon vill inte liksom… nej. För det 
var ju så noga från början, ”Det där är jag”, 
hon visste vilka alla var. Men det, det var inte 
viktigt längre. Nej. Jag var tvungen att fråga, 
jag blev ju nyfiken om hon faktiskt hade tänkt 
om när hon ser... För det ser ut som nåt annat 
i hennes värld också förmodligen. Nej men 
det är klassen. Det är bra. 

 
 

Den didaktiska relationen  
 
I denna undervisningssituation gestaltar sig den didaktiska relationen 
som samhandlingar vilka har karaktären av förhandlingar om under-
visningens innehåll. I arbetsprocessen med strandstolen, den didaktisk 
miljö som initierats av Maria, gör Signe försök att omförhandla under-
visningens innehåll. Dessa omförhandlingar innebär att den didaktiska 
miljön förändras och fokus riktas mot andra kunskapsaspekter än de 
Maria riktat undervisningen mot. 
  
Maria och Signe tycks inte helt överens om innehållet i det etablerade 
didaktiska kontraktet. Delvis verkar detta handla om arbetsbeskriv-
ningen. För Signe framstår arbetsbeskrivningen som en checklista för 
vad som, bokstavligt talat, ska göras för att strandstolen ska bli klar. 
För Maria framstår arbetsbeskrivningen som en symbol för slöjdpro-
cessen; när en idé ska omvandlas till en produkt krävs i och för sig att 
vissa moment utförs i en bestämd ordning, men samtidigt har momen-
ten ett reciprokt förhållande till varandra och innehåller även ett visst 

Foto 8. Signes strandstol 
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mått av oförutsägbarhet. Signe och Maria delar därmed inte helt 
samma grund och samma se som om. Detta visar sig i filmsekvensen. 
Innan filmsekvensens start läser Maria och Signe tillsammans att nästa 
moment är att stryka fast applikationerna med strykjärn. För Maria 
framstår det som självklart att applikationerna inte bara ska strykas 
fast, utan de ska strykas fast med utgångspunkt i skissen. Även om Ma-
ria inledningsvis säger till Signe att hon ska titta på sin bild när hon 
lägger ut applikationerna så gör hon inte det. Signe lägger ut applikat-
ionerna och visar att hon är inställd på att stryka; fem gånger under 
sekvensen riktar Signe uppmärksamheten mot strykandet (bild 4-5, 6, 
15-16, 19-20 och 25).  
 
När Maria talar om målet med strandstolen så adresserar hon både 
praktiska, teoretiska och estetiska kunskapsaspekter. I filmsekvensen 
växlar det vilket innehåll som undervisningen riktas mot, växlingar 
som sker till följd av både Marias och Signes handlingar. En vändning 
är när fokuset på teoretiska kunskapsaspekter skiftar till ett fokus på 
praktiska kunskapsaspekter. I sekvensens inledning uppdagas ett pro-
blem: applikationerna måste placeras på tygets mittersta delar för att 
inte försvinna när ryggstödet senare monteras på ramen. Detta kan ses 
som ett typiskt exempel på sådana problem som uppstår i slöjdproces-
sen och som måste lösas efter hand. Det är dock bara Maria som ser 
detta problem. Signe ser det inte. Maria använder den uppkomna situ-
ationen för att rikta uppmärksamheten mot problemlösning och teore-
tiska kunskapsaspekter. Maria riktar Signes uppmärksamhet mot pro-
blemet; hon förklarar, visar och försöker få henne att förstå att vissa 
delar av tyget inte kommer att synas efter monteringen (bild 2-5, 7-8 
och 9-10). Som Maria själv säger när hon efter lektionen tittar på filmen 
så visar Signe att det är svårt för henne att förstå. Signe lämnar den 
delade uppmärksamheten och riktar sin uppmärksamhet mot annat, 
till exempel att provsitta strandstolen (bild 2-5), varför hon måste an-
vända det lilla strykjärnet (bild 6) och att sortera applikationerna (bild 
9). Maria anpassar sig till Signes reaktioner på innehållet och föreslår 
att hon istället ska sätta nålar för att markera var på tyget applikation-
erna ska placeras (bild 10). Maria skiftar i och med det från teoretiska 
kunskapsaspekter till praktiska kunskapsaspekter. Signe framstår som 
nöjd med detta skifte och delar omedelbart Marias uppmärksamhet på 
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uppgiften. Signe tar också initiativ och för uppgiften framåt, hon pla-
cerar applikationerna i tygets mitt (bild 12-13). 
 
Filmsekvensen visar även en annan situation när Signe gör försök att 
omförhandla innehåll som rör arbetsprocessen och därmed teoretiska 
kunskapsaspekter. Maria gör vid flera tillfällen Signe uppmärksam på 
att placeringen av applikationerna inte följer skissen (bild 15-16, 17-18 
och 23-25). För Signe tycks inte detta vara viktigt. Hon flyttar applikat-
ioner, men verkar göra det mest för att göra Maria nöjd. Detta syns ge-
nom att hon flyttar applikationer utifrån de synpunkter Maria ger ( bild 
17-18) och stämmer av med Maria om det är godtagbart att inte alla 
figurer får fötter (bild 19-20). Trots att Maria upprepade gånger försö-
ker rikta Signes uppmärksamhet mot relationen mellan skiss och pla-
cering av applikationer delar inte Signe denna uppmärksamhet till 
fullo. Signe tycker inte att det är så viktigt om alla figurer inte får fötter 
(bild 19-20) och hon är bestämd med att hon inte vill komplettera med 
fler delar senare (bild 23-25). Signe vill föra uppgiften framåt och visar 
frustration över Marias ihärdiga uppmärksamhet på skissen genom att 
läsa nästa moment på arbetsbeskrivningen (bild 21-22). Efter lektionen 
säger Maria att det inte var ett mål i sig att Signe skulle följa skissen. 
Signe får gärna frångå skissen enligt Maria, men om hon gör det så ska 
hon vara medveten om att hon gör det och förstå de konsekvenser det 
får. Det framstår som oklart i filmsekvensen om Signe har förstått 
detta, eller om hon förstått skissens roll i hela arbetsprocessen. 
 
I filmsekvensen framgår hur Maria och Signe växelvis intar starka po-
sitioner. Maria gör det framför allt genom att försöka få Signe att dela 
hennes uppmärksamhet på teoretiska kunskapsaspekter. Signe intar 
starka positioner både när hon riktar sin uppmärksamhet mot annat 
innehåll och när hon visar motstånd mot det av Maria föreslagna inne-
hållet. Enligt Marias tolkning intar även Signe en stark position de 
gånger hon ropar på Maria. Maria har en viss oro för att det ska uppstå 
kontraktsbrott och att Signe inte bara ska överge uppgiften utan även 
lämna salen, därför lämnar Maria snabbt andra elever för att dela upp-
märksamhet med Signe. Det didaktiska kontraktet ger utrymme för 
Signe att inta en stark position, och att på så sätt påverka undervisning-
ens innehåll; Maria går Signe till mötes och skiftar fokus från ett teore-
tiskt till ett praktiskt kunskapsinnehåll. Att det didaktiska kontraktet 
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ger utrymme för förhandling och omförhandling gör att undervis-
ningen riktar sig mot slöjdens sociala kunskapsaspekter. 

Undervisningssituation 5: Nu är det jul igen 
Samhandlingar i grupp med lärardriven utveckling av innehållet i 
en lärarinitierad didaktisk miljö 

Introduktion 

I denna undervisningssituation deltar fyra elever, två assistenter, tex-
tilslöjdsläraren Maria samt trä- och metallslöjdsläraren Mikael. Ele-
verna går i årskurserna 1–3 och läser grundsärskolans ämnesområden. 
Med denna klass arbetar de två slöjdlärarna alltid tillsammans. När 
klassen arbetar i trä- och metallslöjdsalen är det Lars som håller i 
undervisningen och Maria fungerar mer som assistent. Ofta arbetar al-
lihop halva lektionen i den ena slöjdsalen och den andra halvan i den 
andra slöjdsalen.  

Eleverna arbetar med att tillverka var sitt pepparkakshus i trä, ett ar-
betsområde som slöjdlärarna planerat tillsammans. Denna undervis-
ningssituation består av två filmsekvenser vilka är hämtade från två 
olika lektioner. Den första sekvensen är från den lektion då arbetsom-
rådet introduceras. En förlaga är tillverkad och det material eleverna 
ska använda har Lars förberett. Den andra sekvensen är från en senare 
lektion. Eleverna har då fortsatt arbetet med pepparkakshuset både i 
trä- och metallslöjden och i textilslöjden. Arbetsuppgiften utökas sedan 
genom att eleverna ska skapa en miljö runt sina pepparkakshus. 

Eleverna kommer i samlad tropp till träslöjdssalen i sällskap med två 
assistenter från klassen. Alla sätter sig vid de fyra hyvelbänkarna, ele-
verna mitt framför sin respektive hyvelbänk och en personal till höger 
om varje elev. Det tar en stund för alla att komma på plats. Det tar lite 
extra tid för en elev, Walter, då han ska sätta sig i sin egen medhavda 
arbetsstol som också ska ställas in i rätt höjd. De andra eleverna sitter 
på sina pallar och väntar tills han är på plats. När alla på plats påkallar 
Lars deras uppmärksamhet.  
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Filmsekvenser med analys 
 

Filmsekvens 1: BTrm_Tr1_1105a.  Tid: 00:00:23 – 00:17:21 Samhandlingar 

(1) Lars: Nuu... Vi 
tar bort den där 
tror jag. Så. (Tar 
bort bänkhaken 
från Ellas hyvel-
bänk) Vi lägger 
den där.  

Lars lägger bänkha-
ken i utrymmet i 
mitten av hyvelbänkarna. Han böjer sig bakom Ella och tar bort den 
andra bänkhaken från Ellas hyvelbänk och lägger i mitten. 

Lars: Så ja. Är du med Ella? Idaag...  

(2) Lars tittar åt 
höger och ser att 
Alice tar ur sin 
bänkhake ur hyvel-
bänken och 
sträcker den mot 
mitten  

Lars: Ja vi lägger 
din där också då. 
Va bra, så. Det är lika för alla.  

Lars tar Alice bänkhake och lägger den i mitten, tar även bort den 
andra bänkhaken som sitter i Alices hyvelbänk och lägger i mitten. 

Lars: Ni har ju hållit på med lite köksgrejer förut, en påse. Men det 
börjar ju närma sig jul också. Ni har ju inte så mycket varje vecka 
ni, så ni ska faktiskt bli första klassen att börja med julsaker. 

(3) Lars vänder 
sig om mot band-
sågen och tar 
fram ett peppar-
kakshus i trä. 
Håller det i han-
den in mot mit-
ten av hyvelbän-
karna. Eleverna 
tittar. 

 

 

Innehåll: såga till 
och måla delar till 
pepparkakshus i trä 
(meso). 

Bild 1-2 
Lars försöker fånga 
elevernas uppmärk-
samhet. Lars avlägs-
nar bänkhaken för 
att få Ellas upp-
märksamhet. Lars 
intar hög position. 
Alice tar ansvar ge-
nom att ta efter och 
göra samma sak 
som Lars (topo). 
Uppgiften förs inte 
framåt (chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3-4 
Lars fångar elever-
nas uppmärksam-
het, visar en förlaga 
av ett pepparkaks-
hus i trä. Lars intar 
hög position (topo). 
Innehållet introdu-
ceras (chrono). 

 

 

 

 

 

 

1 
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(4) Vad ser det här 
ut som? Vad är det 
här för nånting? 
Har ni sett ett sånt 
nån gång? Man 
brukar käka dom 
här ja, men det här 
går inte att äta. 
(Lars för huset mot 
munnen och låtsas ta en tugga) Ett pepparkaks... ett pepparkaks-
hus! Ska du titta?  

(5) Lars ger huset 
till Alice som börjar 
titta på det. Någon-
ting, en pärla?, 
ramlar ner på gol-
vet, Alice böjer sig 
ner och börjar leta. 

(6) Lars: Ska du 
också titta?  

Lars tar huset från 
Alice bänk och 
sträcker det mot 
Walter, som tar 
emot huset och tit-
tar på det. Ella gäs-
par. Lars vänder sig 
mot Ella. 

 Lars: Är du trött 
Ella? 

(7) Lars: (Vänder 
sig mot Walter) Du 
får skicka det till 
Lukas när du har 
tittat färdigt.  

Walter sträcker hu-
set till Lukas som 
tar emot  

(8) Maria: Bra 
Walter. Här ser du 
Lukas.  

Lukas vrider och 
vänder på huset. 
Alice ljudar och 
stäcker sin arm tvärs över bänkarna mot Lukas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5-6 
Utveckling av inne-
hållet: eleverna ska 
titta närmare på hu-
set (meso). Lars ini-
tierar, ger Alice an-
svar, Alice tar inte 
ansvar, lämnar den 
delade uppmärk-
samheten (kon-
traktsbrott). Lars 
intar hög position, 
ger ansvaret vidare 
till Walter. Walter 
tar sitt förväntade 
ansvar (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

Bild 7-8 
Lars ger Walter an-
svar att skicka huset 
vidare till Lukas. 
Walter tar sitt an-
svar. Lars ger an-
svaret vidare från 
Walter till Lukas. 
Lukas tar sitt an-
svar. Walter och Lu-
kas intar förväntade 
positioner (topo). 
Alice protesterar 
mot innehållet, hö-
jer sin position. 
Lars återför Alice 
till innehållet, Lars 
bibehåller stark po-
sition, Alice position 
sänks (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono).  

 

4 

5 

6 
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Lars: Ja den kommer till dig igen. 

(9) Lars: Fin va 
Lukas? Jaa. Så får 
du sträcka den till 
Ella så får Ella titta 
på den också.  

Lukas stäcker huset 
mot Ella. 

(10) Ella ligger 
med huvudet gömt i 
armarna på bänken. 
Lars tar emot huset 
från Lukas och hål-
ler det framför Ella. 

Lars: Titta Ella nu 
kommer det. Nu får 
du titta. Titta. 
(Ingen reaktion från Ella) Fin va?  

(11) Ella lyfter hu-
vudet från bänken, 
tar huset och kikar 
in i det. Personalen 
småskrattar. 

Lars: Bodde det 
nån inne i huset? 
(Ella vrider huset 
och tittar underifrån) Nej det va ingen hemma.  

(12) Ella sätter hu-
set framför ansiktet 
och vrider huvudet 
mot Lars. Huset blir 
som en mask för an-
siktet.  

Lars: Nu fick du en 
brun näsa, så ryker 
det ur näsan på dig. (Lars tar huset, pekar på skorstenen) Här.  

(13) Lars: (Ställer 
ner huset på bänken 
och skjuter det till 
Alice) Så,  nu får du 
det Alice. Du hann 
ju inte... du tappade 
ju nåt på golvet när 
du skulle titta. 
(Alice drar huset till 

 

Bild 9-12 
Lukas tar ansvar 
och förväntad posit-
ion. Ella tar inte an-
svar. Lars tar ansvar 
och riktar Ellas fo-
kus mot innehållet. 
Ella tar ansvar. Lars 
bibehåller hög po-
sition (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13 
Lars ger ansvar till 
Alice, Alice tar an-
svar. Lars bibehål-
len stark position, 
Alice förväntad 
lägre position. Upp-
giften förs framåt 
(chrono). 
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sig, vrider och vänder på det och kikar in i huset) Så, nu tar jag den. 
Nu har vi tittat allihopa.   

(14) Lars tar huset 
från Alice, vänder
sig om och ställer
huset på bandså-
gens avlastnings-
bord  bakom sig.
Vänder sig tillbaks
mot bänkarna och
sträcker sig mot ut-
rymmet i mitten. Där ligger en liten hög med träbitar. Lars lyfter en
träbit och håller den i luften.

Lars: Titta här. Här har vi en liten bräda. Eller en liten... 

(15) Ella stäcker sig 
mot träbiten och tar
den ur Lars hand
Vill du ha den?
(Ella nickar. Lars
tar en ny träbit och
stäcker mot Lukas)
Vill du också ha en?
(Lukas tar emot trä-
biten. Lars tar ytterligare en träbit och sträcker mot Walter) Vill du
ha en? (Walter tar emot träbiten. Lars tar den sista träbiten och ger
den till Alice) Vill du ha en?

(16) Lars rullar åt
sidan på sin stol,
snett bakom Ella.
Han pekar mot
baktångens vrid-
pinne på Ellas hy-
velbänk.

(17) Lars: Nu ska vi
veva här, så ska vi
sätta fast... Kan du
veva där Ella? Kan
du veva där Lukas?
(Lars pekar mot Lu-
kas hyvelbänk där-
efter mot Walters)
Alice?

Alla  elever reser sig 
och börjar vrida på vridpinnarna på sina hyvelbänkar. Lars tar trä-
biten ur Ellas hand och pekar mot vridpinnen. 

Bild 14-15 

Utveckling av inne-
hållet: utdelning av 
material (meso). 
Lars delar ut, pre-
senterar, intar hög 
position. Ella tar 
initiativ, Lars beja-
kar och följer ge-
nom att dela ut till 
de andra eleverna. 
Ellas position höjs 
något. Eleverna tar 
ansvar, intar för-
väntade positioner 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 

Bild 16-20 
Utveckling av inne-
hållet: fastsättning 
av träbitar (meso). 
Lars instruerar, 
både Ella och de 
andra eleverna. Lars 
intar hög position. 
Eleverna tar ansvar. 
Intar förväntade 
lägre positioner 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
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 (18) Lars: Kan du 
veva där? (Ella vri-
der på pinnen) 
Andra hållet. 
Andra hållet. (Lars 
vevar med armen i 
bakåtgående rikt-
ning. Ella vrider på 
hjulet åt andra hål-
let. Lars placerar brädbiten i glipan som uppstår och håller den där) 
Så ja.  

Lars tittar upp mot de andra eleverna.  

(19) Lars: Va bra 
det går. (Tittar mot 
Ella) Å så tillbaka 
nu. (Lars för armen 
i en framåtriktad 
rörelse) 

(20) Ella vrider åt 
andra hållet. Lars 
lägger sin högra 
hand på Ellas och 
vrider tillsammans 
med henne åt det 
sista.  

Lars: Va bra det 
gick. Det blev rätt. 
Nu har vi spänt 
fast den. Så, nu kan 
du gå tillbaka dit.  

(21) Lars rullar åt 
sidan och Ella går 
tillbaka till platsen 
framför hyvelbän-
ken. Lars avvaktar 
lite. Tittar på de 
andra eleverna som 
med hjälp av perso-
nal sätter fast sina 
träbitar i hyvelbänkarna. Lars vänder sig om, sträcker sig mot band-
sågens avlastningsbord, tar fyra japansågar i handen, avvaktar en 
stund och lägger dem sedan i mitten av hyvelbänkarna. 

Lars: Jag lägger dom där.  

Lars avvaktar. Riktar sig mot Kristina, assistenten som arbetar till-
sammans med Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21-22 
Utveckling av inne-
hållet: kapa träbi-
tarna med såg 
(meso). Lars instru-
erar, både Ella och 
de andra eleverna. 
Lars intar hög posit-
ion. Eleverna tar 
ansvar, intar för-
väntade lägre posit-
ioner (topo). Upp-
giften förs framåt 
(chrono). 
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Lars: Ella va, höger va? (Kristina är fokuserad på Alice och tycks 
inte uppfatta frågan. Lars upprepar) Ella va, höger va?  

Kristina: Jaa... Ja.  

(22) Lars: Mm. 
(Lars rullar runt 
bakom Ella håller 
henne på axeln) 
Kan du stå på den 
sidan E? (För Ella 
så att hon flyttar sig 
lite åt sidan, Ella 
fortsätter rörelsen 
och placerar sig på andra sidan träbiten, till höger om Lars) Där. 
Bra. (Lars placerar sågen så att handtaget kommer mot Ella. Ella 
tar direkt handtaget och börjar röra sågen) Ska vi hålla den nu, så 
ska vi dra i linjen där. (Något högre rakt ut i rummet) Ni har en 
linje där som ni ska följa. 

Ella håller båda händerna om sågens handtag och rör sågen fram 
och tillbaka. Lars håller i sågbladets ovansida. Ella tittar koncentre-
rat på det hon gör och rör sågen fram och tillbaka.  

(23) Alla elever så-
gar på sina träbitar. 
Walter böjer sig 
emellanåt fram och 
blåser på sin träbit. 

(24) Eleverna så-
gar i varierande ut-
sträckning själva 
och med stöd från 
personal. Persona-
len rycker in när 
eleven ser ut att be-
höva hjälp för att 
sågningen ska följa 
den uppritade lin-
jen. Walter ber själv 
om hjälp med såg-
ningen genom att 
teckna ”hjälp”. 

(25) Ella sågar sin 
träbit ömsom själv 
och ömsom med 
Lars hjälp. De sista 
tagen tar de gemen-
samt: Ella håller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 23-25 
Fortsatt innehåll: 
kapa träbitarna med 
såg (meso). Walter 
tar ansvar för sin 
uppgift, blåser bort 
damm och ber om 
hjälp när han behö-
ver, intar förväntad 
position (topo). Ella 
och Lars tar gemen-
samt ansvar, Lars 
något högre posit-
ion då han styr 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
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med båda sina händer om sågens handtag och Lars håller sin höger-
hand ovanpå hennes.  Med gemensamma rörelser sågar de tills den 
yttre biten är avkapad och ramlar till golvet. Ella skrattar och låter 
förtjust. Lukas tittar mot Ella. Ella böjer sig ner och plockar upp den 
avsågade träbiten från golvet. 

Eleverna kapar på samma sätt sina respektive träbitar vid ytterli-
gare två förmarkerade linjer. De tilldelas ännu en träbit som de ka-
par i mitten efter markering. När de sågat klart har varje elev sex 
mindre träbitar.  

(26) Nästa moment 
är att träbitarna ska 
målas. Varje elev får 
en plywood-skiva 
som träbitarna pla-
ceras på. Både ele-
ver och personal tar 
på sig målarskjor-
tor.  

(27) Walter tar på 
sig sin målarrock 
och sätter sig på sin 
plats. Lars delar ut 
skyddshandskar av 
plast till de som vill 
ha. Walter plockar 
med sina träbitar. 
Han ställer de två 
spetsiga 

träbitarna mitt emot varandra, i varsin kortända av en tredje rek-
tangulär träbit. Walter tittar upp mot Maria som sitter bredvid.  

Maria: Precis så! Det ska bli ett hus.  

(28) Walter lägger 
ner bitarna och får 
hjälp av Maria att ta 
på sig plasthands-
kar. Eleverna får var 
sin burk med brun 
lasyr. Alla målar 
sina träbitar bruna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 26-28 
Utveckling av inne-
hållet: målning av 
träbitar (meso). 
Lars tar ansvar, de-
lar ut material och 
instruerar. Lars in-
tar hög position 
(topo). Walter tar 
ansvar och initiativ, 
visar Maria hur trä-
bitarna tillsammans 
bildar ett hus. Maria 
bekräftar. Walter 
intar hög position 
men inom ramen 
för elevernas för-
väntade position 
(topo). Alla elever 
tar ansvar för mål-
ning. Uppgiften förs 
framåt (chrono). 
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Ytterligare någon lektion senare fortsätter 
arbetet. Pepparkakshuset  ska ingå i en hel 
miljö och nu ska en gran tillverkas. Lars 
har förberett en enkel arbetsbeskrivning 
där foton och ordbilder illustrerar lektion-
ens olika moment (Foto 9).  Lektionen in-
leds på samma sätt som den förra lekt-
ionen. Elever och personal sätter sig vid 
hyvelbänkarna, på samma platser som ti-
digare. Lars inväntar att alla kommit på 
plats. 
 
 

 
Filmsekvens 2: BTrm_Tr1_1126a+b. Tid: 00:06:00 – 00:22:30 Samhandlingar 

(1) Alice plockar 
bort bänkhakarna 
från sin hyvelbänk 
och ger dem till 
Lars. Lars lägger 
dem i mitten av hy-
velbänkarna.   

(2) Enligt samma 
procedur som vid 
förra lektionen pre-
senterar Lars da-
gens arbetsuppgift, 
att tillverka en gran 
till pepparkakshu-
set. Lars visar ar-
betsbeskrivningen 
över lektionens mo-
ment.  

(3) På  samma sätt 
som när peppar-
kakshuset tillverka-
des får eleverna  var 
sin träbit som Lars 
förberett och ritat 
en markering på. 
Som förra gången 
spänner eleverna 
fast träbitarna i 
sina hyvelbänkar. Lars visar arbetsbeskrivningen och lägger den på 
Alice bänk. Alice, Ella och assistenten Kristina pekar på den första 
bilden: en såg. 

Innehåll: såga och 
måla gran i trä 
(meso).  

Bild 1 
Alice plockar bort 
bänkhakarna från 
sin bänk, tar ansvar 
för vad hon tolkar 
som en del av ruti-
nen (topo). Uppgif-
ten förs inte framåt 
(chrono). 

Bild 2 
Innehållet och lekt-
ionens tre delmo-
ment, såga måla och 
limma introduceras 
(meso). Lars visar 
och berättar, intar 
hög position (topo). 
Uppgiften förs 
framåt för alla 
(chrono). 

Bild 3-5 
Första delinnehål-
let: såga (meso). 
Lars delar ut sågar 
och instruerar, intar 
hög position. Ele-
verna följer och tar 
ansvar, intar lägre 
position (topo). 
Walter tar initiativ, 
undersöker om trä-
bitarna passar ihop 
som vid förra lekt-
ionen. Walter stär-
ker sin position men 

1 

2 

Foto 9: Arbetsbeskrivning 
gran  
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(4) Lars delar ut 
var sin japansåg till 
eleverna. Eleverna 
kapar sina träbitar 
med varierande 
stöd av personal. 
När alla sågat klart 
sätter de sig vid hy-
velbänkarna.  

(5)  Walter provar 
om de två träbi-
tarna passar ihop. 

(6) Lars håller upp 
arbetsbeskriv-
ningen och pekar, 
lägger den sedan på 
Alices bänk. Både 
Lars och Kristina, 
en av assistenterna, 
pekar på bilden av 
limstiftet. Alla ele-
ver tittar mot ar-
betsbeskrivningen. 

Lars: Ser ni här, vi 
ska limma. Vi ska 
liiimmma.  

Lars: När vi ska 
limma... (Ger ett 
limstift till Ella och pekar på Ellas brädbit) Titta. Vi limmar bara 
på... vi limmar hela den där gör vi bara. Så. Så ska vi limma.  

(7) Lars delar ut 
limstift till de andra 
eleverna, det sista 
till Lukas.    

Lars: Där får du en 
Lukas. Där får du 
en.  

(8)  Alice tittar på 
sitt limstift och läg-
ger snabbt tillbaka 
det framför Lars. 
Alice skriker högt, 
jämrar sig och 
sträcker sig mot 
Walter. 

 

inom förväntat lägre 
position (topo). 
Uppgiften förs 
framåt för alla 
(chrono). 

 

 

 

 

 

 

Bild 6-7 
Andra delinnehål-
let: limma (meso).  
Lars delar ut 
limstift och instrue-
rar, intar hög posit-
ion. Eleverna följer 
och tar ansvar, intar 
lägre position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt 
(chrono). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 8-14 
Fortsatt innehåll: 
limma (meso). Alice 
gör motstånd mot 
uppgiften (kon-
traktsbrott), intar 
hög position (topo). 
Lars försöker rikta 
Alice fokus mot 
uppgiften, Alice 
motsätter sig. Alice 
bibehåller hög po-
sition (topo). Kris-
tina tar ansvar, ber 
Walter att ge sitt 
limstift till Alice. 
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Walter försöker ta av korken på sitt limstift, avbryter sig när Alice 
skriker och tittar upp mot henne. Lars tar av korken på det limstift 
Alice lagt framför honom och håller det framför Alice. 

Lars: Öppna där. Titta här.  

(9) Alice tittar has-
tigt på limstiftet 
Lars håller framför 
henne. Hon tar tag i 
Lars arm som håller 
limstiftet och ska-
kar den. Walter 
fortsätter ägna sig 
åt korken på sitt 
limstift. 

Lars:  Här. Här.  

(10)  Alice fortsät-
ter skrika och ljuda 
klagande. Hon för 
Lars arm så långt 
bort hon kan 

Kristina: (Pekar mot Walters limstift) Det är fel... det är fel färg.  

(11) Walter tittar 
upp. Kristina pekar 
mot limstiftet Lars 
håller i sin hand. 

Kristina: Walter, 
får vi byta med 
dig?  

(12) Walter ger sitt 
limstift till Kristina. 
Kristina ger limstif-
tet vidare till Alice 
som tystnar. Samti-
digt sträcker Lars 
fram limstiftet han 
har i handen mot 
Walter. Walter 
sträcker sig fram och tar limstiftet från Lars. 

Kristina: Jaa. Tack!   

Lars: Då får du den då. Va bra! 

Walter tar ansvar 
och byter limstift. 
Alice återgår till en 
lägre position. Alla 
elever tar ansvar 
(topo). Uppgiften 
förs framåt för alla 
(chrono). 
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(13) Alice tar 
snabbt av korken 
på limstiftet.  Wal-
ter luktar på sitt 
limstift. Både Alice 
och Walter börjar 
limma på sina trä-
bitar. Alice nynnar, 
småsjunger och lå-
ter nöjt. 

(14) Eleverna 
täcker sina träbitar 
med lim. De får var 
sitt papper, lika 
stort som träbiten, 
med en gran på. 
Eleverna sätter fast 
pappret på sin trä-
bit.  

(15) Elever och 
personal går till 
diskbänken och tar 
på sig målarrockar. 
Alla sätter sig på 
sina platser igen. 
Lars delar ut hör-
selskydd till ele-
verna. Lars samlar 
ihop elevernas träbitar, lägger dem i en hög och sågar ut granfor-
men på bandsågen. Eleverna sitter på sina platser vid hyvelbän-
karna, väntar och tittar på Lars. Lars tar de till slipmaskinen och sli-
par bort det fastlimmade pappret (granmallen). Lars återvänder till 
hyvelbänkarna. Eleverna tar av sina hörselkåpor, Lars samlar ihop 
dem och lägger undan dem. 

(16) Lars pekar på 
penseln på arbets-
beskrivningen, ele-
verna ska måla. På 
samma sätt som vid 
tidigare lektion får 
eleverna var sin ply-
woodskiva som de 
lägger sina 
trägranar på. Lars delar ut skyddshandskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15 
Utveckling av inne-
hållet: granarna så-
gas ut (meso). Lars 
tar ansvar, genom-
för alla arbetsmo-
ment. Lars intar hög 
position. Eleverna 
tar passivt ansvar 
genom att vänta och 
titta på (topo). Upp-
giften förs framåt 
för alla (chrono). 

 

 

 

 

Bild 16-17 
Tredje delinnehål-
let: måla (meso). 
Lars instruerar, in-
tar hög position. 
Eleverna följer och 
tar ansvar, intar 
lägre position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt för alla 
(chrono). 
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Lärarens tolkning 

Arbetsområdets mål är enligt Lars att eleverna ska få kunskap om hög-
tider och traditioner, ett innehåll från kursplanen för ämnesområdet 
estetisk verksamhet. Eleverna ska också bli bekanta med slöjdens red-
skap och tekniker.  

Lars första reflektion när han ser sig själv på film är att han pratar 
mycket. 

Man pratar mycket, det tänkte jag på när jag ser mig själv. Men det är väl... 
en personlighet också.  

Det är bland annat vid den inledande genomgången som Lars tycker 
att han själv pratar för mycket. Denna genomgång menar han i första 
hand inte är till för eleverna utan för assistenterna. 

För där ska en väl prata så lite som möjligt, det är väl mer att jag pratar för 
mycket där ibland kan jag tro. För jag tror... jag tror genomgången i sig, den 
muntliga, inte har så stor betydelse där än. För jag tror att den är mer för 
att assistenterna ska veta vad de ska hjälpa till med. Kan jag känna. Man 

(17) Eleverna må-
lar. Personalen sit-
ter mest bredvid
och iakttar. Ele-
verna är fokuserade
på sitt målande. Lu-
kas ler när han må-
lar och Alice nynnar
och småsjunger.

(18) När eleverna
målat klart blåser
de färgen torr med
var sin hårtork.
Alice provar att
blåsa i håret och på
pappren som ligger
i mitten av bän-
karna, pappren
fladdrar i blåsten. Alice ler och återgår till att blåsa på granen.

Bild 18 
Utveckling av inne-
hållet: torka det må-
lade (meso). Lars 
initierar och delar 
ut redskap, intar 
hög position. Ele-
verna tar ansvar. 
Alice tar initiativ, 
undersöker innehål-
let men överger inte 
innehållet. Höjer 
sin position men 
inom förväntad 
lägre position 
(topo). Uppgiften 
förs framåt för alla 
(chrono). 
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får dra över det fort så att de har en pejling hela vägen. För eleverna har 
inte förståelse för den än, för de är inte där.  

Min genomgång är kanske mer för assistenter än för eleverna. Utan de här-
mar mer. De gör vad jag gör. Just när man får såna små… man har ju små 
egenheter själv som man ser i dem efter ett litet tag (skrattar). 

Lars menar att det inte är de muntliga instruktionerna som är viktiga 
för eleverna, det är vad han gör, ”De gör vad jag gör”. Lars noterar till 
exemplen hur Walter blåser bort dammet när han sågar, precis så som 
Lars brukar göra. Sedan om Walter förstår att Lars blåser för att linjen 
ska synas, det är inte säkert menar Lars. Lars påpekar att även hans 
egna egenheter går igen i eleverna. Detta ser han hos Alice. Lars berät-
tar att efter det att Alice sett Lars plocka bort bänkhakarna vid ett till-
fälle gör hon det nu på eget initiativ vid inledningen av varje lektion.  

Lars menar att för eleverna i denna klass handlar det om själva ”göran-
det” och att få upplevelser av slöjd,  

Ja, vara i görandet. Jag vill ju säga ibland när vi ska diskutera hur vi lägger 
upp undervisningen, och jag säger att all min undervisning upp till årskurs 
sex ser samma ut. Tycker jag. Sen… jag gör ju aldrig… jag gör ju närapå 
aldrig samma produkter, men jag har min sågning, jag har min borrning, 
jag har min mätning, jag har min… ja, alla basala grejer. Och de upprepar 
jag ju egentligen in absurdum samtidigt som jag pratar och pratar och pra-
tar.  

Genom upprepningar och återkommande användning av redskap, tek-
niker och material erövras handlingskompetens i slöjd. För detta krävs 
att eleverna gör egna erfarenheter, något som innebär att eleverna be-
höver ett noga avvägt stöd. Lars säger att han under den observerade 
undervisningssituationen noterade att personalen, framför allt assi-
stenterna, hjälpte eleverna för mycket.  

Jag tyckte det gick lite fort för Alice och Lukas, de fick lite för mycket hjälp. 
Men det får man ju se till att… nästa gång får man se till att nån assistent 
tar Ella då kanske eller nåt sånt där. Så att man får bromsa dem lite, för det 
kan gå lite fort, att man inte ser att de gör. Men där är ju mer viktigt att 
tekniken eller arbets… sågningen är det viktiga. 

Lars noterar att även hans eget stöd till Ella kanske var i överkant. Han 
reflekterar kring elevernas olika behov av stöd och hjälp. I vissa fall 
krävs det att personalen av säkerhetsskäl avgör hur mycket stöd en elev 
behöver, i andra fall, när eleven själv har kontroll över teknik och red-
skap, kan ansvaret att be om hjälp överlämnas till eleven.  
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Och jag kan tycka att jag hjälpte Ella lite för mycket också, men hon är ju 
så ivrig så man vågar inte släppa sågen på henne. Men hon fick ju såga. Men 
hon… jag var tvungen att ha handen där. Det är ju skillnad på henne och 
Walter, för han… lägger man handen när Walter sågar så tar Walter bort 
handen, för han vill själv. Men det gör ju Ella också, men Ella vågar man ju 
ändå inte ta bort handen än för hon är, hon är lite för impulsiv med det 
ännu. Men hon kommer att ha det om ett år, så vet hon att hon inte ska 
vifta med sågen, men det vet inte hon ännu. 

Syftet med undervisningen för eleverna i denna klass är enligt Lars att 
eleverna ska utföra olika arbetsmoment i slöjd. Eleverna har dock inte 
kommit så långt att man kan förvänta sig att de ska förstå slöjdens ar-
betsprocesser. Lars blir därför lite förvånad när han ser att Walter har 
förstått att de träbitar eleverna kapat ska sammanfogas till ett hus. 

Lars: Han har fattat, ja! Oj! 

Intervjuare: Ser du! 

Lars: Det trodde jag inte! Nej. Det trodde jag inte riktigt faktiskt. Kul! 

Lars reflekterar även kring elevernas olika förståelse av undervisnings-
situationens innehåll som knyter an till kursplanens centrala innehåll 
att arbeta med traditioner. Detta mål menar Lars har en tydlig koppling 
till elevernas egen förförståelse och han funderar över vad till exempel 
Alice, som inte varit så länge i Sverige, förstår av detta innehåll. 

Jag tror inte att hon riktigt ser huset som... hon ser huset som ett fint hus, 
men hon ser inte huset som ett pepparkakshus. Det tror jag de andra tre 
gör. Så hon gör ett hus som ser ut som det vi har visat.  

Lars uttrycker det som att för Alice del handlar det snarare om att göra 
ett brunt hus utifrån att det är ett brunt hus som visats som förlaga. 
Förlagan kan antas vara viktig för Alice, hon visar under lektionen att 
hon tolkar de visuella intrycken bokstavligt. Detta sker till exempel när 
hon får ett limstift som inte överensstämmer med det på bilden. Lars 
säger själv att han inte hade en tanke på detta och att han i situationen 
inte förstod vad som var fel. 

Ja just det. Hon fick fel limstift. Det borde jag ju ha tänkt på, jag skulle tänkt 
på att jag skulle haft två olika bilder, men det hade jag ingen tanke på.  
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Den didaktiska relationen 

I denna undervisningssituation gestaltar sig den didaktiska relationen 
som samhandlingar i grupp då alla fyra elever gör samma sak samti-
digt. I arbetet med sina pepparkakshus, en didaktisk miljö introduce-
rad av Lars, tar eleverna det ansvar som förväntas av dem. Det är dock 
Lars som tar det huvudsakliga ansvaret för att tillverkningen av pep-
parkakshuset förs framåt. 

Det tycks som att Lars och eleverna är tämligen överens om innebörden 
i det didaktiska kontrakt som är etablerat och som tycks vara det-
samma för Lars och alla elever. Det framgår i filmsekvenserna att ele-
verna vet att de ska invänta Lars instruktioner och att de sedan tar det 
ansvar som förväntas av dem. Alice är den av eleverna som inte är helt 
överens med de andra om det etablerade didaktiska kontraktet. Vid ett 
par tillfällen tar hon inte sitt förväntade ansvar för uppgiften utan 
överge den gemensamma uppmärksamheten (filmsekvens 1, bild 5-6) 
och avbryter turordningen (filmsekvens 1, bild 7-8). Hon återvänder 
dock snabbt till den delade uppmärksamheten och tar sitt ansvar.  

Det tycks dock som att Alice inte fullt ut delar samma grund som de 
andra. Hon drar bland annat inte alltid samma slutledningar. Lars på-
pekar att eleverna i denna klass inte gör som man säger utan gör som 
man gör. Det är tydligt att Alice är överens om detta, däremot visar hon 
att hon inte drar samma slutsatser som de andra om vad det är som 
ska tas efter. Alice fortsätter att plocka bort bänkhakarna i början av 
varje lektion därför att Lars gjort detta vid ett tillfälle (filmsekvens 1, 
bild 1-2 och filmsekvens 2 bild 1). Detta är dock inte något som i detta 
sammanhang fyller en funktion i slöjdens arbetsprocesser. Walter där-
emot tar efter Lars handlingar när han blåser sågdamm (filmsekvens 1, 
bild 23-25). Walter gör detta trots att han egentligen inte kan blåsa och 
det är oklart om han förstår varför Lars brukar blåsa. Walter visar dock 
att han har en förmåga att tolka vad som är relevant kunskap i ett viss 
sammanhang. Detta tycks Alice ha svårare att avgöra. Alice delar inte 
heller alltid samma se som om som de andra. Alice tolkar arbetsbe-
skrivningen bokstavligt och gör motstånd när hon får ett limstift som 
inte ser ut som det i arbetsordningen (filmsekvens 2, bild 9-15). Det är 
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svårt att veta hur de andra eleverna tolkar fotona, men de gör inte mot-
stånd. Det står dock klart att Lars tolkar bilderna symboliskt. Han säger 
själv att han i stunden inte förstår varför kontraktsbrottet uppstår, det 
är istället Kristina, assistenten, som tolkar Alice motstånd och löser si-
tuationen. Det framstår samtidigt som att Alice utforskar det didak-
tiska kontraktets se som om. I filmsekvens 2, bild 19 används en hår-
tork för att torka målarfärg. Alice undersöker både hårtorkens ur-
sprungliga funktion samt andra funktioner den kan ha. Detta ger ex-
empel på hur Alice i mötet med den didaktiska miljön utvecklar sin för-
ståelse och hur innehållet därmed riktas mot teoretiska kunskaps-
aspekter. 
 
Om Lars och eleverna har en relativt samstämmig syn på det didaktiska 
kontraktet så tycks detsamma inte fullt ut gälla för Lars och assisten-
terna. Något Lars lyfter som problematiskt är att assistenterna ibland 
hjälper eleverna för mycket, att de inte ger eleverna möjlighet att prova 
själva i tillräcklig utsträckning. Detta kan tolkas som att Lars och assi-
stenterna inte har en samstämmig syn på vilka förväntningarna är på 
assistenterna. Lars säger att de muntliga genomgångarna han har till 
stor del riktar sig till assistenterna för att de ska veta vad det är som ska 
göras. Vad som däremot inte lyfts är hur detta ska göras, det vill säga 
vilken roll assistenterna har i den didaktiska relationen och hur de kan 
rikta elevernas uppmärksamhet mot kunskapsinnehållet. 
 
Lars säger själv att hans undervisning för elever som de i denna klass 
huvudsakligen riktar sig mot praktiska kunskapsaspekter. Undervis-
ningen består därför till stor del av upprepningar. Detta framgår tydligt 
i filmsekvenserna. Sekvenserna från de två lektionerna har samma 
upplägg, struktur och till viss del samma innehåll. Lars presenterar da-
gens arbete och det första momentet, eleverna genomför, Lars presen-
terar nästa moment, eleverna genomför, och så vidare. Eleverna utför 
moment från slöjdens arbetsprocesser som att såga och måla, men de 
är enligt Lars inte där ännu att det kan förväntas att de ska förstå ar-
betsprocessen. Att Lars inte anser eleverna mogna för teoretiska kun-
skapsaspekter visar sig bland annat genom att han säger att de munt-
liga genomgångarna inte så mycket är till för eleverna utan mer för as-
sistenterna. Det visar sig också i filmsekvens 2 när eleverna limmar 
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mallar på sina träbitar, som Lars sedan sågar på bandsågen (filmse-
kvens 2, bild 16). Lars blir också lite förvånad när Walter visar att han 
har viss förståelse för arbetsprocessen när han på prov sammanfogar 
träbitarna till formen av ett hus (filmsekvens 1, bild 26-28).  
 
Undervisningssituationens fokus på högtider och traditioner riktar sig 
mot kulturell gemenskap och därmed en dimension av sociala kun-
skapsaspekter. Lars resonerar kring Alice förståelse för detta innehåll. 
Alice har begränsade erfarenheter av svenska jultraditioner och Lars är 
tveksam till om hon vet vad ett pepparkakshus är. Detta innebär att 
uppgiften delvis förlorar sin betydelse. Uppgiften för Alice blir, som 
Lars påpekar, att tillverka ett brunt hus. De åsyftade sociala kunskaps-
aspekterna går därmed förlorade. 
 
Förutom pepparkakshuset talar inte Lars explicit om innehåll som rik-
tar sig mot sociala kunskapsaspekter. Likväl visar filmsekvenserna att 
sociala kunskapsaspekter till viss del adresseras; detta genom att Lars 
slöjdundervisning sker i grupp. Även om varje elev arbetar med sitt 
eget slöjdobjekt förväntas eleverna uppmärksamma inte bara Lars utan 
även varandra. Eleverna är placerade i ring så att de ser varandra. De 
skickar runt pepparkakshuset (filmsekvens 1, bild 5-6, 7-8, 9-12 och 
13), väntar på sin tur och väntar in varandra. I filmsekvenserna syns 
också hur eleverna uppmärksammar de andra elevernas slöjdande. 
Detta är ett medvetet sätt av Lars att organisera undervisningen som 
skapar visst utrymme för sociala kunskapsaspekter. Ett exempel syns i 
filmsekvens 2 (bild 9-15) där Alice får ett limstift som inte överens-
stämmer med fotot. Kristina ber Walter att byta limstift. Walter får på 
så sätt erfarenhet av att hjälpa en kamrat och Alice får erfarenhet av att 
hon kan bli hjälpt av en kamrat. Kristina vänder på detta sätt en opla-
nerad situation och ett kontraktsbrott till ett kunskapsinnehåll som rik-
tar sig mot slöjdens sociala kunskapsaspekter. 
 
 

Sammanfattning 
 
Fallstudien belyser hur den didaktiska relationen gestaltar sig i termer 
av hur den didaktiska miljön är utformad, vilket kunskapsinnehåll som 
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undervisningen riktar sig mot samt hur lärares och elevers ansvarsta-
gande för miljö och innehåll skapar rörelser i samhandlingarna. Inter-
vjuerna visar att lärarens didaktiska förhållningssätt och grundsyn har 
betydelse för hur den didaktiska relationen gestaltar sig. Lärarens ut-
saga om slöjdundervisningen i kombination med vad som sker i själva 
undervisningssituationen samt lärarens egen tolkning av situationen 
visar hur olika lärare fokuserar olika kunskapsinnehåll och hur didak-
tiska kontrakt utformas på olika sätt av olika lärare. Hur det didaktiska 
kontraktet är utformat har i sin tur betydelse för både miljöns utform-
ning, vilket kunskapsinnehåll som fokuseras samt lärares och elevers 
positioner i samhandlingarna. Allt detta tillsammans har sedan bety-
delse för hur den didaktiska relationen gestaltar sig. Den närmare ana-
lysen av undervisningssituationer ger fem exempel på hur den didak-
tiska relationen kan gestalta sig i lärares och elevers samhandlingar. 
 
 
Den didaktiska relationen som gemensamt ansvar för innehållet i en 
elevinitierad didaktisk miljö 

Den didaktiska relationen karaktäriseras av att eleven har utformat den 
ursprungliga didaktiska miljön. Samhandlingar sker utifrån jämbör-
diga positioner där elev och lärare tar ett gemensamt ansvar för inne-
hållet och att föra arbetet framåt. När valsituationer uppstår skapas 
diskussioner om hur uppgiften ska föras framåt. Dessa diskussioner 
karaktäriseras av samhandlingar som böljande gemensamma rörelser, 
där elev och lärare delar samma sätt att se som om. I det didaktiska 
kontrakt som är etablerat mellan elev och lärare har slöjdens sociala 
kunskapsaspekter ett stort utrymme. Det innebär att läraren inom 
vissa ramar frångår vad som kan betraktas som ett generellt slöjdkon-
trakt till förmån för att eleven ska vara nöjd med uppgiften och resul-
tatet. Även estetiska kunskapsaspekter framträder genom att relat-
ionen ger utrymme för eleven att uttrycka sin egen smak och uttrycka 
sig med en egen stil.    
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Den didaktiska relationen som parallell-aktivitet och lärarens inbjudan 
till sitt innehåll i en elevinitierad didaktisk miljö 

Samhandlingar sker i form av parallell-aktiviteter där elev och lärare 
till stor del riktar sin uppmärksamhet mot var sina innehåll. Den ur-
sprungliga didaktiska miljön är initierad av eleven genom att denne har 
påverkat både sitt och lärarens innehåll. Lärarens strategi för att ut-
veckla den didaktiska miljön innebär att hon tilldelar eleven en hög po-
sition i deras samhandlingar. Läraren bryter inte in med sitt innehåll 
när som helst utan anpassar sina egna handlingar till elevens hand-
lingar. Hon delar inte aktivt elevens uppmärksamhet på hans innehåll, 
men hon uppmärksammar passivt hans innehåll, avvaktar och väntar 
in ett bra tillfälle att bjuda in honom till sitt innehåll. Eleven bjuder inte 
in läraren att dela sitt innehåll, men hindrar henne inte heller. Vissa 
delar av elevens och lärarens didaktiska kontrakt framstår som expli-
cita och ömsesidiga. Andra delar av kontraktet framstår som mer im-
plicita. Detta visar sig i att läraren försiktigt tänjer på kontraktet och 
bjuder in eleven att ta del av ny didaktisk miljö. I det didaktiska kon-
trakt som är etablerat mellan elev och lärare är sociala och estetiska 
kunskapsaspekter framträdande.  
 
 
Den didaktiska relationen som lärardriven utveckling av innehållet i en 
elevinitierad enskild didaktisk miljö 

Samhandlingarnas karaktär formas av att eleven ges ansvaret att initi-
era innehållet i den ursprungliga didaktiska miljön i undervisningssi-
tuationens början. Den elevinitierade didaktiska miljön har lärarens 
obrutna fokus då eleven undervisas enskilt. Elev och lärare är överens 
om innehållet i det didaktiska kontrakt de sedan tidigare har etablerat. 
De delar till stor del samma grund och drar samma slutsatser. Kontrak-
tet innefattar en ansvarsfördelning där eleven har ansvar för att välja 
uppgift och läraren det huvudsakliga ansvaret för att driva utveckl-
ingen av uppgift och innehåll framåt. Detta ger läraren en hög position 
i förhållande till eleven. Eleven tar dock passivt ansvar genom att sitta 
kvar på sin plats och ägna sig åt bredvid-aktiviteter samtidigt som hon 
läser av när hon förväntas dela uppmärksamhet med läraren igen. Den 
didaktiska relationen karaktäriseras av samhandlingar som riktas mot 
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en kombination av slöjdinriktade praktiska och teoretiska kunskaps-
aspekter och relationsskapande sociala kunskapsaspekter i förhållande 
till elevens bredvid-aktiviteter.  
 
 
Den didaktiska relationen som elevdrivna omförhandlingar av innehål-
let i en lärarinitierad didaktisk miljö 

Samhandlingar sker i form av förhandlingar om undervisningens inne-
håll. Lärare och elev tycks inte helt överens om innehållet i det didak-
tiska kontraktet. Lärare och elev delar inte helt samma grund och 
samma se som om. Detta visar sig i elevens försök att omförhandla 
undervisningens innehåll, från teoretiska kunskapsaspekter till mer 
praktiska aspekter. Den didaktiska relationen karaktäriseras av väx-
lingar mellan praktiska, teoretiska och estetiska kunskapsaspekter. Lä-
rare och elev intar också växelvis starka positioner. Läraren gör det 
framför allt genom att försöka få eleven att dela den lärarinitierade 
uppmärksamheten på teoretiska kunskapsaspekter. Eleven intar starka 
positioner när hon visar motstånd mot innehållet. Det didaktiska kon-
traktet ger utrymme för eleven att påverka undervisningens innehåll 
genom att visa motstånd och läraren går eleven till mötes och skiftar 
fokus från teoretiska till praktiska kunskapsaspekter. Att det didaktiska 
kontraktet ger utrymme för förhandling och omförhandling gör att 
undervisningen även riktar sig mot slöjdens sociala kunskapsaspekter. 
 
 
Den didaktiska relationen i grupp och som lärardriven utveckling av in-
nehållet i en lärarinitierad didaktisk miljö 

Samhandlingar sker i en lärarinitierad didaktisk miljö där läraren har 
bestämt innehåll och noggrant förberett de olika praktiska momenten. 
Den didaktiska miljön är organiserad så att eleverna är placerade i ring 
och ser varandra. Samhandlingarna karaktäriseras av att de sker i 
grupp där läraren har det huvudsakliga ansvaret för att innehållet förs 
framåt. Alla elever gör samma sak samtidigt och alternerar sin upp-
märksamhet mellan arbete med det egna slöjdobjektet, läraren och 
varandra. Lärare och flertalet elever är överens om innebörden i det 
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didaktiska kontraktet som innebär att eleverna inväntar lärarens in-
struktioner och sedan tar det ansvar som förväntas av dem. Kontraktet 
innebär även visst utrymme för elever att delvis omförhandla material 
som används. Den didaktiska relationen kännetecknas av samhand-
lingar som riktar sig mot praktiska kunskapsaspekter, men även soci-
ala kunskapsaspekter i form av att invänta varandra, vänta på sin tur 
och hjälpa varandra.  

Fallstudiens resultat i förhållande till avhandlingens syfte 

Fallstudien ger exempel på hur den didaktiska relationen kan gestalta 
sig på olika sätt i lärares och elevers samhandlingar. Lärarens didak-
tiska grundsyn och hur det didaktiska kontraktet utformas visar sig 
vara faktorer som skapar förutsättningar för de olika sätt som den di-
daktiska relationen gestaltar sig. Resultaten visar också att både for-
mella och informella faktorer på de två fallstudieskolorna skapar olika 
förutsättningar för lärares och elevers samhandlingar och därmed för 
den didaktiska relationen. Både de två skolorna och de två slöjdinrikt-
ningarna skiljer sig delvis åt vad gäller fysiska och organisatoriska fak-
torer som lokaler och deras utformning, hur undervisningsgrupperna 
sätts samman samt hur lärare schemaläggs. Det framstår även som att 
det finns olika informella kulturer på de två skolorna i form av olika 
traditioner vad gäller slöjdlärarnas samarbete samt elevernas infly-
tande över den didaktiska miljön.  

Med sina deskriptiva resultat ger fallstudien tillsammans med enkät-
studien en bild av ramförutsättningar på både klassrums- och skolnivå. 
Delstudierna visar att ramförutsättningar på en nivå inverkar på ram-
förutsättningar på andra nivåer. Så har till exempel kursplanernas in-
nehåll betydelse för innehållet i undervisningssituationen samtidigt 
som lärarens didaktiska grundsyn har betydelse för hur detta innehåll 
tolkas och sedan behandlas i samhandlingarna. Likaså påverkar kravet 
på en speciallärarutbildning rektorer på skolnivå då de i brist på behö-
riga lärare tvingas välja vilken lärarkompetens de anser som viktigast, 
likväl som det tycks påverka lärare, till exempel Maria som beskriver 
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en känsla av otillräcklighet på grund av avsaknaden av den behörig-
hetsgivande utbildningen. En sammanflätning av en rad olika ramför-
utsättningar på olika nivåer formar således den slöjdundervisning som 
elever i grundsärskolan får ta del av. På så sätt kan enkätstudien och 
fallstudien, utöver att synliggöra och beskriva förutsättningar för 
undervisning och utbildning på olika nivåer, även utgöra underlag för 
att diskutera hur elever i grundsärskolan kan ges förutsättningar att 
utveckla Bildning genom slöjd.  
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8 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion. I detta diskuteras några 
aspekter i förhållande till de empiriska studiernas genomförande, vad 
valda metoder fått för konsekvenser och vad som kunde gjorts an-
norlunda. Därefter följer resultatdiskussionen. I detta avsnitt diskute-
ras de empiriska studiernas resultat i förhållande till avhandlingens 
syfte. Blicken riktas därefter framåt och några förslag till fortsatt forsk-
ning lyfts. Sist i kapitlet kommer en kort avslutning där avhandlingen 
knyts samman. 

Metoddiskussion 

En central fråga i förhållande till enkätstudien är vad som kunde gjorts 
annorlunda för att öka svarsfrekvensen. En högre svarsfrekvens hade 
varit önskvärd med tanke på både studiens validitet och generaliser-
barhet. Webbenkäter har i genomsnitt  en relativt låg svarsfrekvens och 
överlag en lägre svarsfrekvens än postenkäter (Cook et al., 2000; Fan 
& Yan, 2010; Shih & Fan, 2008). Zhang et al. (2017) påpekar också att 
svarsfrekvensen har sjunkit för alla enkätstudier under det senaste år-
tiondet. Trots detta kan det diskuteras vilka eventuella faktorer som 
haft betydelse för enkätstudiens relativt låga svarsfrekvens. 

Några eventuella påverkansfaktorer har att göra med webbenkäten 
som form. En risk med enkäter bifogade i mail är att de fastnar i mot-
tagarens spam-filter. I takt med en ökad belastning på mailsystemen 
installeras alltmer selektiva spam-program (Fan & Yan, 2010). Det kan 
med andra ord vara så att mailet med den bifogade länken i vissa fall 
inte nådde rektorns mailkorg. En annan aspekt som kan relateras till 
en minskad svarsfrekvens är att människor idag exponeras för ett om-
fattande informationsflöde (Ding et al., 2018). Detta kan utgöra en 
tänkbar förklaring till att många skolledare inte besvarade enkäten. Ett 
antagande kan vara att rektorer i sin yrkesroll tar emot och hanterar en 
stor mängd mail och att enkäten drunknat i detta informationsflöde. 
Ytterligare en risk med det stora mailflödet är att om skolledaren inte 
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haft tid att besvara hela enkäten omedelbart kan det ha blivit en för stor 
arbetsinsats att leta upp mailet med länken till enkäten igen. Detta är 
ett problem med just webbenkäter enligt Trost och Hultåker (2016). De 
rektorer som besvarade enkäten gjort detta nära i tid i förhållande till 
det första utskicket eller någon av de fyra påminnelserna. Detta indi-
kerar att besvarandet underlättades av att länken till enkäten var lätt 
åtkomlig genom att vara infogad även i påminnelserna. Samtidigt på-
pekar Shih och Fan (2008) att påminnelser överlag inte är lika effektiva 
vid webbenkäter. Kanske var inte heller en webbenkät rätt val med 
tanke på respondenterna som grupp. En studie av Shih och Fan (2008) 
visar att chefer är den yrkesgrupp som i störst utsträckning tycks före-
dra postenkäter framför webbenkäter. Detta väcker frågor om en pos-
tenkät hade varit att föredra framför en webbenkät.  

Ytterligare en orsak till den låga svarsfrekvensen kan ha varit en för-
modad hög arbetsbelastning för rektorer i slutet av vårterminen, vilket 
var den tidpunkt då enkäten sändes ut. Detta väcker vidare funderingar 
kring de rektorer som faktiskt tog sig tid att besvara enkäten. Enligt 
Fan och Yan (2010) har respondenternas intresse för innehållet en stor 
betydelse för deras benägenhet att besvara enkäten. Detta bekräftar an-
tagandet att de rektorer som besvarat studien möjligen haft ett särskilt 
intresse för estetiska ämnen. Detta är således en eventuell skevhet i re-
sultatet som bör tas i beaktande i förhållande till resultatens represen-
tativitet. 

En annan aspekt av bortfall är det interna bortfallet. Tre av enkätens 
frågor var konstruerade i form av rankningfrågor, frågor som visade sig 
ha ett större internt bortfall än övriga frågor. Enligt Trost och Hultåker 
(2016) bör rangordningsfrågor undvikas. Rektorernas fritextkommen-
tarer indikerar också ett visst motstånd mot dessa frågor. Några rekto-
rer framförde att påståendena i rankningsfrågorna var svåra, till och 
med omöjliga, att rangordna då alla påståenden var lika viktiga. Sam-
tidigt kommenterar rektorerna att de försökt och gjort så gott de kun-
nat. Den ursprungliga tanken med rankningsfrågorna var att förmå 
rektorerna att inta en viss position. Trost och Hultåker (2016) anser att 
ett mindre provocerande sätt att få en uppfattning om respondenternas 
värdering är att låta dem gradera varje påstående för sig. Detta sätt att 

208



 

konstruera frågan valdes bort då det möjligen hade lett till att alla på-
ståenden fått samma gradering. Även om frågorna i deras nuvarande 
utformning uppfattades som provocerande och svåra gav de ett resultat 
som var tämligen entydigt och således ger indikationer om rektorers 
prioriteringar. 
 
När det gäller fallstudien är den egna forskarrollen och dess betydelse 
för studien en aspekt att lyfta till diskussion. För att beakta etiska 
aspekter och behandla studiens deltagare på ett respektfullt sätt påpe-
kar Aarsand och Forsberg (2010) att det krävs självreflektion från fors-
karens sida, både före, under och efter den empiriska fasen. I arbetet 
med denna avhandling har reflektion utgjort grunden för många av de 
beslut som fattats, framför allt under den empiriska fasen. Jag valde till 
exempel att av etiska skäl enbart använda en handburen videokamera.  
Som Rusk et al. (2015) påpekar har valet att filma med enbart en ka-
mera medfört att vissa situationer fokuserats och andra valts bort. På 
detta sätt har jag som forskare tydligt varit en medskapare av det em-
piriska datamaterialet. Jag har även varit medskapare genom att välja 
de filmsekvenser som behandlades med SR i intervjuerna med lärarna 
efter lektionerna. Att välja ut datasekvenser för djupare analys innebär 
enligt Blikstad-Balas (2017) att data både reduceras och tolkas. I arbe-
tet med fallstudien påbörjades således reducering och tolkning av det 
empiriska materialet redan under själva datainsamlingen. 
 
Den egna förförståelsen bör särskilt diskuteras i förhållande till fallstu-
dien. Min egen utbildning till slöjdlärare och erfarenhet av slöjdunder-
visning i grundsärskolan gör att jag är väl bekant med de sammanhang 
som fallstudien genomförts i. Detta har, framför allt under den empi-
riska fasen av avhandlingsarbetet, krävt både reflektion och självmed-
vetenhet. Min ambition har inte varit att försöka bortse från min egen 
förförståelse utan snarare att använda den på ett medvetet sätt. Eisner 
(1991/2017) menar att forskarens egen förförståelse kan vara en till-
gång och att de tidigare kunskaperna gör att forskaren kan agera guide 
till det studerade fältet. I linje med detta anser jag den egna förförstå-
elsen till exempel utgjort en förutsättning för att tolka lärares och ele-
vers samhandlingar i slöjdundervisning. Den egna förförståelsen har 
gjort det möjligt att uppmärksamma och tolka både slöjdspecifika di-
daktiska kontrakt och slöjdspecifika didaktiska miljöer.  
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Den egna förförståelsen av slöjd som undervisningspraktik framträder 
bitvis tydligt i fallstudien. Ett exempel finns i intervjun med Eva efter 
lektionen med Liam. I den återgivna intervjun kan det uppfattas som 
att jag ifrågasätter Eva genom att påstå att det kanske inte var självklart 
att Liam skulle få bestämma om skjortan skulle ha manschetter eller 
inte, att ärmarna skulle bli lite korta utan manschetter. Min uppfatt-
ning var att både Eva och jag, utifrån våra kompetenser som tex-
tilslöjdslärare, var väl insatta i och medvetna om att skjortmönstret var 
konstruerat för manschetter och att detta också var den arbetsgång 
som angavs i arbetsbeskrivningen. Utifrån den relation som Eva och 
jag hunnit etablera, som delvis grundade sig på vår gemensamma yr-
kestillhörighet, uppfattade jag inte situationen som ett ifrågasättande 
av Evas beslut utan snarare som en fråga om hur hon resonerade om 
grunderna för detta beslut då vi båda var medvetna om att beslutet var 
ett medvetet avsteg från arbetsbeskrivningen.  
 
Att använda SR visade sig vara en metodologisk utmaning och samti-
digt en betydelsefull metod för  det empiriska materialet. Enligt Lyle 
(2003) bör intervjuer med SR ske så snart som möjligt efter den video-
observerade situationen. I fallstudien var detta inte alltid möjligt på 
grund av praktiska omständigheter. I regel genomfördes en intervju i 
slutet av dagen då flera av dagens videoobserverade lektioner fick be-
handlas. I vissa fall var det inte möjligt att genomföra intervjun förrän 
dagen efter den videoobserverade lektionen. Oavsett tidpunkt för den 
uppföljande intervjun hade lärarna svårt att välja en sekvens för SR. 
Läraren Maria beskriver hur hon har svårt att minnas hur själv tänkte 
och agerade under lektionen och samtidigt känner en skräckblandad 
förtjusning inför att ta del av detta. 

Jag kommer ihåg hur de jobbade, men jag kan inte komma ihåg vad jag 
gjorde! (skratt) Så att nej, jag kan inte (skratt) kan inte se mitt… det är det 
som jag tycker är intressant nu, vad är min roll i det här? Men det är den 
jag inte har koll på. Så känner jag. (skratt). Nej men det är klart att jag har 
koll på vad det är… vad jag vill förmedla och hur jag förmedlar det och att 
man gör… och jag hör ju själv när jag gör misstag, men jag har inte koll på 
HUR jag förmedlar det, förstår du? Jag kan känna att jag inte riktigt… och 
det är väl det jag är rädd för, att faktiskt se: ”Nej men pratar jag sådär med 
dem? Åh nej!” Ja. För att det är så mycket som bara händer. Det går ju ofta 
ganska fort allting (skratt). 
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Lyle (2003) beskriver att en metodologisk utmaning med SR är 
huruvida det är den konkreta situationen eller reflektioner över lik-
nande situationer som hamnar i fokus. I fallstudien visade det sig att 
SR sekvenserna under intervjuerna inledningsvis väckte lärarens tan-
kar om den specifika situationen, tankar som sedan vidgades till mer 
generella reflektioner kring den egna undervisningen. I förhållande till 
avhandlingens syfte och frågeställningar var dock detta inte ett pro-
blem utan snarare en tillgång. Lärarnas reflektioner kring både den 
specifika SR-situationen och liknande undervisningssituationer gav 
värdefull information om lärarnas didaktiska grundsyn och förhåll-
ningssätt. Användandet av SR har på så sätt utgjort ett värdefullt bidrag 
till att synliggöra förutsättningar för  lärares och elevers samhandlingar 
samt hur den didaktiska relationen kan gestalta sig i dessa samhand-
lingar. 
 
Slutligen några ord om de två delstudiernas relation till varandra. Av-
handlingen var som nämnts ursprungligen tänkt som en sammanlägg-
ningsavhandling vilket är en av orsakerna bakom valet att genomföra 
flera delstudier. En idé hade varit att knyta ihop de två delstudierna på 
ett tydligare sätt, till exempel genom att intervjua rektorerna på de två 
fallstudieskolorna. Detta hade gett mer utförlig information om de spe-
cifika ramförutsättningarna på skolnivå för just dessa två grundsärsko-
lor. Denna idé uppstod dock i ett alltför sent skede för att vara genom-
förbar. Information om ramförutsättningar på skolnivå för fallstudiens 
skolor hade kunnat hämtas från enkäten, detta då fallstudieskolornas 
rektorers svar var identifierbara i och med att de uppgav kontaktupp-
gifter för deltagande i fallstudien. Denna möjlighet utnyttjades dock 
inte av etiska skäl då rektorerna inte gett sitt medgivande till att enkät-
data på individnivå användes. 
 
 

Resultatdiskussion 
 
I detta kapitel diskuteras resultaten från avhandlingens två delstudier 
i förhållande till avhandlingens syfte att utifrån ett kritiskt-konstruk-
tivt didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om undervisning och ut-
bildning i grundsärskolan i förhållande till begreppet Bildning, i termer 
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av hur ämnet slöjd kan ge utrymme för elever att utveckla självbestäm-
mande, medbestämmande och solidaritet. Detta görs under två rubri-
ker; under den första diskuteras institutionella ramförutsättningar på 
olika nivåer i förhållande till slöjdens Bildningspotential och under den 
andra diskuteras den didaktiska relationen i förhållande till slöjdens 
Bildningspotential. 
 
 

Institutionella ramförutsättningar och slöjdens Bildningspotential  
 
Bildning betraktas inom den kritisk-konstruktiva didaktiska teorin 
som en process som är både individuell och generell. Bildning berör 
både nutid och framtid och är en ständigt och samtidigt pågående pro-
cess på flera nivåer, både samhällsnivå, skolnivå och klassrumsnivå. 
Klafki sammanfattar det kritisk-konstruktiva didaktiska problemfäl-
tets struktur i form av 12 teser vilka belyser olika dimensioner av 
undervisning och utbildning vilka har betydelse för elevers möjligheter 
att utveckla Bildning (Klafki, 1996/2018, 1997). Resultaten från enkät-
studien synliggör hur framför allt dimensionen som rör undervisning-
ens medel och metoder (teserna 10 och 11), men även den dimension 
som rör utbildningens demokratiserande funktion (tes 9) förefaller ut-
formas, dels i förhållande till ämnesspecifika karaktäristika, men även 
i förhållande till elevkaraktäristika och skolorganisation på kommunal 
nivå. Resultaten kan på så vis utgöra ett underlag för en diskussion om 
hur denna variation av slöjdundervisningens ramförutsättningar i di-
mensionerna undervisningens medel och metoder samt undervisning-
ens demokratiserande funktion förhåller sig till förutsättningar för 
Bildning. Resultaten kan även lyfta en diskussion som rör själva förhål-
landena mellan undervisningens medel och metoder – elevkaraktä-
ristika respektive ämnesspecifika karakteristika – samt förhållandet 
mellan undervisningens demokratiserande funktion och skolorgani-
sation på lokal nivå.  
 
En aspekt gäller tillgången till ämnesspecifika lokaler vid undervisning 
i estetiska ämnen i grundsärskolan. Ämnesspecifika lokaler har bety-
delse för tillgången till en ämnesspecifik miljö. Studier av Johansson 
(2002), Maapalo (2019) och Westerlund (2015) visar till exempel den 
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centrala roll som arbetsredskap, verktyg och maskiner intar vid slöjd-
undervisning och hur tillgången till redskap har betydelse för elevernas 
möjligheter att genomföra hela arbetsprocesser. Vad gäller detta före-
faller slöjdämnet i grundsärskolan att vara gynnat i förhållande till 
bild- och musikämnena i den bemärkelsen att det är vanligare att slöjd-
undervisning bedrivs i ämnesspecifika lokaler. Det hela kompliceras 
dock av att huruvida undervisningen bedrivs i ämnesspecifika lokaler 
eller ej även är relaterat till elevernas ålder och grad av intellektuell 
funktionsnedsättning, det senare i termer av inriktning inom grund-
särskolan. På så sätt visar resultaten att elever som bedömts ha en gra-
vare intellektuell funktionsnedsättning, det vill säga som läser ämnes-
områden, i större utsträckning inte undervisas i ämnesspecifika lokaler 
än elever som bedömts ha en lindrigare intellektuell funktionsnedsätt-
ning, det vill säga som läser ämnen. Resultaten visar även att yngre ele-
ver i större utsträckning inte undervisas i ämnesspecifika lokaler, än 
äldre elever. Samtidigt talar flera av lärarna i fallstudien om just slöjd-
salens möjligheter till upplevelser. Eva talar till exempel om symaski-
nens dragningskraft och både Lars och Mikael lyfter spånsugen som 
både ljud- och känsloupplevelse. Detta talar för betydelsen av ämnes-
specifika lokaler för att slöjdens potential för Bildning ska kunna ut-
nyttjas även för yngre elever och elever som läser ämnesområden. Som 
läraren Lars uttrycker det: ”Jag menar jag har ju ett tacksamt rum att 
få upplevelser, jag menar jag har grejer som darrar, jag har grejer som 
låter, jag har grejer som suger. Jag har grejer som händer! Otroligt kon-
kreta grejer” (s. 167).  
 
En annan aspekt av undervisningens medel och metoder utgörs av lä-
rares kompetens. Klafki (1996/2018) betonar i tes 11 att för att möjlig-
göra Bildning krävs att läraren besitter en bred metodrepertoar och god 
förmåga att differentiera undervisningen. Enligt Maapalo (2017, 2018) 
utgör även fördjupade ämneskunskaper en förutsättning för lärarens 
förmåga att använda slöjdämnets medier och metoder. Vad gäller att 
på ett varierat sätt transformera ett generellt kunskapsinnehåll och re-
alisera det i ett specifikt undervisningsinnehåll och teman kan fördju-
pad ämneskunskap därmed antas ge en högre kompetens. Optimal 
ramförutsättning vad gäller lärares utbildning i slöjd i grundsärskolan 
är enligt detta resonemang att läraren har såväl fördjupade ämneskun-
skaper som specialpedagogiska kunskaper. Tillgången på lärare med 
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denna dubbla kompetens är dock på nationell nivå mycket begränsad 
vilket innebär att rektorer många gånger tvingas prioritera antingen 
fördjupad ämneskompetens eller fördjupad specialpedagogisk kompe-
tens (speciallärarexamen).  
 
Resultaten visar att rektorer överlag prioriterar ämneskompetens när 
det gäller ämnet slöjd. Prioriteringen av ämneskompetens framför spe-
cialpedagogisk kompetens är dock inte lika självklar vad gäller de andra 
estetiska ämnena. Samtidigt framkommer att i denna avvägning mel-
lan betydelsen av ämneskompetens i förhållande till specialpedagogisk 
kompetens vägs även elevernas grad av intellektuell funktionsnedsätt-
ning in. Vad gäller elever som bedömts ha en gravare intellektuell 
funktionsnedsättning prioriteras fördjupad specialpedagogisk kompe-
tens framför ämnesspecifik kompetens. Denna avvägning mellan bety-
delsen av olika typer av lärarkompetenser kan kopplas till rektorernas 
värdering av olika kunskapsaspekter hos estetiska ämnen. En överväl-
digande majoritet av rektorerna uppger att det främsta värdet med 
estetiska ämnen är att de erbjuder alternativa uttryckssätt och utveck-
lar elevernas förmåga att kommunicera, utvecklar ämnesövergripande 
förmågor kreativitet, fantasi och nyfikenhet (estetiska kunskaps-
aspekter). Mycket få lyfter däremot fram mer ämnesspecifika kun-
skaper kopplade till ämnets material och metoder som betydelsefulla 
(praktiska kunskapsaspekter). Mot denna bakgrund indikerar resulta-
ten att rektorer gör bedömningen att en viss typ av lärarkompetens är 
särskilt betydelsefull för att skapa en didaktisk miljö som ger elever 
med en gravare intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att 
utveckla dessa förmågor. Denna bedömning innebär att sådan diagnos-
specifik allmändidaktisk kunskap som en speciallärarexamen innebär 
prioriteras framför sådan ämnesdidaktisk kunskap som en ämneslä-
rarexamen innebär. En fråga är vad detta innebär vad gäller att utnyttja 
själva ämnets möjligheter.  
 
När det gäller undervisningens demokratiserande funktion (tes 9) lyf-
ter Klafki (1996/2018) bland annat gruppsammansättningen som en 
faktor som, beroende på utformning, kan ge mer eller mindre gynn-
samma förutsättningar för utveckling av självbestämmande, medbe-
stämmande och solidaritet. Klafki förespråkar i detta sammanhang 
heterogena grupper. En yttre differentiering av undervisningen, det vill 
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säga att elever utifrån till exempel prestationsförmåga undervisas i se-
parata grupper, bör enligt Klafki undvikas. Vad gäller detta finns i Sve-
rige en ramförutsättning på nationell nivå, skollagen (SFS 2010:800), 
vilken särskiljer elever med intellektuell funktionsnedsättning till en 
egen skolform. På nationell utbildningspolitisk nivå betonas dock sam-
tidigt betydelsen av samverkan mellan skolformerna och det finns inga 
lagliga hinder för samverkan mellan skolformerna på skol- och klass-
rumsnivå (t ex Prop. 2009/10:165; SOU 2021:11). I regeringens propo-
sition inför 2010 års skollag står att läsa: ”Målet ska vara att utveckla 
samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan. I en mer sam-
manhållen skola får eleverna möjligheter att möta varandra och ut-
veckla förståelse för och tolerans mot olikheter” (Prop. 2009/10:165, s. 
385).  
 
Resultaten från enkäten tyder dock på att ramförutsättningar för 
undervisning i estetiska ämnen, på skol- och klassrumsnivå, enligt 
detta resonemang inte i första hand är utformade för att ge så goda för-
utsättningar som möjligt för Bildning vad gäller undervisningens de-
mokratiserande dimension. Av enkäten framkommer att mycket få rek-
torer betonar sociala kunskapsaspekter i termer av att estetiska ämnen 
ger möjligheter till delaktighet och integrering. Samundervisning i 
estetiska ämnen mellan skolformerna är mycket ovanligt. De olika este-
tiska ämnenas unika karaktäristika verkar i detta sammanhang inte ha 
någon betydelse. Samundervisning mellan skolformer är lika ovanligt i 
alla estetiska ämnen, men i de fall samundervisning förekommer så 
sker det i alla tre ämnen. Samundervisning eller ej är inte heller relate-
rat till grad av intellektuell funktionsnedsättning eller elevernas ålder. 
Resultaten från enkätstudien visar dock att på skolor där rektorn har 
ansvar för både grundsär- och grundskola är det vanligare med samun-
dervisning i estetiska ämnen, än på skolor där ansvaret för skolfor-
merna är fördelat på två olika rektorer. Detta resultat bekräftas av en 
studie av Anderson och Östlund (2020) som visar att samundervisning 
mellan skolformerna är vanligare när grundsär- och grundskola har en 
gemensam rektor. 
  
Det finns sålunda indikationer på att rektorns skolformsansvar är en 
organisatorisk faktor med viss betydelse för slöjdundervisningens de-
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mokratiserande funktion. Enkäten visar även att rektorns skolforms-
ansvar har viss betydelse för vilken kompetens lärare som undervisar i 
estetiska ämnen har; det är vanligare att lärare som undervisar i este-
tiska ämnen i grundsärskolan har specialpedagogisk kompetens vid 
grundsärskolor med en egen rektor. Enkätstudien visar vidare att rek-
torer som enbart har ansvar för grundsärskolor i större utsträckning 
anser att estetiska ämnen har en särskild betydelse för elever i grund-
särskolan än rektorer med ansvar för både grundsär- och grundskola. 
Rektorer med ansvar för både grundsärskola och grundskola anser i 
större utsträckning att undervisning i estetiska ämnen är lika viktigt för 
alla elever. Åsikten att estetiska ämnen är särskilt viktiga för grund-
särskolans elevgrupp, att dessa elever har andra behov än andra elever, 
antyder enligt Allan (2014), Blandy (1991), Derby (2013) och  Pfeuffer 
Guay (1993b) ett kategoriskt synsätt. Även rektorernas prioritering av 
lärares specialpedagogiska kompetens antyder ett kategoriskt och trad-
itionellt perspektiv (Emanuelsson et al., 2001; Nilholm, 2005, 2006, 
2020).  
 
Ett kategoriskt perspektiv och synen på elever i grundsärskolan, det vill 
säga elever med intellektuell funktionsnedsättning, som annorlunda 
och i behov av både andra kunskaper och särskild lärarkompetens ris-
kerar att skapa en andrafiering. Tidigare forskning visar också att 
många både blivande och verksamma lärare i estetiska ämnen känner 
sig osäkra inför att möte elever med funktionsnedsättningar och att un-
dervisa i specialpedagogiska praktiker (Carrigan, 1994; Collier & Wix, 
2017; Guay, 1994b; Ponder & Kissinger, 2009; Rihter & Potočnik, 
2020; Schiller, 1994). Även i avhandlingens fallstudie framträder kon-
sekvenser av en andrafiering. Trots tidigare erfarenhet av undervisning 
i grundskolan beskriver tre av fallstudiens lärare, Eva, Maria och Mi-
kael, en stor osäkerhet inför att möta elever i grundsärskolan. Läraren 
Maria beskriver också hur hon anser sig vara mindre trovärdig i sin roll 
som slöjdlärare i grundsärskolan därför att hon saknar den behörig-
hetsgivande speciallärarutbildningen.  
 
En andrafiering av elever i grundsärskolan kan inte anses gynnsamt för 
utvecklingen av Bildning, varken för elever i grundsär- eller grundsko-
lan. Andrafiering kan anses som särskilt ogynnsamt för utvecklingen 
av solidaritet, då Klafki (1996/2018) talar om solidaritet i termer av  
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”medmänsklig sensibilitet” (s. 272) samt förmåga att handla i grupp, 
kompromissa och inta andras perspektiv. Behörighetskraven för lärare 
är en ramförutsättning på nationell nivå som kan anses skapa en andra-
fiering av elever i grundsärskolan. Likaså tycks rektorers skolformsan-
svar, en faktor på lokal nivå, ha viss betydelse för synen på den elev-
grupp som är mottagen i grundsärskolan. Helheten framstår dock som 
komplex. Till exempel föredrar speciallärarna i Anderson och Östlunds 
studie (2020) en särskild rektor för grundsärskolan då de anser att en 
sådan besitter bättre kunskaper för att skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för grundsärskolans pedagogiska verksamhet.  
 
Frågan om behovet av fördjupade kunskaper i förhållande till en defi-
nierad elevkategori med en viss diagnos riktar ljuset mot ett av inklu-
deringens och specialpedagogikens dilemman, nämligen balansen mel-
lan att ta hänsyn till elevers olikheter och de behov av särskilda kun-
skaper som detta kan innebära, utan att denna särskiljning och olikhet 
samtidigt leder till just en andrafiering på bekostnad av allt det som 
förenar eleverna. Utbildningens demokratiserande funktion och ele-
vers delaktighet beskrivs ofta i termer av inkludering. Inkludering in-
nefattar enligt (Kovač & Vaala, 2021) delaktighet, men delaktighet in-
begriper inte per definition en uppskattning av olikhet. Delaktighet in-
nebär snarare en känsla och upplevelse av likhet. Dilemmat att göra 
utbildning tillgänglig för alla elever utan att någon stigmatisering sker 
är enligt Nilholm (2005, 2006, 2020) ett dilemma som inte kan lösas. 
Det handlar snarare om att hantera och diskutera sådana dilemman 
som är oundvikliga i ett skolsystem som ska ge alla elever en likvärdig 
utbildning samtidigt som alla elevers olikhet ska uppskattas och bemö-
tas. Hur skolformsansvaret utformas på lokal nivå kan således ses som 
en faktor att beakta och diskutera vad gäller hur undervisning i slöjd 
kan skapa förutsättningar för elever i grundsärskolan att utveckla själv-
bestämmande, medbestämmande och solidaritet. 
 
Vad gäller utbildningens demokratiserande funktion (tes 9) framträder 
även den lokala skolkulturen som en ramförutsättning med betydelse 
för slöjdens Bildningspotential. En studie av Ferm Almqvist och 
Christophersen (2017) indikerar att möjligheterna att bedriva inklude-
rande undervisning hänger samman med  skolledningens inställning 
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och förhållningssätt. Resultatet av enkätstudien antyder att om sam-
undervisning mellan grundsär- och grundskola sker eller inte sker 
tycks vara skolbundet; på de skolor där samundervisning sker i ett av 
de estetiska ämnena så sker det även i de övriga. Även fallstudien an-
tyder att det finns lokala skolkulturer som skiljer sig mellan de två 
grundsärskolorna. På Asplingeskolan ges eleverna stort utrymme att 
påverka slöjdens innehåll men det sker mycket lite samarbete mellan 
lärarna i textil- respektive trä- och metallslöjd. På Björkvedaskolan pla-
nerar lärarna slöjdens innehåll och de gör det av tradition i nära sam-
arbete. Att rikta blicken mot vilka outtalade ställningstaganden och an-
taganden som råder på den egna skolan kan således vara ett sätt att 
synliggöra och eventuellt förändra förutsättningar med betydelse för 
slöjdens Bildningspotential. 
 
 

Den didaktiska relationen och slöjdens Bildningspotential 
 
Den didaktiska relationen är lärarens försök att påverka och ta ansvar 
för hur eleven möter och bearbetar undervisningens specifika innehåll 
med syftet att elevens utveckling riktas mot generella kunskaps-
aspekter. Den didaktiska relationen beskrivs som en interaktiv process 
där elev och innehåll utgör centrala delar. Även om läraren bär det hu-
vudsakliga ansvaret kan den didaktiska relationen utformas på så sätt 
att den blir demokratisk (Kansanen & Meri, 1999; Kansanen, 2003; 
Kansanen et al., 2017). Elevernas förutsättningar att utveckla Bildning 
genom slöjd kan således diskuteras utifrån både de 12 teserna och vilka 
av slöjdens kunskapsaspekter som elevernas uppmärksamhet riktas 
mot. Fallstudiens fem undervisningssituationer belyser hur olika kun-
skapsaspekter fokuseras i förhållande till  både lärares och elevers po-
sitioner i samhandlingar samt hur det didaktiska kontraktet och den 
didaktiska miljön är utformade. Detta gör några av utbildningens och 
undervisningens dimensioner särskilt relevanta att diskutera när för-
utsättningar för Bildning diskuteras i förhållande till hur den didak-
tiska relationen gestaltar sig i fallstudiens undervisningssituationer. 
Fallstudien synliggör undervisningens innehållsliga dimensioner i 
form av både generella kunskapsaspekter och specifika undervisnings-
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innehåll; teman (teserna 2, 4, 5 och 8). Fallstudien synliggör även lära-
res och elevers interaktioner och sociala processer (teserna 6 och 7), 
metodologiska dimensioner (tes 11) samt demokratiserande dimens-
ioner i form av elevers delaktighet (tes 9).  
 
Enligt tes 9 är elevernas delaktighet en betydelsefull förutsättning för 
Bildning. Enligt Klafki (1996/2018, 1997) bör undervisningen, för att 
möjliggöra utvecklingen av elevernas självbestämmande, medbestäm-
mande och solidaritet, genomföras i enlighet med dessa principer.  Ele-
verna bör därför göras delaktiga i undervisningen genom att till exem-
pel välja metoder, medier och teman. I tre av fallstudiens undervis-
ningssituationer ges eleverna stort inflytande vad gäller val av tema och 
eleven är på så sätt den som utformar den initiala didaktiska miljön. I 
En egen skjorta har Liam har valt att sy en skjorta, i Bang en bumerang 
vill Alma göra en bumerang och i Sinnliga stuvar har Hugo initierat 
både sitt innehåll (att klippa och riva tygstuvar) och läraren Evas (att 
brodera en brandbil). På detta sätt ges framför allt utrymme för elever-
nas självbestämmande. Självbestämmande enligt Klafki (1996/2018, 
1997, 1998) handlar om individens rätt och möjlighet att fatta obero-
ende beslut och göra egna livsval, något som kan realiseras till exempel 
genom att eleven ges möjlighet att ge uttryck för sina egna intressen 
och omsätta dem i praktiken. Sett på detta sätt ger dessa undervis-
ningssituationer goda förutsättningar för Bildning i form av självbe-
stämmande. Samtidigt visar fallstudien att detta inte är oproblema-
tiskt.  
 
Bildning förutsätter att hela människan involveras (2000b, 
1996/2018). Dock, när eleven väljer innehåll innebär det att läraren 
förlorar kontrollen över det generella kunskapsinnehållet, som enligt 
tes 2 alltid ska omfamnas av temat. Det finns därmed en risk att det blir 
svårt att skapa en undervisning med balans mellan slöjdens fyra kun-
skapsaspekter. Läraren Eva påpekar till exempel att när eleverna får 
välja själva väljer de nästan alltid samma sak, symaskinen. Detta inne-
bär att lärarna behöver använda andra strategier för att se till att under-
visningen riktas mot både slöjdens praktiska, teoretiska, estetiska och 
sociala kunskapsaspekter och att det skapas en balans dem emellan.  
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Fallstudien visar även att det ställs högre krav på lärarens flexibilitet 
och kreativitet när eleverna får välja teman. I två av undervisningssitu-
ationerna tvingas lärarna lösa praktiska problem i stunden. I Bang en 
bumerang har Mikael till exempel svårt att hitta en brädbit som är till-
räckligt stor för Almas bumerang och brottas även med att få till den 
rätta vinkeln på mallen. I En egen skjorta får Eva idén om tryckknap-
par efter det att Liam sagt att han inte vill ha vanliga knappar och pratat 
om kardborreknäppning som alternativ. Elevernas fria val ställer höga 
krav på lärarens ämneskompetens; utan en lärare med goda slöjdkun-
skaper skulle elevernas idéer inte vara möjliga att realisera. Elevernas 
möjlighet att göra fria val möjliggör självbestämmande, men riktar näs-
tan per automatik även ett stort fokus mot praktiska kunskapsaspekter. 
Detta framträder tydligt i undervisningssituation med bumerangen där 
Almas inledande självbestämmande övergår i passivt deltagande då 
den praktiska problemlösningen även blir en utmaning för Mikael.  
 
I två av fallstudiens undervisningssituationer, Nu är det jul igen och 
Klassen som försvann? är det lärarna som väljer innehåll och utformar 
den initiala didaktiska miljön. Detta begränsar elevernas valmöjlig-
heter och kan enligt tes 9 anses minska utrymmet för Bildning i form 
av självbestämmande. Samtidigt skapar denna utformning av under-
visningen förutsättningar för Bildning på andra sätt. Enligt tes 2 ska 
teman utgöra en realisering av de generella kunskapsaspekterna och på 
så sätt skapa förutsättningar för Bildning. Lärarna i de två undervis-
ningssituationerna, Lars och Maria, väljer tema och tar på så sätt en 
initial kontroll över att undervisningen riktar sig mot tänkta kunskaps-
aspekter. Detta ger lärarna möjlighet att välja exemplariska teman (tes 
8), det vill säga teman som riktar sig mot flera av slöjdens kunskaps-
aspekter parallellt. Att läraren väljer innehåll kan således skapa förut-
sättningar för Bildning genom att hela människan involveras (2000b, 
1996/2018). Även vad gäller detta sätt att iscensätta den initiala didak-
tiska miljön framträder dock dilemman. 
 
Ett exempel på ett dilemma i förhållande till ett exemplariskt tema 
framträder i undervisningssituationen Klassen som försvann?. Enligt 
läraren Maria riktar sig detta tema mot både praktiska, teoretiska och 
estetiska kunskapsaspekter. För att rikta elevernas uppmärksamhet 
mot dessa olika kunskapsaspekter intar Maria vad som kan beskrivas 
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som en kombination av instruerande och förståelseskapande förhåll-
ningssätt (Hasselskog, 2010). Elevernas arbete med strandstolarna föl-
jer en arbetsbeskrivning vilken kompletteras med konkretiseringar av 
arbetsmomenten. Att följa arbetsbeskrivningar är ett centralt innehåll 
som enligt kursplanen ska behandlas i ämnet slöjd (SKOLFS 2011:28) 
och används även i stor utsträckning framför allt i textilslöjdsundervis-
ningen (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002). Samtidigt påpekar Jo-
hansson (2002) att användningen av arbetsbeskrivningar innebär 
avancerade tolkningar och abstraktionsprocesser. Detta är i sin tur så-
dana tankeprocesser som i relation till intellektuell funktionsnedsätt-
ning kan innebära svårigheter.  
 
En enkel variant av arbetsbeskrivning förekommer i undervisningssi-
tuationen Nu är det jul igen. Eleven Alice tolkar dock arbetsbeskriv-
ningens bilder bokstavligt och ett kontraktsbrott uppstår då hon får ett 
limstift som inte liknar det på bilden. Att bryta ned undervisningsinne-
hållet till små delmoment vilka är greppbara för eleven förutsätter nog-
grann planering och förberedelse i förhållande till elevernas tidigare 
kunskaper och förmågor. Detta ställer i sin tur krav på krav på lärarens 
specialpedagogiska kompetens. Detta väcker frågor om slöjdlärares ut-
bildning. Ytterst få slöjdlärare har den behörighetsgivande speciallä-
rarutbildningen. Samtidigt visar enkätstudien att ämneskompetens 
prioriteras högt just i ämnet slöjd och att slöjdlärare ofta är de som an-
svarar för undervisningen i slöjd grundsärskolan. Det innebär att i syn-
nerhet slöjdlärare skulle behöva en utbildning som ger dem kunskap 
och kompetens att differentiera undervisningen i slöjd för att möta en 
variation av elever och elevers behov. 
 
Utbildningens demokratiserande funktion i form av självbestämmande 
framträder i fallstudien på fler sätt än genom val av innehåll och ut-
formning av den initiala didaktiska miljön. Vad gäller att skapa förut-
sättningar för Bildning betonar Klafki (1996/2018, 1997) i tes 6 och 7 
betydelsen av undervisningens interaktioner och sociala processer. 
Dessa studeras i avhandlingen genom den didaktiska relationen. Ge-
nom fallstudien synliggörs hur utrymme för självbestämmande kan 
skapas i den didaktiska relationen genom lärares och elevers positioner 
i samhandlingarna. Undervisningssituation Sinnliga stuvar ger exem-
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pel på hur läraren skapar utrymme för elevens självbestämmande ge-
nom att undervisningen bedrivs i form av parallell-aktiviteter. Under 
lektionen låter läraren Eva eleven Hugo behålla en hög position samti-
digt som hon försiktigt bjuder in honom till delad uppmärksamhet på 
sin didaktiska miljö; att brodera en brandbil. På detta sätt möjliggör 
Eva en långsam förändring av det didaktiska kontraktet samtidigt som 
Hugos självbestämmande bevaras. Detta framstår som en långsiktig 
process vilken kräver att läraren har en god förmåga att läsa av eleven 
och anpassa sig till denne. 
 
Interaktioner och sociala processer beskrivs av Klafki (1996/2018, 
1997, 1998) som betydelsefulla även för utvecklingen av medbestäm-
mande. Medbestämmande handlar enligt Klafki om att eleven ska ut-
veckla sin förmåga att både ta ansvar för och bidra till det gemen-
samma. För att utveckla medbestämmande behöver eleven ges möjlig-
het att dela sin förståelse av omvärlden med andra och göras delaktig i 
den egna lärprocessen. Medbestämmande framträder på två olika sätt 
i undervisningssituationerna. Dels i En egen skjorta där lärare och elev 
intar jämbördiga positioner och tillsammans tar ansvar för att föra 
uppgiften framåt. Detta gör Eva och Liam bitvis, till exempel när de 
diskuterar olika typer av tryckknappar. Att de i sina roller som lärare 
och elev ändå intar jämbördiga positioner är något som både Eva och 
Hugo i detta fall är överens om, det ingår i det didaktiska kontraktet. I 
undervisningssituationen Klassen som försvann? ges ett annat exem-
pel på hur utrymme för medbestämmande skapas i samhandlingarna, 
i detta exempel genom kontraktsbrott. I undervisningssituationen 
framstår det som att läraren Maria och eleven Signe inte är helt överens 
om det didaktiska kontraktet. När Signe höjer sin position och gör mot-
stånd mot det av Maria initierade innehållet visar det sig dock att det 
finns utrymme för Signe att omförhandla innehållet. Denna omför-
handling möjliggörs delvis genom att Maria växlar mellan de olika kun-
skapsaspekter som temat initialt adresserat.  
 
Solidaritet lyfts av Klafki som en central förmåga då självbestämmande 
och medbestämmande enbart kan rättfärdigas om de utövas utifrån en 
solidarisk utgångspunkt. Solidaritet ska enligt Klafki förstås som en 
förmåga att handla i grupp, kompromissa och inta andras perspektiv; 
utveckla ”medmänsklig sensibilitet.” (Klafki, 1996/2018, s. 272). 
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Undervisningens interaktioner och sociala relationer har stor betydelse 
vad gäller att skapa förutsättningar för elever att utveckla solidaritet. 
Vad gäller detta har lärarens val av metod betydelse för vilka interakt-
ioner och sociala processer som möjliggörs i undervisningen (tes 11). 
Tidigare forskning om slöjdundervisning visar en riklig förekomst av 
interaktioner elever emellan, både samtal av privat karaktär men även 
i form av att elever hjälper varandra att föra arbetsprocesserna framåt 
(Johansson, 2002; Mäkelä, 2011; Westerlund, 2015). Slöjdundervis-
ning tycks på så sätt kunna skapa goda förutsättningar för utveckling 
av solidaritet.  
 
Interaktion mellan elever visar sig dock sparsamt förekommande i fall-
studien. Undervisning i grundsärskolan präglas generellt av små grup-
per med hög personaltäthet (Göransson et al., 2021), något fallstudien 
visar även gäller undervisningen i slöjd. I undervisningssituationen 
Bang en bumerang har Alma till och med enskild undervisning i slöjd. 
En undervisningssituation, Nu är det jul igen, visar hur lärarens val av 
metod skapar vissa förutsättningar för utveckling av solidaritet. Ele-
verna är placerade i ring och undervisningen bygger på att alla, även 
om de arbetar med sina individuella slöjdprojekt, gör samma sak sam-
tidigt. Eleverna växlar sin uppmärksamhet mellan det egna slöjdobjek-
tet, läraren och de andra eleverna. På så sätt får eleverna erfarenhet av 
att invänta och hjälpa varandra och därmed vissa förutsättningar att 
utveckla solidaritet. En fråga är emellertid hur slöjdens Bildningspot-
ential kan ökas i grundsärskolan vad gäller solidaritetsaspekten. Det 
handlar både om slöjdlärarens val av arbetsmetoder, men även om or-
ganisatoriska faktorer på skolnivå som till exempel sammansättning av 
undervisningsgrupper. 
 
Hur förutsättningar för solidaritet kan skapas kan även diskuteras i för-
hållande till något som tycks vara en stark tradition vid slöjdundervis-
ning; att varje elev arbetar med sitt eget slöjdobjekt (Hasselskog, 2010; 
Johansson, 2002; Westerlund, 2015). Detta är också något som fram-
träder i fallstudien. Ur ett internationellt perspektiv på undervisning i 
estetiska ämnen visar flera studier att undervisning som organiseras 
kring ett gemensamt projekt som tar sin utgångspunkt i elevernas de-
lade intressen och erfarenhetsvärldar har en gynnsam effekt på sociala 
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processer och interaktion. En fråga är hur sådana metoder skulle 
kunna användas i slöjdämnet i syfte att öka utrymmet för solidaritet. 
  
Solidaritet framträder i fallstudien på andra sätt än genom undervis-
ningens metoder. Lärarna i fallstudien talar alla om betydelsen av att 
skapa goda relationer med eleverna och fallstudien synliggör flera stra-
tegier som lärarna använder i detta syfte. Läraren Lars beskriver till 
exempel hur han sätter sig in i olika sportresultat för att kunna prata 
med eleverna om deras intressen. Mikael pratar även han med eleverna 
om deras intresse, men ett intresse som är genuint även för honom 
själv. I undervisningssituationen Bang en bumerang bekräftar även 
Mikael  Almas bredvid-aktivitet vilket ger uttryck för en solidarisk 
handling.  
 
Hur det didaktiska kontraktet är utformat framstår som betydelsefullt 
för hur den didaktiska relationen gestaltar sig och vilka förutsättningar 
för Bildning som skapas. De förutsättningar eleverna ges att utveckla 
självbestämmande, medbestämmande och solidaritet framstår genom 
fallstudien som antingen en del av det överenskomna didaktiska kon-
traktet eller som en följd av meningsskiljaktigheter om det didaktiska 
kontraktet. Att skapa förutsättningar för Bildning genom slöjd kan där-
med beskrivas som något som läraren å ena sidan kan planera och 
medvetet föra in i undervisningen, å andra sidan som något som bygger 
på lärarens didaktiska handlingskompetens i stunden. Detta poängte-
ras också av Klafki (1996/2018) som menar att Bildning som en inter-
aktionsprocess är en utbildningsprocess inte enbart för eleverna utan 
även för läraren (tes 6). Fallstudien visar hur den didaktiska relationen 
förutsätter att läraren lär känna eleven och utvecklar en förmåga att 
läsa av situationen för att kunna anpassa sitt eget handlande i förhål-
lande till hur eleven relaterar till undervisningens innehåll. Elevernas 
Bildningsprocess förutsätter således att läraren utvecklar sin egen för-
måga att möta det oförutsedda och icke-planerade och att omvandla 
det till ett innehåll med Bildningspotential. Biesta (2012) beskriver 
detta som att lärare behöver tillåtas att bli ”educationally wise” (s. 45), 
det vill säga uppmuntras att utveckla en slags klokhet, excellens och 
mänsklig kvalitet. Som den didaktiska relationen gestaltar sig i lärares 
och elevers samhandlingar är den en komplex relation, långt ifrån en 
enkel uppsättning strategier och metoder. Klafki (1996/2018) påpekar 
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också att denna utbildningens komplexitet visar på varför fenomen 
som målstyrd undervisning och effektiva undervisningsstrategier inte 
fungerar. Lärare behöver ges större utrymme och möjlighet att utveckla 
sin didaktiska handlingskompetens. Detta framträder genom fallstu-
dien som en aspekt av betydelse för att skapa förutsättningar för Bild-
ning. 
 
Fallstudiens fyra lärare talar alla om att ett övergripande syfte med de-
ras slöjdundervisning är att ge eleverna upplevelser av slöjd. Vad de 
avser med upplevelser av slöjd tycks dock skilja sig åt. Någon betonar 
slöjdens sociala och estetiska kunskapsaspekter och någon annan de 
praktiska och teoretiska. Det framgår även av undervisningssituation-
erna att fokus riktas mot både fler och andra kunskapsaspekter än de 
som läraren planerat. Något som dock framstår som gemensamt för lä-
rarna är en utgångspunkt i att upplevelser av slöjd innebär att vistas i 
en slöjdsal och att delta i aktiviteter som inbegriper slöjdens specifika 
material, redskap och tekniker. Även om, som Borg (2001) påpekar, 
slöjdens fyra kunskapsaspekter är intimt förknippade med varandra så 
kan någon aspekt stå i förgrunden medan de andra utgör bakgrund, 
och slöjdens praktiska kunskapsaspekter tycks ha en särställning i för-
hållande till de andra kunskapsaspekterna. 
 
Klafki (1996/2018) menar att alla teman har en inneboende karaktär 
(tes 4). I slöjd tycks de flesta teman ha samma karaktär. Oavsett tema 
karaktäriseras undervisning i slöjd av att fysiska arbetsredskap an-
vänds i syfte att bearbeta material och forma det till slöjdprodukter (Jo-
hansson, 2002). Detta sätter praktiska kunskapsaspekter i fokus. Sam-
tidigt kan dessa praktiska kunskapsaspekter beskrivas som instrumen-
tella teman. Instrumentella teman innebär innehåll som i sig inte har 
någon Bildningspotential men som kan utgöra en förutsättning för 
andra potentiellt emancipatoriska teman (tes 5). Detta visar på vissa 
förhållanden mellan slöjdens kunskapsaspekter. Praktiska kunskaps-
aspekter utgör förutsättningar för teoretiska, estetiska och sociala kun-
skapsaspekter. Praktiska kunskapsaspekter måste dock, för att skapa 
förutsättningar för Bildning, behandlas med arbetssätt från potentiellt 
emancipatoriska teman. Att slå i en spik eller trä en symaskin utgör i 
sig inte slöjdens Bildningspotential. Vad fallstudiens undervisningssi-
tuationer bidrar med är att synliggöra och exemplifiera hur praktiska 
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kunskapsaspekter kan behandlas för att slöjdundervisningen ska skapa 
förutsättningar för Bildning för elever i grundsärskolan.   
 
 
 

Framåtblickar 
 
Arbetet med avhandlingen och resultaten av de empiriska studierna 
har synliggjort flera områden i behov av belysning. Ett område handlar 
om lärare och lärares utbildning. Lärarna i fallstudien ger uttryck för 
en oro och osäkerhet inför att undervisa i slöjd i grundsärskolan. Även 
tidigare forskning visar att lärare i estetiska ämnen ofta känner sig 
osäkra inför att undervisa elever i behov av specialpedagogiskt stöd. 
Lärarutbildningar visar sig också brista i att förbereda blivande lärare 
i estetiska ämnen att anpassa undervisningen till elever med en variat-
ion av behov. I vilken utsträckning och på vilket sätt specialpedago-
giska frågor behandlas i svenska ämneslärarutbildningar, till exempel 
för blivande slöjdlärare, tycks oklart. Klafki (1996/2018) poängterar 
dock betydelsen av en inre differentiering av undervisningen. Att slöjd-
lärare under sin utbildning får utveckla sin förmåga att anpassa slöjd-
undervisning till elever med olika förmågor skulle inte bara vara ett sätt 
att förbereda dem och minska osäkerheten inför undervisning i grund-
särskolan, det skulle också vara ett sätt att utöka slöjdlärares kompe-
tens att möta alla elever. Det behövs dock mer kunskap både om hur 
ämneslärarutbildningar för blivande lärare i slöjd och andra estetiska 
ämnen idag behandlar specialpedagogiska frågor i förhållande till det 
specifika ämnet, samt även kunskap om hur undervisning utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv kan differentieras. 
 
Ett annat område i behov av ytterligare belysning handlar om  assisten-
ters roll i undervisningen. Detta är en didaktisk dimension av estetiska 
ämnen i specialpedagogiska undervisningspraktiker som lyfts både i ti-
digare forskning och i denna avhandlings fallstudie. Lärarna i fallstu-
dien använder olika strategier för att involvera assistenterna i didak-
tiska kontrakt och didaktiska miljöer. Detta framstår dock inte som helt 
enkelt och flera av lärarna uttalar att assistenterna inte intar den roll i 
samhandlingarna som läraren har tänkt sig; assistenterna gör inte 
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samma avvägningar som slöjdlärarna vad gäller balansen mellan åter-
hållsamhet och stöd till eleverna. Att arbeta med ett praktiskt ämne 
som slöjd ställer krav på assistenten inte enbart vad gäller att stödja 
eleven utan även vad gäller att hantera slöjdens material, redskap och 
tekniker. Detta visar att det finns ett stort behov av kunskap om hur 
samarbete med assistenter kan utformas för att elevernas kunskapsut-
veckling i ämnet ska gynnas. 
 
Avhandlingens resultat väcker frågor om solidaritetsaspekten av Bild-
ning och möjligheterna till social interaktion mellan elever. Både visar 
fallstudien och annan slöjddidaktisk forskning visar att slöjdundervis-
ning karaktäriseras av att eleverna arbetar med individuella slöjdpro-
dukter. I grundskolan förekommer trots detta mycket interaktion ele-
vers sinsemellan inom ramen för slöjdundervisningen.  Fallstudiens re-
sultat indikerar att detta är mindre vanligt i grundsärskolan. Enkätstu-
dien visar vidare att samarbete mellan grundsärskola och grundskola 
är mycket ovanligt. Det tycks således finnas faktorer på flera nivåer 
vilka inte skapar de mest gynnsamma förutsättningarna för utbildning-
ens demokratiserande funktion i termer av elevers delaktighet. Andra 
forskningsstudier visar tvärtom att undervisning i estetiska ämnen er-
bjuder goda möjligheter att skapa inkluderande sammanhang och 
gynna social interaktion mellan elever. För detta krävs dock förutsätt-
ningar i form av bland annat ett gemensamt arbetsprojekt som grundar 
sig i elevernas delade intressen och som ger utrymme för eleverna att 
bidra till det gemensamma på olika sätt. Detta väcker frågor om hur 
undervisning i slöjd och andra estetiska ämnen i grundsärskolan kan 
utformas för att i större utsträckning fylla en demokratiserande funkt-
ion. Det väcker även frågor om vilken roll de estetiska ämnena kan ha 
i förhållande till att öka samverkan mellan skolformerna och på så sätt 
gynna alla elevers utveckling av framför allt medbestämmande och so-
lidaritet.  
 
Vad gäller grundsärskolan har få forskningsstudier fokuserat dess 
undervisningspraktik ur ett elevperspektiv. Så framstår inte heller ett 
elevperspektiv vara vanligt förekommande varken inom slöjddidaktisk 
forskning eller i internationell forskning eller om estetiska ämnen i 
specialpedagogiska undervisningspraktiker. Ur ett demokratiskt per-
spektiv kan detta anses problematiskt och det visar att det finns ett 
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stort behov av studier som lyfter fram att elevernas röster. En idé till 
sådana studier är att använda SR som metod då fallstudien visar hur 
SR kan utgöra en god grund för samtal och reflektion kring egenupp-
levda händelser. Att använda visuella  medier som en grund för kom-
munikationen vid till exempel en intervju torde vara gynnsamt inte 
minst för elever i grundsärskolan. 
 
Avslutningsvis väcker avhandlingen frågor på ett mer generellt plan i 
förhållande till utbildningens olika nivåer. När Klafki (1996/2018, 
1997) beskriver  undervisning, utbildning och Bildning  som interakt-
ioner och sociala processer på både samhälls-, skol- och klassrumsnivå 
talar han om att detta i termer av en växelverkan mellan nivåerna. För-
hållandet mellan de olika nivåerna framträder dock genom avhand-
lingens resultat snarare som envägskommunikation. Resultaten indi-
kerar att vissa ramförutsättningar på samhällsnivå har betydelse för ut-
formningen av ramförutsättningar på både skol- och klassrumsnivå, 
samt att ramförutsättningar på skolnivå har betydelse för utform-
ningen av ramförutsättningar på klassrumsnivå. Dock framträder 
ingen växelverkan mellan nivåerna; ramförutsättningar på klassrums-
nivå tycks inte ha någon inverkan på ramförutsättningar på skol- eller 
samhällsnivå. Med utgångspunkt i modellen av den utvidgade didak-
tiska triangeln (s. 64) kan detta beskrivas som en rörelse utifrån och in, 
men inte inifrån och ut.  
 
Detta väcker en rad frågor utifrån den kritiska aspekten av den kritisk-
konstruktiva didaktiken. Enligt Klafki (1997) är didaktikens uppgift att 
kritiskt granska det motstånd som hindrar undervisning och utbild-
ning att utveckla elevernas självbestämmande, medbestämmande och 
solidaritet samt att ”undersöka motståndets orsaker och lyfta fram 
dem” (Klafki, 1997, s. 220). Med utgångspunkt i detta kan avhandling-
ens resultat bidra till ett ifrågasättande av rörelsen utifrån och in i den 
utvidgade didaktiska triangeln. Genom att istället fokusera en rörelse 
inifrån och ut kan en växelverkan mellan nivåerna skapas. De ramför-
utsättningar som synliggjorts på en nivå kan på så sätt utgöra underlag 
för en kritisk diskussion av ramförutsättningar på den utanförliggande 
nivån.  
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Frågor som bland annat behöver diskuteras är: Med tanke på elevernas 
kunskapsutveckling och Bildning, vilken betydelse har det att vi har en 
särskild skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning? 
Vilken betydelse har det att denna skolform i sin tur är uppdelad i två 
inriktningar? Vilka konsekvenser får kravet på en särskild utbildning 
för lärare i grundsärskolan? Avhandlingens resultat riktar även ljuset 
mot frågor på skolnivå. Vilken betydelse har rektorns skolformsansvar 
och varför tycks en gemensam rektor leda till mer samverkan mellan 
skolformerna? Vilka antaganden och resonemang ligger bakom att 
olika estetiska ämnen samt elever i olika åldrar och med olika grad av 
intellektuell funktionsnedsättning ges olika förutsättningar för Bild-
ning i form av olika undervisningslokaler och lärare med olika utbild-
ning? Vilka är implikationerna för elevernas möjligheter att uppnå 
kursplanens kunskapskrav respektive utveckla Bildning i förhållande 
till om undervisningen är elev- eller lärarstyrd?  
 
Alla dessa frågor riktar ljuset mot faktorer som det finns mycket lite 
kunskap om. Avhandlingen och de frågor den väckt ger på så sätt en 
rad uppslag till fortsatt forskning i syfte att undersöka hur elever i 
grundsärskolan kan ges förutsättningar att utveckla Bildning genom 
slöjd. 
 
 

Avslutning 
 
”Varför ska man gå i skolan?” 
 
Eleven som ställde frågan fick inget svar, inte av mig, inte just där och 
inte just då. Frågan har jag dock burit med mig under avhandlingsar-
betet. Skulle jag få frågan idag skulle jag tänka annorlunda, jag skulle 
inte försöka besvara den. Istället skulle jag bjuda in till samtal och ny-
fiket undra vad eleven själv ser som viktiga kompetenser, både nu och 
i sitt kommande liv som vuxen. Jag skulle fråga vad hon tycker att hon, 
och andra, behöver för att delta i gemenskap med andra. Vad är bra att 
kunna för att vara en bra klasskompis, för att jobbet ska bli gjort på 
praktikplatsen eller för att undvika krig i världen? Och jag skulle vilja, 
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tillsammans med eleven och ur hennes perspektiv, utforska hur själv-
bestämmande, medbestämmande och solidaritet gestaltar sig under 
hennes vanliga dagar i skolan. 
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English summary 

Introduction 

This thesis is about teaching, education, and Bildung. It is focused on 
the central questions of didactics, that is about the why, what, how, 
when, where, and who of teaching (Jank & Meyer, 1997).20 These issues 
are investigated in the thesis in relation to the school subject of sloyd 
in the Swedish compulsory school for students with intellectual disa-
bility (CSID). 

According to the Swedish Education Act (SFS 2010:800, 7 kap., 5 §), 
the CSID is the educational institution that educates students who are 
not expected to be able to reach the knowledge requirements of the reg-
ular compulsory school (CS) due to an intellectual disability. During 
the academic year 2021/2022, the CSID had a total of 14,449 students, 
equivalent to approximately 1.3% of all children of primary school age.  
The CSID is divided into two programmes: 62% of the students study 
subjects and 38% of the students study subject areas (Skolverket, 
2022). The subjects included in the programme focused on subjects are 
the same as the subjects taught in CS, with one exception. In the pro-
gramme focused on subject areas in CSID, the students do not study 
subjects but instead five subject areas (SKOLFS 2011:28, appendix 1 & 
2). CSIDs are often located in the same buildings as CSs, or in close 
proximity, and their activities are characterised by small, mixed-age 
groups and a high staff-student ratio (Göransson et al., 2021). 

A diagnosis of intellectual disability is required for students to be en-
rolled in a CSID (SFS 2010:800). Intellectual disability can be under-

20 Didactics is used in the thesis in line with the German, Nordic and central European tradition of 
understanding and talking about teaching, schooling and the teaching profession. Didactics includes 
both research, theory and practice and its core components are the teacher, the learner and the content 
Hopmann, S., & Riquarts, K. (2000). Starting a dialogue: A beginning conversation between didaktik 
and the curriculum traditions. I I. Westbury, S. Hopmann, & K. Riquarts (Red.), Teaching as a 
reflective practice: The German didaktik tradition (ss. 3-11). Routledge. . 
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stood and explained in different ways; as a personality trait, as a rela-
tion between personality traits and the environment, or as a result of 
societal structures (Schalock et al., 2018). How intellectual disability is 
defined is significant for what support measures are offered. Whatever 
view is taken, however, there seems to be a consensus that it involves 
difficulties in grasping and processing information, and in acquiring 
and applying knowledge, which means different kinds of consequences 
for a person’s development, everyday life, and learning (Granlund & 
Göransson, 2019). This is reflected for example in the fact that the CSID 
has its own curriculum and its own syllabuses and timetables, and the 
two latter types of steering documents are also different for the two 
programmes (SFS 2011:185, appendix 2; SKOLFS 2010:255; SKOLFS 
2011:28, appendix 1 & 2). There are also specific educational require-
ments for teachers to be qualified to work in a CSID. For instance, in 
order to be qualified to teach sloyd in CSID, teachers have to complete 
a subject-specific teaching degree first and then an advanced special 
education programme equivalent to 90 ECTS credits (SFS 2011:326). 
The demand for a double teaching degree means that only 2.9% of the 
teachers who taught sloyd in CSID during the academic year 
2021/2022 were qualified to do so.21 

The education provided by the CSID is to be adapted to the abilities of 
each student, but should as far as possible correspond to the CS (Ds 
2008:23, p. 78). However, knowledge about the pedagogical activities 
of the CSID is largely missing (Göransson et al., 2021). This particular 
form of education has also been criticised for consolidating and aggra-
vating the deeply unequal and exclusionary situation of persons with 
intellectual disability compared to other groups in society (RIR 
2019:13). 

To talk about Bildung is to highlight democratic issues and the equal 
value of all human beings. Bildung is about the aim and purpose of 
learning, that is, it focuses on the qualitative aspects of education as a 

21 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenut-
bildning?sok=SokC Go to: Sveriges Officiella Statistik, statistik på riksnivå > Skolform: Grundsärskola; 
Statistikområde: Personal; Läsår: 2021/22 > Lärare i grundsärskolan: Tabell 5A. 
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way to counterbalance the increased focus on effective teaching strate-
gies and measurable results, and the instrumental view of learning in 
today’s discourse on education (Biesta, 2002, 2009, 2012). Liedman 
(2016) points out that the purpose of teaching and education is to form 
the citizens of the future, and that it is schooling and educational efforts 
that offer us an opportunity to shape the future society that we want. 
Accrding to Liedman, education and Bildung are in this sense funda-
mentally about democracy. There is thus good reason to study the ac-
tivities of the CSID from a democratic perspective, not least since Nil-
holm (2006) points out that issues relating to democracy are seldom 
raised in research on special needs education.  
 
In CSID, as in CS, sloyd is a mandatory subject. Sloyd has traditionally 
been seen as having Bildung potential, since it contributes to overall 
personal development and the acquisition of skills that are beneficial 
both for the individual and for society in general (Skolverket, 2021a, 
2021b). Historically, sloyd as a school subject has been very important 
in the context of education for students with intellectual disability in 
Sweden (Brockstedt, 2000; Rappe, 1903). Still today, sloyd is given 
more space in the CSID than in CS (SFS 2011:185, appendix 1 & 2). This 
indicates that sloyd is seen as having a different and special significance 
for students with intellectual disability, a view that, according to Malley 
and Silverstein (2014) has also occasionally been voiced in interna-
tional research in relation to arts education and students with special 
needs. There is a great need for basic research on the intersection of the 
arts and special education, however, and when it comes to sloyd teach-
ing in CSID, hardly any research at all seems to exist. 
 
 

 Aims and Research Questions 
 
The overall aim of this thesis is to contribute to conversations on edu-
cation and Bildung through didactic perspectives on the school subject 
sloyd and teaching in CSID. The specific purpose, based on critical-con-
structive didactic theory, is to contribute to knowledge about teaching 
and education in CSID, in relation to the concept of Bildung and in 
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terms of ways in which sloyd as a school subject can offer students op-
portunities to develop self-determination, co-determination, and soli-
darity. Two research questions have been formulated in relation to this 
purpose: 
 
1. What institutional framework factors for teaching and education in 
the subject sloyd are formulated at the local level by principals respon-
sible for CSIDs? 
 
2. How is the didactic relation in terms of teachers’ and students’ joint 
actions in the teaching of sloyd in the CSID is manifested in relation to 
different local conditions? 
 
 

Previous research 
 
Since sloyd is a largely Nordic phenomenon and CSID a specifically 
Swedish way of organising education for students with intellectual dis-
ability, the perspectives must be expanded in relation to international 
research. In order to create an overview of existing research at the in-
tersection of arts education and special education teaching practices, a 
systematic research review was conducted. The review is based on 87 
peer-reviewed scientific articles and the search terms [art education 
OR arts education OR aesthetic education] AND [special education 
OR special needs]. The articles included in the overview are marked 
with an asterisk in the reference list. 
 
The review shows that the research field is dominated by American 
contributions. About half the articles focus on the visual arts subject, 
while the rest deal with music, drama, arts integration or do not define 
arts education at all. Special needs and special education are defined in 
terms of a specific disability only to a very small extent. In relation to 
arts subjects, then, special needs teaching is seen as involving practices 
which have to include students with various abilities and different 
needs of support. Empirical research is the genre that dominates the 
field. There are some theoretical articles, while research surveys are 
rare.  
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The results of the empirical articles indicate that teachers in arts sub-
jects often think that they lack knowledge and feel insecure about 
teaching students with disabilities (Carrigan, 1994; Collier & Wix, 
2017; Guay, 1994b; Ponder & Kissinger, 2009; Rihter & Potočnik, 
2020; Schiller, 1994). Special needs pedagogy is given too little space 
in teacher education for arts teachers (Begeske et al., 2021; Coleman & 
Cramer, 2015; Guay, 1994a), and the teacher students need more prac-
tical experience of teaching students with different needs (Bain & Ha-
sio, 2011; Carrigan, 1994; Casciano et al., 2019). When arts teachers 
teach in special educational settings, they use modelling, simple step-
by-step work descriptions with pictures, and one-on-one physical in-
structions (Griffiths & Woolf, 2009; Guay, 1993a; Levitt & Cramer-
Vida, 2011). The teachers create their own tools and artefacts adapted 
to individual students, but rarely use digital technologies as teaching 
aids (Coleman & Cramer, 2015; Gross, 2020; Guay, 1993a; Strycker, 
2020; Zederayko & Ward, 1999).  
 
Teaching in and with arts subjects promotes engagement and moti-
vates generally reluctant students to participate actively in classroom 
activities (Anderson, 2015; Smith & McKnight, 2009). Arts subjects 
can develop the students’ fine motor skills, eye-hand coordination, 
problem-solving ability, behaviour control, and social skills (Erim & 
Caferoglu, 2017; Mason et al., 2008; Ponder & Kissinger, 2009; Sala-
khov et al,. 2016; Santos & Varandas, 2016). Teaching in arts subjects 
can also promote inclusion. Projects based on the shared interests and 
lived experiences of students motivate their participation in group ac-
tivities and thus enable cooperation and interaction between students 
with and without disabilities. However, if the teacher does not reflect 
critically upon and adapt methods, techniques, and materials, there is 
a risk that the teaching instead becomes exclusionary. Similarly, the 
paraprofessionals that are often involved in the teaching have a key role 
since they may either facilitate or create obstacles for the students’ par-
ticipation in classes in arts subjects.  
 
In order to shed light on the aims and research questions of the thesis, 
a purposeful sampling of research articles on craft was done. 
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Research on sloyd has mainly been conducted in the Nordic countries, 
with Finland as the most prominent contributor. This is a young re-
search field, dominated by female researchers. Over time, the research 
focus has shifted from crafts and historical aspects to pedagogical and 
educational issues related to today’s discourse on education. Sloyd re-
search often starts out from empirical studies and there has been a 
great interest in the education of sloyd teachers and teacher students 
specialising in sloyd. There is a great need for practical research con-
ducted in a sloyd context (Borg, 2021; Johansson, 2018). 
 
Practical empirical studies show that sloyd teaching is characterised by 
the use of physical work tools for the purpose of processing materials 
and turning them into craft products. Everyone, teachers and students 
alike, are involved in the work processes of sloyd, which include the 
development of ideas, planning, execution, and evaluation. There is a 
shortage of teaching materials, but sketches, drawings, pictures, and 
work descriptions are frequently used. It has been shown that sloyd les-
sons often have the same structure, and that the execution stage of the 
work process is allowed to take a great deal of time. The most common 
type of class is that the students work with different individual craft 
products that they relate to in some way. Most of the time, the student 
signals to get the teacher’s attention, and the teacher then provides in-
dividual instructions based on that particular student’s work (Has-
selskog, 2010; Johansson, 2002; Westerlund, 2015). When sloyd 
teachers give instructions, they typically do so three-dimensionally and 
concretely, using bodily actions (Andersson, 2021). The students take 
turns helping each other, and there is a great deal of interaction, both 
verbal and non-verbal, between students during sloyd class. The en-
counter between students, material, and tools creates a space for emo-
tional and sensory experiences as well as aesthetic considerations, a sit-
uation which in turn provides the students with opportunities to ex-
press and develop their personalities (Johansson, 2002; Mäkelä, 2011; 
Westerlund, 2015). Conditions for students to learn in sloyd are, how-
ever, affected by both traditions, the teacher's competence and the 
premises where the teaching takes place (Maapalo, 2017, 2018). 
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The present thesis can contribute with knowledge in the context of sev-
eral fields. On the one hand, it contributes to research on the compul-
sory school for children with intellectual disability, where there is a 
great need for studies on subject-specific education as well as studies 
that problematise issues related to democracy. The thesis can also con-
tribute to the research field focused on sloyd, since there is a demand 
in this field for practical research conducted in sloyd contexts. The fo-
cus on sloyd in CSID contributes not only knowledge of a topic that 
seems to be quite under-researched, but also in a more general sense 
knowledge about arts subjects in relation to special education practices 
and students with special needs. 
 
 

Theoretical background 
 
The present thesis is based on critical-constructive didactic theory. 
This theory has roots in the German tradition and is represented by 
Klafki (1995, 1996/2018, 1997, 1998, 2000a, 2000b). Both in the Ger-
man didactics tradition and in critical-constructive didactic, Bildung is 
a key concept. According to Klafki (2000b, 1996/2018), Bildung is a 
process of change that affects the whole person and also a basic right 
for all people. Bildung happens here and now for the student, but is at 
the same time forward-looking, since it addresses the grown-up mem-
ber of society that the student will be one day. In this sense, Bildung is 
both individual and general, and has an explicit democratising func-
tion. According to Klafki (1996/2018, 1997, 1998, 2000b) and critical-
constructive didactic theory, Bildung is defined in terms of self-deter-
mination, co-determination, and solidarity.  
 
Klafki (1996/2018, 1997) formulates the field of didactical issues in 
terms of 12 theses.  The theses highlight different dimensions of educa-
tion and teaching that have to be addressed in order to make Bildung 
possible. In the theses, education and Bildung are defined as complex 
processes influenced by a range of different factors at the societal, 
school, and classroom levels. The theses describe the way in which the 
aims and general knowledge content of education, to develop self-de-
termination, co-determination, and solidarity, must be transformed 

237



 

and realised in relation to a specific teaching content: a theme. In ad-
dition to the theme of teaching, means, methods, and interactional and 
social processes are also important for the potential development of 
self-determination, co-determination, and solidarity.  
 
In critical-constructive didactic theory, the subjects taught in school 
should contribute to the implementation of educational Bildung objec-
tives in practice.  The knowledge content of different subjects, then, is 
regarded as potential support for the students’ process towards Bild-
ung, depending on how they are transformed into teaching content and 
realised as themes in teaching practice. The Bildung potential of sloyd 
as a school subject can be described in terms of four aspects of 
knowledge: i) the practical aspect: manufacturing, construction, and 
production, ii) the theoretical aspect: study, reflection, and under-
standing, iii) the aesthetic aspect: performance, expression, curiosity, 
new thoughts, and participation in the world, and iiii) the social aspect: 
identity development, communities of practice, and access to the cul-
tural heritage (Borg, 2001). These aspects together constitute a whole 
and they are reciprocally related to each other. Sloyd as Bildung can 
therefore be studied in terms of the conditions that the educational de-
sign of its four aspects of knowledge offers in relation to the space for 
students to develop self-determination, co-determination, and solidar-
ity.  
 
In critical-constructive didactic theory, teaching and education are un-
derstood as interactions and social processes involving teachers, stu-
dents, and content. These processes are complex and multi-faceted and 
take place in a dynamic dialectics between the contexts of classroom, 
school, and society. According to Klafki (1987), this means that educa-
tional studies have to include two perspectives; on the one hand, con-
ditions that are formulated at the institutional level have to be ad-
dressed, and, on the other, the everyday worlds of teachers and stu-
dents have to be studied.  
 
In relation to studying education at the institutional level, Klafki (1997, 
1996/2018) talks about institutional framework factors. These are for-
mal and informal factors at one level which create frameworks and lim-
itations for what happens at another level. The national curriculum is 
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one example of an institutional framework factor at the societal level, 
which plays a part in what happens at the classroom level. What hap-
pens in the classroom is not a direct consequence of institutional 
framework factors, but the latter create conditions for teaching, that is, 
regulate the scope of action that teachers and students have at their 
disposal.  

In relation to teachers’ and students’ everyday worlds, Klafki (1997) 
contends that the interactions and social relations that take place in the 
classroom should be studied. One way of describing the complex rela-
tionship between teaching and learning is to talk about the didactic re-
lation (Kansanen, 2003; Kansanen et al., 2017; Kansanen & Meri, 
1999). The didactic relation defines the teacher’s attempt to direct the 
student’s attention to the theme of teaching in order for the student to 
acquire the general knowledge content that the teacher has in mind. 
The teacher has the main responsibility for the didactic relation, but it 
is created and developed in an interactive process together with the stu-
dent and the content. Thus, under certain conditions, this process can 
be understood as democratic. 

In order to study the didactic relation, the present thesis starts out from 
Joint Action Theory of Didactics (JATD, JAD), a theory rooted in the 
French didactics tradition. Key concepts include the joint actions, or 
more specifically the epistemic joint actions, of teachers and students; 
the didactic milieu; the didactic contract; and breaches in the didactic 
contract  (Brousseau, 1997; Chevallard, 2007; Ligozat, 2011; Ligozat et 
al., 2018; Sensevy, 2011, 2012; Sensevy et al., 2005; Svensson & 
Johansen, 2019; Venturini & Amade-Escot, 2014; Verscheure & 
Amade-Escot, 2007). 

Epistemic joint actions have been described as didactic moves between 
the student, the teacher, and the content at stake (Brousseau, 1997; 
Sensevy, 2011, 2012; Svensson & Johansen, 2019). As described by 
Sensevy (2011), joint actions are characterised by the fact that partici-
pants share a common ground. This means that the participants start 
out from a shared frame of reference and seeing as (joint affordances), 
draw the same conclusions (joint inferences), and turn their attention 
to the same content (joint attention). Thus, joint actions involve a set 
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of habits and norms which together constitute an unspoken agreement 
between the teacher and the student, conceptualised in the didactic 
contract. The didactic contract is closely related to the didactic milieu. 
The didactic milieu can be described as the system of material, sym-
bolic, and semiotic objects that realise the general knowledge content. 
Both the didactic contract and the didactic milieu develop and change 
through the teachers’ and students’ moves in the joint actions. Such 
changes can for instance occur as a result of breaches in the didactic 
contract, which result from clear differences of opinion between teach-
ers and students in relation to joint actions. This continuous process of 
breaches in the didactic contract and changes in the didactic milieu and 
the didactic contract constitute the core of teachers’ and students’ joint 
actions, which in turn create conditions for knowledge development 
and learning. 

Based on these theoretical starting points, the present thesis provides 
one view of teaching and education. This means that the thesis can only 
talk about Bildung as the space for self-determination, co-determina-
tion, and solidarity in relation to this particular horizon of understand-
ing. Other theoretical frameworks and other research questions can 
therefore generate other views of teaching, education, and Bildung in 
the subject of sloyd in CSID, including the space available for students 
to develop self-determination, co-determination, and solidarity.  

Method 

The study is organised in two parts. One part is a questionnaire survey, 
and the other is a case study. The questionnaire survey, which deals 
with the first research question, was carried out online. A questionnaire 
was sent to all principals responsible for CSIDs, and 208 principals re-
sponded (response rate 30.4%). 124 of these finally answered the ques-
tions. The questionnaire was constructed based on the curriculum the-
orist Dillon’s (2009) categorisation of factors at different levels that 
create conditions for the implementation and outcome of teaching. In 
relation to the arts in CSID, the questions were formulated in line with 
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five of the seven elements that Dillon (2009) identifies: teacher, stu-
dent, milieu, aim, and result. Most of the questions in the questionnaire 
were structured as multiple-choice questions with pre-defined reply 
options, but respondents were also offered the opportunity to add their 
own response in case none of the given answers seemed fitting. The 
data were processed mainly through descriptive statistics. 

The case study was conducted at two CSIDs. A total of four sloyd teach-
ers, 19 students and 12 paraprofessionals participated. From each of 
the two schools, one sloyd teacher specialising in wood and metal crafts 
and one sloyd teacher specialising in textile craft, plus students from 
both programmes in the CSID, took part. The selection was made based 
on the 54 principals who stated in the online questionnaire that they 
were interested in participating in a study focused on sloyd, and who 
provided their contact information. The selection was guided by a 
search for good examples. For this reason, schools were sought where 
at least one of the sloyd teachers had acquired a subject-specific teach-
ing degree and completed the advanced special education programme 
focused on intellectual disability. Moreover, there had to be teachers in 
both materials, textile and wood/metal, both programmes in the com-
pulsory school for children with intellectual disability, and classes in all 
grades 1-9.  

Data were collected at different points in time over two semesters in 
one of the schools, a total of eight days, and over one semester in the 
other school, a total of nine days. The data include video observations, 
interviews with and without stimulated recall (SR), as well as field 
notes, photos, and sketches. All in all, 43 sloyd lessons were video-rec-
orded, totalling 27 hours and 55 minutes. Moreover, a total of 28 inter-
views were conducted with the four teachers, including interviews with 
SR, totalling 15 hours and 18 minutes. Five examples of teaching situa-
tions were selected from the video observations for close analysis of the 
didactic relation. All of those five examples had been material for SR 
interviews. The selection of teaching situations was made with the in-
tention to highlight different realisations of the didactic relation.  

The empirical material was then analysed, partly in terms of certain 
framework factors through which the joint actions of the teaching 
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situations are developed, and partly with a focus on the didactic 
relation in the five selected teaching situations. The analysis of 
framework factors is based primarily on interviews and field notes. All 
data were used for the analysis of the didactic relation. However, a key 
starting point was a detailed analysis of the video recordings of the five 
selected teaching situations, combined with the SR interviews. The 
analysis was guided by three concepts from the JATD: mesogenesis, 
topogenesis, and chronogenesis (Ligozat, 2011; Ligozat et al., 2018, 
Sensevy, 2010; Sensevy et al., 2005). 
 
 

Institutional framework factors at the local level  
 
The local framework factors for teaching the arts that have been ex-
plored in the questionnaire survey pertain primarily to organisational 
factors in particular schools, for instance in terms of the principals’ re-
sponsibility, the location and teaching facilities of compulsory schools 
for children with intellectual disability, teachers’ levels of education 
and cooperation across different types of schools, but also to a more 
informal factor related to principals’ attitudes towards and evaluation 
of arts education. In general terms, the results show that these factors 
vary, which entails partly different framework factors for the teaching 
of different arts subjects, in different grades, and in the two pro-
grammes included in the compulsory school for children with intellec-
tual disability.  
 
The results also show that there is variation between the different arts 
subjects, the two programmes, and lower and higher grades when it 
comes to whether or not teaching is taken place in subject-specific 
classrooms. The most common subjects taught in subject-specific 
classrooms are wood and metal sloyd and textile sloyd, while it is not 
as common for the visual arts to be taught in subject-specific class-
rooms. Moreover, it is more common for teaching to take place in sub-
ject-specific classrooms in the programme focused on subjects than in 
the programme focused on subject areas, and in the higher grades as 
compared to the lower grades.  
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The study also indicates that the education of the teachers varies be-
tween the arts subjects and between the two programmes. It is true for 
the teaching of arts subjects in general, however, that it is very unusual 
for teaching to be conducted by teachers who have completed an ad-
vanced special education programme in addition to having in-depth 
subject knowledge acquired from a subject-specific teacher education 
programme. In addition, the results indicate that teaching skills in the 
area of special education are a priority in the teaching of students in the 
programme focused on subject areas, while subject knowledge is a pri-
ority for teaching students in the programme focused on subjects. Spe-
cial education competence is also more common in classes in CSIDs 
where the responsibility for this type of school and CS is divided, that 
is, where the principals are only responsible for the CSID. The teaching 
conditions related to teachers’ competence vary between subjects, as 
does access to subject-specific classrooms. Sloyd is usually taught by 
teachers with in-depth subject knowledge. In contrast, in-depth subject 
knowledge is less common among visual arts teachers.  
 
The results also show that teaching in the arts is typically conducted in 
classes made up of students in CSID only. The principals’ responsibility 
for this type of school seems to have some influence on this framework 
factor, however. It is more common for principals responsible for CSID  
and CS to organise teaching in mixed groups. At the same time, how-
ever, it seems as though teaching organised in mixed groups is not seen 
as particularly beneficial for any one arts subject compared to the oth-
ers, that is, the significance of mixed groups seems to be assessed as the 
same for all subjects. If the teaching is organised in mixed groups in 
one of the arts subjects, the same thing is done in the other subjects as 
well.  
 
Finally, the study shows that the aspects of knowledge that the princi-
pals highlight as important in arts education primarily involve aes-
thetic and to some extent theoretical aspects in terms of alternative 
forms of communication, creativity, imagination, problem-solving, and 
curiosity. In contrast, neither the practical aspect of more subject-spe-
cific knowledge nor the social aspect of increased opportunities for par-
ticipation and integration are particularly prominent. 
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The didactic relation in teachers’ and students’ joint actions 
 
The case study explores how the didactic relation is realised in the con-
struction of the didactic milieu, the knowledge content addressed in 
teaching, and how teachers and students taking responsibility for mi-
lieu and content create moves in the joint actions. The results illustrate 
how didactic contracts can be designed in different ways by different 
teachers and how the design of the contract is important for the con-
struction of the milieu, the knowledge content in focus, and the posi-
tions of teachers and students in relation to their joint actions. The in-
depth analysis of teaching situations presents five examples of how the 
didactic relation can be realised in teachers’ and students’ joint actions. 
 
 
Example 1: Shared responsibility for content in a student-initiated di-
dactic milieu 

The didactic relation is characterised by the fact that the student has 
designed the original didactic milieu. Joint actions take place based on 
equal positions, and the student and the teacher share the responsibil-
ity for the content and for making progress. When choices have to be 
made, there are discussions about how the work can continue. These 
discussions are characterised by joint actions which form joint moves, 
in which the student and the teacher share the same way of seeing as. 
In the didactic contract that has been established between the student 
and the teacher, the social knowledge aspects of sloyd play an im-
portant role. This means that the teacher, within certain limits, departs 
from what can be considered the general contract of sloyd as a school 
subject in order for the student to be satisfied with the task and the 
result. Aesthetic knowledge aspects are also significant, since the rela-
tion allows the student space to express his or her taste and his or her 
own style.  
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Example 2: Parallel activities and the teacher’s invitation to content in 
a student-initiated didactic milieu 

Joint actions take place as parallel activities, as the student and the 
teacher mainly direct their attention to different content. The original 
didactic milieu is student-initiated, since the student has chosen the 
content both for himself and for the teacher. The teacher’s strategy for 
developing the didactic milieu is to grant the student an elevated posi-
tion in their joint actions. The teacher does not suddenly direct atten-
tion to her content, but adapts her own actions to the actions of the 
student. The teacher does not actively share the student’s attention to 
his content, but passively observes his content, holds back, and awaits 
a suitable opportunity to invite the student to her content. The student 
does not invite the teacher to share his content, but does not stop her 
either. Some parts of the student’s and the teacher’s didactic contract 
appear to be explicit and reciprocal. Other parts of the contract seem 
more implicit. This can be seen in the way in which the teacher carefully 
pushes the envelope of the contract and invites the student to take part 
in a new didactic milieu. In the didactic contract that has been estab-
lished between the student and the teacher, social and aesthetic 
knowledge aspects are prominent.  
 
 
Example 3: Teacher-driven development of the content in a student-
initiated individual didactic milieu 

The nature of the joint actions is determined by the student being given 
the responsibility for initiating the content of the original didactic mi-
lieu as the teaching situation begins. The student-initiated didactic mi-
lieu receives the teacher’s full attention, since the student is taught in-
dividually. The student and the teacher are in agreement concerning 
the content of the didactic contract that they have established earlier. 
To a large extent, they share a common ground and draw the same con-
clusions. The contract includes a division of responsibility which makes 
the student responsible for selecting a task and the teacher mainly re-
sponsible for taking the development of the task and the content for-
ward. This gives the teacher a powerful position in relation to the stu-
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dent. The student assumes passive responsibility, however, through re-
maining in her seat and completing unrelated tasks while she observes 
in order to find out when she is expected to share attention with the 
teacher again. The didactic relation is characterised by joint actions di-
rected to a combination of sloyd-related practical and theoretical 
knowledge aspects and relation-building social knowledge aspects con-
nected to the student’s other tasks.  
 
 
Example 4: Student-driven renegotiations of the content in a teacher-
initiated didactic milieu 

Joint actions take place in the form of negotiations about the content 
of teaching. The student and the teacher do not seem to be in complete 
agreement concerning the content of the didactic contract. The teacher 
and the student do not entirely share a common ground or the same 
way of seeing as. This can be seen in the student’s attempt to renegoti-
ate the content of teaching, from theoretical knowledge aspects to more 
practical aspects. The didactic relation is characterised by shifts be-
tween practical, theoretical, and aesthetic knowledge aspects. The 
teacher and the student also take turns in occupying strong positions. 
The teacher takes a strong position primarily through trying to make 
the student share the teacher-initiated attention to theoretical 
knowledge aspects. The student takes a strong position when she re-
sists that content. The didactic contract allows the student space to in-
fluence the content of teaching through manifesting resistance, and the 
teacher complies and shifts the focus from theoretical to practical 
knowledge aspects. The fact that the didactic contract offers room for 
negotiations and renegotiations means that the teaching is also focused 
on the social knowledge aspects of sloyd. 
 
 
Example 5: Teacher-driven development of the content in a teacher-
initiated group didactic milieu 

Joint actions take place in a teacher-initiated didactic milieu where the 
teacher has chosen the content and carefully prepared the different 
practical components. The didactic milieu is organised in such a way 
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that the students are placed in a circle and can see each other. The joint 
actions are characterised by the fact that they take place in a group 
where the teacher has the main responsibility for taking the content 
forward. All students do the same thing at the same time, and their at-
tention shifts between their work with their own craft object, the 
teacher, and each other. The teacher and most students are in agree-
ment regarding the import of the didactic contract, which stipulates 
that the students wait for the teacher’s instructions and then take the 
kind of responsibility that is expected of them. The contract also allows 
some room for students to renegotiate what materials to use. The di-
dactic relation is characterised by joint actions directed towards prac-
tical knowledge aspects, but also social knowledge aspects in terms of 
students waiting for each other, waiting their turn, and helping each 
other. 
 
 

Discussion 

Institutional framework factors and the Bildung potential of sloyd 
 
Within critical-constructive didactic theory, education is regarded as a 
process that is both individual and general. Education affects both the 
present and the future and is a constant and simultaneous process at 
several levels, including community level, school level and classroom 
level. The results from the questionnaire study can form a basis for a 
discussion of how a variation of framework factors in terms of means 
and methods as well as the democratising function of education relate 
to the conditions for Bildung through sloyd. The results can also initiate 
discussions concerning the actual relationship between various means 
and methods - student characteristics and subject-specific characteris-
tics - as well as the relationship between the democratising function of 
education and school organisation at the local level. 
 
One aspect concerns the availability of subject-specific classrooms for 
arts education in CSID. With regard to this, the subject of sloyd in CSID 
seems to be favoured in relation to the subjects of music and visual art 
in the sense that it is more common for sloyd teaching to be conducted 
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in subject-specific classrooms. However, whether the teaching is con-
ducted in subject-specific classrooms or not also turns out to be related 
to the students' age and degree of intellectual disability. Both younger 
students and students with a more severe intellectual disability are 
taught in subject-specific classrooms to a lesser extent than older stu-
dents and students with a less severe intellectual disability. At the same 
time, several of the teachers in the case study talk about the opportuni-
ties for experiences for all students offered by sloyd classrooms. This 
speaks to the importance of subject-specific classrooms so that the po-
tential for Bildung through sloyd can also be utilised for younger stu-
dents and students with more severe intellectual disability studying 
subject areas. 
 
Another aspect of the potential for Bildung inherent in education con-
cerns teachers' competence. Klafki (1996/2018) emphasises that in or-
der to enable Bildung, the teacher must have a broad repertoire of 
methods and a good ability to differentiate teaching. In-depth subject 
knowledge can thus be assumed to be a precondition for the teacher's 
ability to use subject-specific media and methods. Even with regard to 
transforming a general knowledge content in a varied way and realising 
it in a specific teaching content, in-depth subject knowledge can be as-
sumed to provide a higher competence. According to this reasoning, 
the optimal framework preconditions for teaching sloyd in CSID are 
that the teacher has both in-depth subject knowledge and special edu-
cation knowledge. However, the supply of teachers with this dual com-
petence is very limited at the national level, which means that princi-
pals are often forced to prioritise either in-depth subject competence 
or in-depth special education competence (special education teacher 
degree). 
 
The results show that principals generally prioritise subject compe-
tence when it comes to the subject of sloyd. However, the results from 
the survey show that the students' degree of intellectual disability is 
also taken into account. For students with a more severe intellectual 
disability, that is students studying subject areas, in-depth special ed-
ucation competence is given priority over subject-specific competence. 
At the same time, an overwhelming majority of the principals state that 
the main value of an arts education is that it offers alternative ways of 
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expression and develops students' creativity, imagination, curiosity 
and ability to communicate (aesthetic knowledge aspects). The results 
thus indicate that principals make the assessment that a certain type of 
teacher competence is particularly important for creating a didactic en-
vironment that gives students with a more severe intellectual disability 
the conditions to develop these abilities. One question is what this 
means in terms of utilising the possibilities of the subject sloyd itself. 
 
With regard to the democratising function of education, Klafki 
(1996/2018) emphasises heterogeneous classes and that an external 
differentiation of the teaching, that is, teaching students in separate 
groups based on for example performance, should be avoided. The Ed-
ucation Act, a framework factor at the national level in Sweden, how-
ever, separates students with intellectual disabilities into their own 
form of schooling. At the same time, the importance of collaboration 
between the school forms is emphasised and there are no legal obsta-
cles to collaboration at school and classroom level. However, the results 
from the survey indicate that framework factors at school and class-
room level are not always designed to provide as optimal conditions as 
possible for Bildung through the arts in terms of the democratising di-
mension of education. The survey shows that very few principals em-
phasise social knowledge aspects in terms of the arts providing oppor-
tunities for participation and integration. Co-teaching in the arts be-
tween school forms also turns out to be very unusual. However, in 
schools where the principal is responsible for both CSID and CS, co-
teaching in the arts is more common than in schools where the respon-
sibility for the two school forms is divided between two different prin-
cipals. 
 
The results indicate that both the local school culture and the princi-
pal's responsibility are framework factors at the local school level with 
some significance for the democratising function of craft education. 
Whether co-teaching between CSID and CS is done or not seems to be 
school-bound; in the schools where co-teaching takes place in one of 
the arts subjects, it is also done in the others. The case study also sug-
gests that there are local school cultures that differ between the two 
CSIDs and that create different conditions for students' Bildung. The 
results also show that in CSIDs with their own principals, it is more 
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common for teachers who teach the arts to have special education com-
petence. The principals in these schools also believe that the arts have 
a special significance for students in CSID. This suggests a categorical 
perspective, in the sense that students with intellectual disability are 
seen as different and in need of both other types of knowledge and 
other teaching skills. This suggests an othering of students in CSID, 
something that cannot be considered favourable to the democratising 
function of education, neither for stydents in CSID nor for students in 
CS. This is described by Nilholm (2005, 2006, 2020) as one of the di-
lemmas of special education. Giving all students an equal education at 
the same time as all students' differences must be appreciated and ad-
dressed is a dilemma that cannot be solved but needs to be dealt with 
and discussed. How both the local school culture and the principal's 
responsibility are designed at the local school level can thus be seen as 
framework factors to consider and discuss in terms of how sloyd can 
create conditions for students in CSID to develop self-determination, 
co-determination, and solidarity. 
 
 

The didactic relation and the Bildung potential of sloyd 
 

The didactic relation is the teacher’s attempt to influence and take re-
sponsibility for how the student responds to and processes the specific 
content of teaching with the purpose of directing the student’s devel-
opment towards general knowledge aspects. The student’s chances of 
developing Bildung through sloyd can therefore be discussed based on 
critical-constructive didactic and in terms of the knowledge aspects of 
sloyd that his or her attention is focused on. The five teaching situations 
presented in the case study demonstrate how different knowledge as-
pects are addressed in relation to the positions of both teachers and 
students in the joint actions, and how the didactic contract and the di-
dactic milieu are structured.  
 
In order to promote the development of self-determination, co-deter-
mination, and solidarity, Klafki claims that students should be allowed 
to participate in the design of their learning environment through 
choosing goals, content, methods, and media, that is, shape the didactic 
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milieu. The case study provides examples of students being allowed to 
influence the didactic milieu a great deal, which can be seen as partic-
ulaly beneficial for the students’ self-determination. This method is not 
without problems, however. When students choose content, teachers 
lose control over the general knowledge content, which according to 
Klafki should always be embraced by the specific teaching content. 
There is a risk that it will be difficult to provide teaching characterised 
by balance between the four knowledge aspects of sloyd, since a student 
may often choose the same type of content again and again, for instance 
use a sewing machine.  
 
In the case study, there are examples of how the teacher’s emphasis on 
the student’s self-determination is manifested as parallel activities in 
the joint actions. Through allowing the student to stay in a powerful 
position and carefully inviting him or her to pay attention to and share 
the teacher’s content and didactic milieu, a slow shift of the student’s 
attention towards the teacher-initiated content is enabled, while the 
student’s self-determination is preserved. This method demands a 
great deal from the teacher, however, in terms of flexibility and ability 
to understand the student. Granting students a free choice also re-
quires the teacher to have solid subject knowledge; if the teacher does 
not have substantial sloyd skills, the students’ ideas will not be possible 
to realise. In one of the teaching situations, the initial self-determina-
tion of the student is transformed into passive participation when the 
practical problem-solving aspect turns into a challenge for the teacher. 
The students’ ability to choose freely facilitates self-determination, but 
turn the content of teaching almost per definition automatically in the 
direction of the practical knowledge aspects of sloyd. 
 
The case study also provides examples of teaching situations in which 
the teacher designs the didactic milieu. This makes it possible to create 
a varied content that focuses on several of the knowledge aspects of 
sloyd at the same time. For this type of teaching to fulfill its purpose, 
however, the teacher has to stay in control in order for the students to 
focus their attention on the planned knowledge aspects. At the same 
time, the case study shows that when the teacher takes most of the re-
sponsibility for the joint actions and for taking the content forward, the 
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space for students’ implementation of self-determination and co-deter-
mination decreases. A teacher-initiated and teacher-organised didactic 
milieu might therefore mean a risk that the democratising potential of 
sloyd teaching is lost. Using work descriptions can be one way of in-
creasing the students’ independence at the same time as their attention 
is focused on the planned content. Work descriptions require the abil-
ity to interpret complex information, however. The creation of work de-
scriptions involves careful planning and preparation in relation to the 
students’ previous knowledge and abilities, which places demands on 
the teacher’s special education competence. All of these issues together 
raise questions about how students in compulsory school for pupils 
with intellectual disability can be invited to participate in the design of 
teaching at the same time as the teaching encompasses all four 
knowledge aspects related to sloyd. 
 
Interactions and social relations are centrally important, according to 
Klafki, not least for enabling the development of co-determination and 
solidarity. Co-determination is apparent in two different ways in the 
joint actions of the teaching situations. One is that the teacher and the 
student occupy equal positions and together take responsibility for 
making progress in a certain task. The fact that their positions are equal 
is something that the teacher and the student have agreed on in this 
case as a part of the didactic contract. The teaching situations also pro-
vide examples of cases when a possibility for co-determination is cre-
ated through a breach in the contract. In one of the examples, the 
teacher and the student are not in complete agreement regarding the 
didactic contract. When the student bumps up his position and resists 
the teacher-initiated content, it turns out that there is room for the stu-
dent to renegotiate it. This renegotiation is partly enabled by the 
teacher alternating between the different knowledge aspects addressed 
by the content. The way in which the teacher designs the didactic con-
tract seems significant, then, for the students’ opportunities to acquire 
Bildung through sloyd.  
 
When it comes to solidarity, Klafki claims that this should be seen as 
an ability to compromise, imagine the perspectives of others, and act in 
a group, which is why interactions and social relations are highly sig-
nificant. All the teachers in the case study talk about the importance of 
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establishing good relations with the students, and they do this for in-
stance through talking about shared interests with the students, or, as 
in one of the teaching situations, through validating a student’s unre-
lated task. Previous research shows that there is a great deal of interac-
tion and cooperation between students in sloyd teaching, something 
that can be seen as a beneficial circumstance for the development of 
solidarity. In the case study, there is some conversation between stu-
dents during sloyd class, but very little interaction between students in 
relation to sloyd content and craft products. According to Klafki, the 
teacher’s choice of method is a factor that creates conditions for how 
interactions and social relations are manifested. One of the teaching 
situations in the case study gives an example of how social knowledge 
aspects are given a certain space in the sense that all students work with 
identical craft products and are given instructions as a group. This way 
of organising teaching leaves little room for aesthetic knowledge as-
pects, however. This raises questions about how sloyd teaching in CSID 
compulsory can be organised to address both social and aesthetic 
knowledge aspects.  
 
In sum, it can be concluded that the way in which the didactic contract 
is designed appears to be significant for how the didactic relation is 
manifested and what conditions for Bildung are created. In the case 
study, the chances that students get to develop self-determination, co-
determination, and solidarity seem to be either a part of the agreed di-
dactic contract or a result of disagreements about it. To create condi-
tions for Bildung through sloyd can therefore be described on the one 
hand as something that the teacher can plan and consciously introduce 
in teaching, and on the other hand as something that depends on the 
teacher’s didactic skills and capacity to act in the moment. This is also 
emphasised by Klafki (1996/2018), who claims that Bildung as a social 
process is an educational process not only for the students but also for 
the teacher. A focus on the students’ Bildung process therefore presup-
poses that there is also room for the teacher to develop his or her own 
ability to handle unexpected and unplanned events and transform 
them into sloyd content with Bildung potential. 
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Future research 

The thesis indicates a general need for more studies focused on sloyd 
teaching from a special education perspective, for instance on ways in 
which sloyd teachers can vary their teaching in a single class in order 
to address the varied needs of students. Increased knowledge is also 
needed about the approaches and strategies of sloyd teachers in teach-
ing where assistants take part. There is, moreover, a need to investigate 
how sloyd teaching in the teaching practices of CSID can be organised 
in order to promote interaction and social relations among students, 
since this type of school has a high teacher-student ratio. In addition to 
these issues, both subject-specific educational research and research 
on arts education and special needs education show that we need stud-
ies that explore these teaching practices from a student perspective. 
With inspiration from the present thesis, such a study could probably 
get valuable results through video observations combined with inter-
views using SR. 
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Forskningsstudie: Estetiska ämnen i grundsärskolan 

____________________________________________________________________ 

Enkät om estetiska ämnen i grundsärskolan 

Detta är en förfrågan till dig som skolledare att delta i en enkätstudie med fokus på 
estetiska ämnen i grundsärskolan. Enkäten kommer att utgöra en del av en 
doktorsavhandling med inriktning specialpedagogik vid Karlstads universitet. Det 
övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva förutsättningar för, synen på 
samt undervisning och lärande i estetiska ämnen i grundsärskolan. Detta är ett 
område som är tämligen obeforskat. Att det finns behov av ytterligare kunskap 
inom området är något jag som genomför studien själv upplevt under mina många 
år som verksam textil- och bildlärare i grundsärskolan.  

Enkäten vänder sig i första hand till skolor med grundsärskoleklasser. Om du 
är skolledare för en grundskola som enbart har individintegrerade särskoleelever, 
eller för tillfället inte har några särskoleelever alls, vänligen klicka på följande länk 
så utgår skolan ur enkätens underlag, och du slipper påminnelser [URL för 
avregistrering] 

Enkäten sänds till rektor eller biträdande rektor med ansvar för elever mottagna i 
särskolan. Uppgifterna är hämtade från Skolverkets skoladressregister och 
respektive skolas webbsida. I enkäten ställs frågor kring både organiseringen av 
undervisningen och frågor av mer värderande karaktär. Om du inte anser dig vara 
rätt person att besvara dessa frågor för skolans räkning ombeds du vänligen att 
skicka enkäten vidare till den person i skolledande position som du anser har 
bättre förutsättningar för detta. Dock kan inte enkäten vidarebefordras till fler än en 
person.  

Mer information om studiens genomförande samt en formell förfrågan om 
deltagande återfinns i enkätens inledningstext.  

Det går bra att göra en paus vid besvarandet av frågorna och återuppta arbetet senare.  

Klicka här för att öppna enkäten: [URL till enkät]  

Vänliga hälsningar 

Anna Sjöqvist 

 

Handledare och huvudansvarig 
forskare: 
Kerstin Göransson 
Professor i specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier 
Karlstads universitet 
kerstin.goransson@kau.se 
 

Kontaktuppgifter till mig som genomför 
studien: 
Anna Sjöqvist 
Doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning 
specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier 
Karlstads universitet 
anna.sjoqvist@kau.se 
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***************************************************************************** 

Om den första länken till enkäten är bruten och inte fungerar, använd då nedanstående 
inloggningsuppgifter. 

Enkätens adress:  [URL till enkät] 

Ditt användarnamn till enkäten: [Användarnamn] 

Ditt lösenord till enkäten: [Lösenord] 
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Estetiska ämnen i grundsärskolan

Den här enkäten är en delstudie i forskningsprojektet “Estetiska ämnen i 
grundsärskolan - undervisning och lärande”. Projektet kommer att ligga 
till grund för en doktorsavhandling i pedagogiskt arbete med inriktning 
specialpedagogik vid Karlstads universitet.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen 
om undervisning och lärande i grundsärskolan, med särskilt fokus på de 
estetiska ämnena och det estetiska ämnesområdet. Delstudie ett, vilken 
består av denna enkät, avser att undersöka några olika faktorer som kan 
ha betydelse för hur undervisningen i estetiska ämnen utformas. Detta 
innebär att enkätens huvudsakliga fokus rör organisatoriska frågor så 
som lärares utbildning, undervisningslokaler och gruppsammansättningar. 
Avslutningsvis ställs även några frågor som rör uppfattningar om  
estetiska ämnen.

Avhandlingsprojektets delstudie två kommer att undersöka under- 
visningens utformning och innehåll, samt elevers lärande. Detta kommer 
att studeras genom observationer av lektioner och intervjuer med  
lärare, med fokus på det estetiska ämnesområdet i träningsskola och/
eller ämnet slöjd i grundsärskolan. Om intresse finns att delta även i 
denna delstudie, fyll gärna i kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Du gör så här

Enkäten tar olika lång tid att besvara då dess omfattning varierar  
beroende på vilka årskurser och inriktningar den enskilda grundsärskolan 
omfattar.

Enkäten sänds till Sveriges alla ca 700 skolledare med grundsärskole- 
ansvar. Uppgifterna grundar sig på Skolverkets skoladressregister, dock 
har mailadresserna till varje skolledare inhämtats från respektive  
skolas hemsida. I de flesta fall skickas enkäten till rektor för skolan, men 
i de fall det på skolans hemsida tydligt framgår att en specifik biträdande 
rektor ansvar för skolans grundsärskoleverksamhet, skickas enkäten 
istället till denna person. En skolledare med ansvar för flera grund- 
särskoleenheter tillsänds endast en enkät, och ombeds därmed att se till 
helheten av dessa verksamheter då enkäten besvaras.
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Dina svar är viktiga

Att besvara enkäten och delta i studien är frivilligt, men din medverkan 
är mycket betydelsefull. Den bidrar till att studiens resultat blir till- 
förlitligt. Dina svar kan inte ersättas med någon annans.

På nästa sida ges information om hur enkätens uppgifter kommer att 
hanteras och dina rättigheter i samband med detta. Om du därefter 
väljer att svara ja på att delta i studien öppnas enkäten.

Tack på förhand för din eventuella medverkan!

 
Med vänlig hälsning

 
Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning specialpedagogik vid 
Karlstads universitet

Huvudansvarig forskare:

Kerstin Göransson 
Professor i specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier 
Karlstads universitet 
Tel XXX XXX XX XX 
Mail kerstin.goransson@kau.se 

Kontaktperson och den som genomför studien:

Anna Sjöqvist 
Doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier 
Karlstads universitet 
Tel XXX XXX XX XX 
Mail anna.sjoqvist@kau.se 
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Så används de lämnade uppgifterna

Datainsamlingen genomförs av Anna Sjöqvist, doktorand vid Karlstads 
universitet. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas för 
doktorandprojektets ändamål. Alla insamlade uppgifter kommer att 
behandlas på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Analysen av enkätsvaren kommer inte att ske på individuell nivå och 
det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens 
resultat redovisas.

Information om hantering av personuppgifter

Distribution av enkäten och registrering av data genomförs med ett 
enkätprogram (Survey & Report). Jag som enkätkonstruktör och “ägare” 
av enkäten kan inte under datainsamlingens gång identifiera från vilka 
mailadresser enkätsvaren kommer, och jag vet därmed inte vad just du 
svarar. Möjligheten att påbörja besvarandet av enkäten, spara svaren 
och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle innebär dock att det i 
enkätprogrammets databas finns en koppling mellan mailadresser och 
enkätsvar tills dess att enkäten är slutgiltigt inskickad. Denna samtida 
hantering av mailadresser och enkätsvar kan innebära att studien anses 
behandla personuppgifter, och du informeras därför om de rättigheter du 
har då personuppgifter hanteras.

Personuppgifter får endast behandlas i enlighet med ditt informerade 
samtycke, samt i förekommande fall enligt regleringen om allmänt intres-
se. Karlstads universitet är forskningshuvudman och personuppgifts- 
ansvarig för denna undersökning. Enligt personuppgiftslagen, PUL, 
(ersätts av dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har 
du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig 
som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Från och med den 
25 maj 2018 har du även rätt att begära radering, begränsning eller 
invända mot behandling av personuppgifter. Det kommer även att finnas 
en möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se

De lämnade uppgifterna skyddas

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Då enkäten avslutats 
kommer mailadresser och enkätsvar att raderas från enkätverktyget, 
och endast enkätsvaren kommer att sparas på extern hårddisk. Denna 
kommer sedan, då den inte används för analysarbete, att förvaras i låst 
skåp på Karlstads universitet och i enlighet med universitetets principer 
sparas i 10 år.
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Resultat

Resultaten från enkäten kommer att redovisas på flera sätt; dels  
muntligt i olika forskningssammanhang som till exempel vid konferenser 
och seminarier, men även skriftligt i form av en vetenskaplig artikel. 
Artikeln kommer även att utgöra en del av doktorsavhandlingen med 
beräknad publicering 2021-2022.

Vill du delta i enkätstudien “Estetiska ämnen i grundsärskolan - 
undervisning och lärande”?

 ❍ JA, jag samtycker till medverkan i studien och ger tillstånd till han-
tering av personuppgifter enligt den beskrivning som getts ovan.

 ❍ NEJ, jag avböjer att delta i studien.

288



Frågor om grundsärskolans organisation

Vilken/vilka skolformer är du rektor/biträdande rektor för?

 ❍ Grundsärskola
 ❍ Grundsärskola och grundskola
 ❍ Om annat, specificera

Hur är grundsärskolan lokaliserad?

 ❍ I egna lokaler särskilda från annan skolverksamhet
 ❍ I samma lokaler som/i nära anslutning till grundskola
 ❍ Om annat, specificera

Vilka lokaler specifikt anpassade för undervisning i estetiska 
ämnen har grundsärskolan tillgång till?

Flera alternativ kan väljas

 ❑ bildsal
 ❑ musiksal
 ❑ slöjdsal - textil
 ❑ slöjdsal - trä och metall
 ❑ dramasal
 ❑ Om annan ämnesanpassad sal, specificera

För att frågorna i enkäten ska anpassas till hur den enskilda  
grundsärskolan är organiserad, markera vilken/vilka grupper  
av grundsärskoleelever som du är skolledare för.

Välj ett eller båda av alternativen.

 ❑ Elever i årskurserna 1-6 *  
 ❑ Elever i årskurserna 7-9 **

* Gå till frågan I årskurs 1-6 finns elever som...
**  Gå till frågan I årskurs 7-9 finns elever som...
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I årskurs 1-6 finns elever som...

Välj ett eller båda av alternativen.

 ❑ Läser ämnesområden enligt inriktningen träningsskolans kursplaner
 ❑ Läser ämnen enligt grundsärskolans kursplaner

I årskurs 7-9 finns elever som...

Välj ett eller båda av alternativen.

 ❑ Läser ämnesområden enligt inriktningen träningsskolans kursplaner
 ❑ Läser ämnen enligt grundsärskolans kursplaner

Frågor om organiseringen av under- 
visningen i det estetiska ämnesområdet i 

inriktningen träningsskola årskurs 1-6

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i det  
estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 1-6?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång.

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH förskollärar-
examen eller grundlärarexamen 
(inriktning fritidshem, förskoleklass 
och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6, eller 
motsvarande) med behörighet att  
undervisa i det estetiska ämnes- 
området

Förskollärarexamen eller grundlärar- 
examen (inriktning fritidshem, 
förskoleklass och årskurs 1-3 eller 
årskurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i det  
estetiska ämnesområdet

Speciallärare med inriktning utvecklings- 
störning OCH ämneslärarexamen i bild

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i musik

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i slöjd

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i dans, teater eller rörelse och 
drama

Ämneslärarexamen i bild

Ämneslärarexamen i musik

Ämneslärarexamen i slöjd

Ämneslärarexamen i dans, teater eller 
rörelse och drama

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 
1-6?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i det  
estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 1-6?

 ❑ Klassrum
 ❑ Bildsal
 ❑ Musiksal
 ❑ Slöjdsal - textil
 ❑ Slöjdsal - trä och metall
 ❑ Dramasal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i det estetiska 
ämnesområdet i inriktningen träningsskolan årskurs 1-6.

Frågor om organiseringen av under- 
visningen i det estetiska ämnesområdet i 

inriktningen träningsskola årskurs 7-9

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i det  
estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 7-9?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång. 

Speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning OCH förskollärar-
examen eller grundlärarexamen 
(inriktning fritidshem, förskoleklass 
och årskurs 1-3 eller årskurs 4-6, eller 
motsvarande) med behörighet att 
undervisa i det estetiska ämnes- 
området

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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Förskollärarexamen eller grundlärar- 
examen (inriktning fritidshem, 
förskoleklass och årskurs 1-3 eller 
årskurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i det  
estetiska ämnesområdet

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i bild

Speciallärare med inriktning 
 utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i musik

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH  ämneslärar-
examen i slöjd

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i dans, teater eller rörelse och 
drama

Ämneslärarexamen i bild

Ämneslärarexamen i musik

Ämneslärarexamen i slöjd

Ämneslärarexamen i dans, teater eller 
rörelse och drama

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 
7-9?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i det  
estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskola årskurs 7-9?

 ❑ Klassrum
 ❑ Bildsal
 ❑ Musiksal
 ❑ Slöjdsal - textil
 ❑ Slöjdsal - trä och metall
 ❑ Dramasal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i det estetiska 
ämnesområdet i inriktningen träningsskolan årskurs 7-9.
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Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet bild i grund- 

särskolan årskurs 1-6

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
bild i grundsärskolan årskurs 1-6?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång.

 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar- 
examen (inriktning fritidshem, 
förskoleklass och årskurs 1-3 eller 
årskurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i ämnet bild

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
bild

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i bild

Ämneslärarexamen i bild

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet bild i grundsärskolan årskurs 1-6?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
bild i grundsärskolan årskurs 1-6?

 ❑ Klassrum
 ❑ Bildsal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet bild i  
grundsärskolan årskurs 1-6.

Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet bild i grund- 

särskolan årskurs 7-9

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
bild i grundsärskolan årskurs 7-9?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång.

 
 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar- 
examen (inriktning fritidshem, 
förskoleklass och årskurs 1-3 eller 
årskurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i ämnet bild

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
bild

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i bild

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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Ämneslärarexamen i bild

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet bild i grundsärskolan årskurs 7-9?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
bild i grundsärskolan årskurs 7-9?

 ❑ Klassrum
 ❑ Bildsal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet bild i  
grundsärskolan årskurs 7-9.

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet musik i  

grundsärskolan årskurs 1-6

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 1-6?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång. 
 
 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar- 
examen (inriktning fritidshem, för-
skoleklass och årskurs 1-3 eller år-
skurs 4-6, eller motsvarande) med be-
hörighet att undervisa i ämnet musik

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
musik

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i musik

Ämneslärarexamen i musik

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet musik i grundsärskolan årskurs 1-6?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 1-6?

 ❑ Klassrum
 ❑ Musiksal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet musik i 
grundsärskolan årskurs 1-6.

Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet musik i  

grundsärskolan årskurs 7-9

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 7-9?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång. 
 
 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar-
examen (inriktning fritidshem, för-
skoleklass och årskurs 1-3 eller års-
kurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i ämnet 
musik

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
musik

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i musik

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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Ämneslärarexamen i musik

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet musik i grundsärskolan årskurs 7-9?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 7-9?

 ❑ Klassrum
 ❑ Musiksal
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet bild i  
grundsärskolan årskurs 7-9.

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet slöjd i  

grundsärskolan årskurs 1-6

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
slöjd i grundsärskolan årskurs 1-6?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång. 
 
 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar-
examen (inriktning fritidshem, för-
skoleklass och årskurs 1-3 eller års-
kurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i ämnet slöjd

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
slöjd

Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i slöjd

Ämneslärarexamen i slöjd

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet slöjd i grundsärskolan årskurs 1-6?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler
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 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 1-6?

 ❑ Klassrum
 ❑ Slöjdsal - textil
 ❑ Slöjdsal - trä och metall
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet slöjd i 
grundsärskolan årskurs 1-6.

Frågor om organiseringen av  
undervisningen i ämnet slöjd i  

grundsärskolan årskurs 7-9

Vilken/vilka utbildningar har de lärare som undervisar i ämnet 
slöjd i grundsärskolan årskurs 7-9?

Markera hur många lärare som har respektive utbildning och 
kombination av utbildningar. Observera att varje lärare endast 
ska markeras en gång.

 
 
Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH grundlärar-
examen (inriktning fritidshem, för-
skoleklass och årskurs 1-3 eller års-
kurs 4-6, eller motsvarande) med 
behörighet att undervisa i ämnet slöjd

Grundlärarexamen (inriktning fritids- 
hem, förskoleklass och årskurs 1-3 
eller årskurs 4-6, eller motsvarande) 
med behörighet att undervisa i ämnet 
slöjd

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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Speciallärare med inriktning  
utvecklingsstörning OCH ämneslärar-
examen i slöjd

Ämneslärarexamen i slöjd

Annan utbildning

Vid annan utbildning, specificera

 
Hur ser gruppsammansättningen vanligtvis ut vid undervisning i 
ämnet slöjd i grundsärskolan årskurs 7-9?

Om sammansättningen skiljer sig mycket mellan olika grupper 
kan	flera	alternativ	väljas.

 ❑ Enbart elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden 

och elever som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ Både elever från grundsärskolan och grundskolan

I vilken/vilka lokaler bedrivs i huvudsak undervisningen i ämnet 
musik i grundsärskolan årskurs 7-9?

 ❑ Klassrum
 ❑ Slöjdsal - textil
 ❑ Slöjdsal - trä och metall
 ❑ Annan lokal, specificera

Eventuella kommentarer angående lärares utbildning, gruppsam-
mansättning och/eller lokaler vid undervisning i ämnet slöjd i 
grundsärskolan årskurs 7-9.

	 0	 1	 2	 3	 4		eller	fler 
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Frågor som rör uppfattningar om under-
visning och lärande i estetiska ämnen

Detta är enkätens sista frågesida. Följande frågor kan vara svåra att 
besvara, men jag ber dig ändå att göra ett försök. Fundera inte för länge 
på varje fråga - det är dina spontana uppfattningar jag vill fånga.

Uppfattningar om lärares kompetens vid undervisning i 
estetiska ämnen

Hur resonerar du som skolledare då du ska fatta beslut om vem 
som ska undervisa i estetiska ämnen/det estetiska ämnes- 
området, i de fall då det inte finns tillgång till personal med  
fullständig behörighet?

Endast ett alternativ kan väljas

 ❍ Att läraren har specialpedagogisk kompetens är det jag generellt sett 
prioriterar

 ❍ Att läraren har kunskaper inom estetiska ämnen är det jag generellt 
sett prioriterar *

 ❍ Det varierar; i vissa fall prioriterar jag att läraren har kunskaper 
inom estetiska ämnen men i andra att läraren har specialpedagogisk 
kompetens *

 ❍ Andra faktorer väger tyngre vid beslut om vem som ska undervisa i 
estetiska ämnen/det estetiska ämnesområdet. Specificera vad

 

* Gå till frågan Jag anser att det är särskilt viktigt att läraren har kunskaper 
i det estetiska ämnet vid undervisning i...

Jag anser att det är särskilt viktigt att läraren har kunskaper i det 
estetiska ämnet vid undervisning i...

Flera alternativ kan väljas

 ❑ bild
 ❑ musik
 ❑ slöjd - textil
 ❑ slöjd - trä och metall
 ❑ drama
 ❑ ingen uppfattning
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Anser du att elevernas ålder och grundsärskoleinriktning har 
någon betydelse för vilken lärarkompetens du prioriterar (om du 
tvingas prioritera)?

 ❍ Ja *
 ❍ Nej
 ❍ Ingen uppfattning

* Gå till frågan Jag prioriterar att läraren har kunskaper i det estetiska 
ämnet vid undervisning i...

Jag prioriterar att läraren har kunskaper i det estetiska ämnet 
vid undervisning av elever i...

 ❑ Flera alternativ kan väljas
 ❑ årskurs 1-6 som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden
 ❑ årskurs 1-6 som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ årskurs 7-9 som läser inriktningen träningsskolans ämnesområden
 ❑ årskurs 7-9 som läser grundsärskolans ämnen
 ❑ ingen uppfattning

Uppfattningar om gruppsammansättning vid under-
visning i estetiska ämnen
Rangordna följande påståenden. Det påstående du anser mest 
relevant ges nummer 1, och så vidare till nummer 4 som ges till 
det påstående du anser minst relevant.

Hur grupperna sätts samman vid undervisning i estetiska ämnen 
styrs framför allt av...

praktiska faktorer som tillgång till lärare och  
lokaler

att klasserna hålls samman

de enskilda elevernas individuella behov

att gruppsammansättningen anses lämplig för 
undervisningen i det estetiska ämnet

Om andra faktorer anses relevanta, specificera

 0 1 2 3 4 
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Uppfattningar om lokaler vid undervisning i estetiska 
ämnen

Oavsett hur tillgången till lokaler ser ut på min grundsärskola så 
anser jag att det är särskilt viktigt att undervisning i estetiska 
ämnen bedrivs i ämnesspecifika lokaler i ämnet/ämnena...

Flera alternativ kan väljas

 ❑ bild
 ❑ musik
 ❑ slöjd - textil
 ❑ slöjd - trä och metall
 ❑ drama
 ❑ ingen uppfattning
 ❑ annan uppfattning, specificera

Om undervisning i något/några estetiska ämnen/det estetiska 
ämnesområdet bedrivs i klassrum eller annan icke ämnesspecifik 
lokal görs detta huvudsakligen därför att...

Flera alternativ kan väljas.

 ❑ ämnesspecifika lokaler finns inte att tillgå
 ❑ det anses bäst för eleverna
 ❑ klassrum eller annan undervisningslokal bedöms som likvärdig  

ämnesspecifik lokal
 ❑ annan orsak, specificera 

Frågor som rör uppfattningar om estetiska ämnen

I min roll som skolledare anser jag att estetiska ämnen är...

Endast ett alternativ kan väljas.

 ❍ särskilt viktiga för särskolans elevgrupp
 ❍ lika viktiga för alla elever oavsett skolform
 ❍ mindre viktiga än andra mer teoretiska skolämnen
 ❍ ingen uppfattning
 ❍ annan uppfattning, specificera
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Rangordna följande påståenden. Det påstående du anser vikti-
gast ges nummer 1, och så vidare till nummer 4 som ges till det 
påstående du anser minst viktigt.

Estetiska ämnen är betydelsefulla därför att... 

de erbjuder alternativa uttryckssätt och  
utvecklar elevernas förmåga att kommunicera

de genom praktiskt arbete erbjuder ett lustfyllt 
och välbehövligt avbrott från mer teoretiska 
ämnen

de främjar elevernas identitetsutveckling  
genom att bland annat öka tilltron till den egna 
förmågan

de ökar elevernas möjligheter till delaktighet och 
underlättar integreringsprocesser

Eventuell kommentar

 
 

Rangordna följande påståenden. Det påstående du anser vikti-
gast ges nummer 1, och så vidare till nummer 4 som ges till det 
påstående du anser minst viktigt.

Undervisningen i estetiska ämnen bör utformas så att... 

eleverna tillägnar sig ämnesspecifika metoder, 
material och handlag och kan producera något 
konkret

eleverna utvecklar ämnesövergripande förmågor 
som kreativitet, fantasi, problemlösning,  
nyfikenhet och att ta initiativ

elevernas lärande i andra ämnen befrämjas  
genom ämnesövergripande samarbete
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eleverna genom ämnesspecifika arbetsprocesser 
utvecklar förmågor som att planera, värdera och 
presentera

Eventuell kommentar

Gå till nästa sida för att skicka enkäten!

 0 1 2 3 4 
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Är det något mer du vill lyfta fram om  
undervisning och lärande i estetiska 
ämnen i grundsärskolan, eller har du  
andra kommentarer?

 
 
Kontakt för ytterligare studie

För att få en mer djupgående kunskap om undervisning och lärande i  
estetiska ämnen i grundsärskolan planeras fallstudier på två grund- 
särskolor under läsåret 2018/2019. Fallstudierna kommer att genom-
föras i form av observationer av lektioner och intervjuer med lärare som  
undervisar i det estetiska ämnesområdet i träningsskolan och/eller i 
ämnet slöjd i grundsärskolan. Med anledning av detta vill jag komma i 
kontakt med skolor med ett intresse för eventuell medverkan i en sådan 
fallstudie. Om du som rektor/biträdande rektor vill ha mer information 
och/eller tror att det finns lärare på skolan som är intresserade av att 
delta, lämna kontaktuppgifter nedan. Om din skola är aktuell för en fall- 
studie är det jag Anna Sjöqvist, doktorand vid Karlstads universitet och 
den som ska genomföra studien, som kommer att kontakta dig.

Kontaktuppgifter

Namn: 

Skola: 

Mailadress: 

Telefonnummer:

Ett stort tack för att du tog dig tid att  
besvara enkäten! 

 
Glöm inte att skicka när du är klar!

När du har skickat enkäten kommer du att få en bekräftelse via mail.
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Underlag för inledande intervju med lärare  
Utgångspunkt: Dillon, J.T. (2009). The questions of curriculum. Journal of Curriculum 
Studies, 41(3), 343-359. 
 
Bakgrundsfrågor 
I vilken utsträckning ingår undervisning i estetiska ämnen i särskolan i din yrkesroll idag? 
Vilken är din yrkesutbildning? Hur länge har du haft den yrkesroll du har nu? 
Din yrkeserfarenhet från olika verksamheter? Från arbete i särskolan? Från arbete med 
estetiska ämnen? Estetiska ämnen i särskolan? 
 
Om kvaliteter hos lärare som undervisar i estetiska ämnen i särskolan (vem 
undervisar?) 
Vilken kunskap/utbildning är viktig vid undervisning i estetiska ämnen i särskolan? 
Krävs andra kunskaper/annan utbildning är vid undervisning i estetiska ämnen i grundskolan? 
Vad/vem/vilka har haft betydelse för att du undervisar i estetiska ämnen i särskolan? 
Vad kännetecknar en ”bra” lärare i estetiska ämnen i särskolan? Skiljer sig detta mot en ”bra” 
lärare i andra ämnen i särskolan? Mot en ”bra” lärare i estetiska ämnen i grundskolan? 
Eventuella elevassistenters roll vid genomförandet av undervisningen; 
 
Om gruppsammansättningar vid undervisning i estetiska ämnen (vilka är elever?) 
Vilka faktorer påverkar hur grupperna sätts samman vid undervisning i estetiska ämnen? 
Har du andra idéer om hur undervisningsgrupperna skulle kunna sättas samman? I så fall vad 
skulle syftet vara? 
Vad är viktigt att känna till om eleverna för att kunna utforma undervisningen? 
 
Om undervisningens organisering – rum och tid (undervisningens var? och när?) 
Vilka faktorer påverkar var och när undervisningen i estetiska ämnen förläggs? 
Vad är viktigt att ta hänsyn till när det gäller undervisningens var och när? 
 
Om undervisningen syfte (undervisningens varför?) 
Vad är syftet med undervisningen i estetiska ämnen i särskolan? 
Varför ska eleverna lära sig det som det undervisas om? 
Vad/vem/vilka påverkar/har påverkat din uppfattning om varför eleverna ska lära sig det som 
det undervisas om? 
 
Om undervisningens aktivitet (undervisningens hur?) 
Vad är det viktigt att eleverna gör/vilka aktiviteter är viktiga för att de ska kunna lära sig det 
avsedda? 
Vad är det viktigt att läraren gör för att få eleverna att göra detta?  
Vad bör känneteckna interaktionen mellan lärare och elev? 
Vad/vem/vilka påverkar/har påverkat din uppfattning om vad som kännetecknar ”bra” 
lärandeaktiviteter och hur du utformar din undervisning? 
Vad begränsar möjligheten att iscensätta ”bra” lärandeaktiviteter? 
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Om undervisningens resultat (elevernas lärande?) 
Vad är det du fokuserar på när du går igenom eller utvärderar en undervisningssituation i 
efterhand? 
Hur resonerar du kring hur elevernas lärande synliggörs; hur vet du att de lär sig det du har 
tänkt?  
 
Andra reflektioner eller tillägg? 
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Underlag för intervju med lärare efter observerad lektion 
Utgångspunkt: Dillon, J.T. (2009). The questions of curriculum. Journal of Curriculum 
Studies, 41(3), 343-359. 
 
Inledningsfrågor 
Hur förhåller sig denna lektion till hur lektionerna brukar vara? 
Var några omständigheter annorlunda än de brukar? 
Hände något som inte brukar hända?  
 
Om kvaliteter hos lärare som undervisar i estetiska ämnen i särskolan (vem 
undervisar?) 
Om någon assistent/annan skolpersonal deltog under lektionen, vilken var dennes roll i 
undervisningen? Möjligheter och svårigheter med att vara ensam lärare respektive att ha stöd 
av assistent/annan skolpersonal? 
 
Om gruppsammansättningar vid undervisning i estetiska ämnen (vilka är elever?) 
Hur såg undervisningsgruppens sammansättning ut under lektionen? 
Vilka möjligheter/svårigheter kan du se med denna gruppsammansättning?  
 
Om undervisningens och lektionens organisering – rum och tid (undervisningens var? 
och när?) 
I vilken lokal var lektionen förlagd? Fördelar och nackdelar med denna lokal? 
 
Om lektionens innehåll (undervisningens vad?)  
Vad var målet/målen för den observerade lektionen? 
Vem har formulerat målet för lektionen? Brukar det vara så? 
Varför just det målet/målen för lektionen?  
Fanns även särskilda individuella mål för eleverna? I så fall vilka?  
 
Om lektionens aktivitet (undervisningens hur?) 
Genomfördes lektionen på det sätt som du planerat? Om inte vad blev annorlunda? Hur 
anpassade du dig efter situationen?  
 
Utifrån vald videosekvens (fokus på undervisningens hur och elevernas lärande)  
Varför valde du just denna sekvens av lektionen? Vad gör du och vad gör eleven/eleverna? 
Vad är syftet med situationen? Hur tänker du kring vad som blev resultatet vid denna 
undervisningssituation? Hur skulle du beskriva eleven/elevernas möjligheter till lärande? Hur 
gestaltas elevens/elevernas lärande? Vad fungerade bra? Vad var svårt? Något du skulle gjort 
annorlunda? 
 
Andra reflektioner eller tillägg? 
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Förfrågan till skolledare om skolans deltagande          
i forskningsstudie 
 

Detta är en förfrågan till dig som skolledare om du är intresserad av att din skola deltar i en 
forskningsstudie med titeln ”Estetiska ämnen i grundsärskolan – undervisning och lärande”. 
Jag som genomför studien heter Anna Sjöqvist och är doktorand vid Institutionen för 
pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Min inriktning är specialpedagogik och denna 
forskningsstudie kommer att utgöra en av grundstenarna i min kommande avhandling.  

Syftet med studien 
Det finns relativt lite forskning om undervisning och lärande i grundsärskolan. Det 
övergripande syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om de möjligheter till 
kunskapsutveckling som elever i grundsärskolan har. Då elever i grundsärskolan har fler timmar 
i estetiska ämnen än elever i grundskolan är studiens fokus på grundsärskolans ämne slöjd och 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskolan.  Jag vill undersöka och beskriva vilka 
metoder och undervisningsstrategier lärare som undervisar i dessa ämnen har utvecklat och 
använder sig av. Syftet är också att studera elevernas lärande; vilka kunskaper och förmågor 
eleverna ges förutsättningar att utveckla, samt hur detta lärande tar sig uttryck hos eleverna.  

Vem deltar i studien? 
Genom en enkät till Sveriges alla grundsärskolor under vårterminen 2018 anmälde du som 
skolledare ett intresse från skolans sida att delta i denna studie. Fokus för studien är 
undervisning och lärande i estetiska ämnen, och jag önskar därmed kontakt med och tillstånd 
att inkludera två till fyra lärare på skolan, vilka undervisar i ämnet slöjd för grundsärskolans 
elever, och/eller det estetiska ämnesområdet i grundsärskolans inriktning träningsskola. Jag 
önskar observera lektioner i dessa ämnen vilket innebär att ett visst antal elever kommer att 
delta i studien, samt eventuellt assistenter eller annan skolpersonal som berörs. Du som 
skolledare kommer inte att inkluderas i denna studie, men jag hoppas genom dig få kontakt med 
intresserade lärare. Det är av vikt att du är medveten om vad studien kan komma att innebära 
för de som deltar, och ditt samtycke är därmed en förutsättning för studiens genomförande. 

Vad innebär deltagandet i studien? 
För att besvara mina frågor önskar jag observera lektioner i ämnet slöjd samt det estetiska 
ämnesområdet. Observationerna kommer att registreras genom videofilmning och 
fältanteckningar, och även fotografier av till exempel arbetsmaterial och elevers 
arbetsuppgifter. I samband med varje observerad lektion är också önskemålet att  intervjua 
ansvarig lärare. Som grund för intervjuerna kommer intervjuguider och utvalda sekvenser från 
de videofilmade lektionerna att användas, och intervjuerna kommer att spelas in. Jag beräknar 
att observera mellan 2-4 lektioner per lärare, beroende på antalet lärare och grupper. 
Observationerna kommer att genomföras vid olika tidpunkter under terminen. 

Om ett intresse finns att skolan deltar i studien ber jag dig som skolledare att vidarebefordra 
mailadresser till de lärare på skolan som undervisar i slöjd och/eller det estetiska ämnesområdet 
och som kan tänkas vara intresserade av att delta i studien. Jag kontaktar därefter läraren/lärarna 
och om fortfarande minst två lärare är intresserade bokar jag en tid för en informationsträff med 
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dessa, där även du som skolledare är välkommen att delta. I samråd med berörd lärare görs 
därefter upp om lämpliga grupper och lektionstillfällen att observera. Utifrån detta avgörs 
vilken annan skolpersonal, till exempel assistenter, som kan komma att beröras av 
observationerna. I samråd med dig som skolledare och lärare som ska delta i studien görs upp 
om bästa sättet att informera berörda assistenter och eventuellt skolans övriga personal om 
studien. Utifrån de grupper som läraren valt ut kommer jag att, på så sätt som ni på skolan finner 
lämpligt, informera och inhämta samtycke från berörda elevers vårdnadshavare. Först när detta 
är klart presenterar jag mig och inhämtar samtycke från eleverna, detta genom att göra besök i 
gruppen/grupperna och på så sätt bli ett bekant ansikte för eleverna.  

Hantering av data 
Videofilmer och röstinspelningar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
De kommer att förvaras i låst skåp på Karlstads universitet och i enlighet med universitetets 
principer sparas i 10 år. Foton, transkriptioner och minnesanteckningar kommer att förvaras på 
lösenordsskyddad dator. Inga namn eller annan personlig information kommer att används 
varken vid anteckningar, i analysarbetet, vid publicering eller annan presentation av studiens 
resultat. Bilder och videosekvenser kommer om de visas offentligt att behandlas med bild- och 
videoredigeringsprogram så att deltagarnas utseende inte går att känna igen. 

Videofilmning i forskningssyfte räknas som personuppgifter och hantering av dessa lyder från 
och med 25 maj 2018 under dataskyddsförordningen. Detta berör inte dig som skolledare 
personligen i denna studie, det kan dock vara bra att ha kännedom om vilka regler som gäller. 
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis ta del av samtliga uppgifter om dig som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det kommer också att finnas 
en möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. För denna studie är Karlstads universitet 
forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombud på Karlstads universitet 
är Conny Claesson tel. xxx xxx xx xx eller dpo@kau.se. 

Frivilligt deltagande 
Allt deltagande i studien är frivilligt, och var och en har rätt att närsomhelst avbryta sitt 
deltagande utan att ange något skäl. Den som vill utgå ur studien kontaktar mig eller 
huvudansvarig forskare.  

Om du samtycker till att personal och elever från skolan deltar i studien önskar jag din 
underskrift  på medföljande samtyckesformulär. Om du är intresserad kommer du att få tillgång 
till avhandlingen när den är publicerad; lämna i så fall kontaktuppgifter på 
samtyckesformuläret. 

Ansvariga för studien 
Huvudansvarig forskare:                                                         
Kerstin Göransson  
Professor i specialpedagogik   
Institutionen för pedagogiska studier,  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx 
kerstin.goransson@kau.se 

Studiens kontaktperson och genomförare: 
Anna Sjöqvist 
Doktorand i specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier 
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx, mobil xxx xxx xx xx 
anna.sjoqvist@kau.se  
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Samtyckesformulär 

 

Jag som skolledare har fått information om den planerade studien ”Estetiska 
ämnen i grundsärskolan – undervisning och lärande” och har haft tillfälle att 
ställa frågor. Jag vet att allas deltagande är frivilligt och att deltagarnas 
personinformation kommer att hanteras i enlighet med den beskrivning som 
getts i informationsbrevet. Jag samtycker härmed till att personal och elever på 
skolan deltar i studien.  

 

 

________________________                                              
Datum 
                          
 

_______________________________________________________________   
Namnteckning 
 

 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

 

 

Mailadress för att få del av den färdiga studien: OBS! Frivilligt! 

 

_________________________________________________________________ 
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Förfrågan till lärare om deltagande i forskningsstudie  

 
Detta är en förfrågan till dig som lärare om du är intresserad av att delta i en forskningsstudie 
med titeln ”Estetiska ämnen i grundsärskolan – undervisning och lärande”. Jag som genomför 
studien heter Anna Sjöqvist och är doktorand vid Institutionen för pedagogiska studier vid 
Karlstads universitet. Min inriktning är specialpedagogik och denna forskningsstudie kommer 
att utgöra en av grundstenarna i min kommande avhandling.  
 
Syftet med studien 
Det finns relativt lite forskning om undervisning och lärande i grundsärskolan. Det 
övergripande syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om de möjligheter till 
kunskapsutveckling som elever i grundsärskolan har. Då elever i grundsärskolan har fler timmar 
i estetiska ämnen än elever i grundskolan är studiens fokus på grundsärskolans ämne slöjd och 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskolan. Jag vill undersöka och beskriva de 
arbetssätt, metoder och undervisningsstrategier som används av dig som undervisar i dessa 
ämnen. Syftet är också att studera elevernas lärande; vilka kunskaper och förmågor eleverna 
ges förutsättningar att utveckla, samt hur detta lärande tar sig uttryck hos eleverna.  

Vem deltar i studien? 
Genom en enkät till Sveriges alla grundsärskolor våren 2018 anmälde skolans rektor/biträdande 
rektor intresse från skolans sida att delta i studien. Din rektor/biträdande rektor har sedan 
förmedlat dina kontaktuppgifter till mig och du tillfrågas om att delta i studien därför att du 
undervisar grundsärskoleelever i slöjd alternativt träningsskolans estetiska ämnesområde. Då 
jag önskar studera undervisningssituationer kommer även elever att inkluderas i studien. 

Vad innebär deltagandet i studien? 
För att besvara mina frågor önskar jag observera lektioner i ämnet slöjd samt det estetiska 
ämnesområdet. I samråd med dig som lärare görs upp om lämpliga grupper och lektionstillfällen 
att observera, sammanlagt mellan 2-4 lektioner. Jag önskar att observationerna kan genomföras 
vid olika tidpunkter under terminen. Innan observationerna påbörjas kommer jag att göra besök 
i gruppen/grupperna och presentera mig. Observationerna kommer att registreras genom 
videofilmning och fältanteckningar, och även fotografier av till exempel arbetsmaterial och 
elevers arbetsuppgifter. Mitt önskemål är också att  intervjua dig som ansvarig lärare. Detta 
innebär först en inledande intervju och därefter en intervju i anslutning till varje observerad 
lektion. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. Som grund för intervjuerna kommer både en 
intervjuguide och utvalda sekvenser från de videofilmade lektionerna att användas. Vilka 
videosekvenser som ska användas vid intervjuerna kommer du att få vara delaktig i att välja ut. 
Intervjuerna kommer att spelas in. Både videofilmer och intervjuer kommer att transkriberas, 
det vill säga innehållet kommer att skriva ned. De transkriberade intervjuerna kommer du att få 
möjlighet att läsa igenom och eventuellt kommentera innan analysarbetet påbörjat. Om du är 
intresserad kommer du att få tillgång till avhandlingen när den är publicerad. Lämna i så fall 
kontaktuppgifter på det medföljande samtyckesformuläret. 
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Hantering av data 
Videofilmer och röstinspelningar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
De kommer att förvaras i låst skåp på Karlstads universitet och i enlighet med universitetets 
principer sparas i 10 år. Foton, transkriptioner och minnesanteckningar kommer att förvaras på 
lösenordsskyddad dator. Ditt namn eller annan personlig information kommer inte att används 
varken vid anteckningar, i analysarbetet, i avhandlingen eller andra presentationer av studiens 
resultat. Bilder och videosekvenser kommer om de visas offentligt att behandlas med bild- och 
videoredigeringsprogram så att deltagarnas utseende inte går att känna igen. 

Videofilmning i forskningssyfte räknas som personuppgifter och hantering av dessa lyder från 
och med 25 maj 2018 under dataskyddsförordningen. Enligt denna har du rätt att gratis ta del 
av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det 
kommer också att finnas en möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. För denna studie 
är Karlstads universitet forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombud 
på Karlstads universitet är Conny Claesson tel. xxx xxx xx xx eller dpo@kau.se. 

Frivilligt deltagande 
Ditt deltagande är frivilligt, och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att 
ange något skäl. Om du vill utgå ur studien kontaktar du mig eller huvudansvarig forskare.  

Om du är intresserad av att delta i studien och/eller vill ha mer information kontakta Anna via 
mail: anna.sjoqvist@kau.se. Vi kan då boka en tid för besök på skolan med utrymme för 
ytterligare information och möjlighet att ställa frågor. Om intresse att delta i studien fortfarande 
finns kommer även ditt skriftliga samtycke att behövas. Detta görs i så fall på medföljande 
samtyckesformulär i samband med att vi ses. I samråd med dig som lärare görs också upp om 
lämpligaste sätt att informera och inhämta samtycke från berörda elever och deras 
vårdnadshavare. 
 
Ansvariga för studien 

Huvudansvarig forskare: 
Kerstin Göransson 
Professor i specialpedagogik   
Institutionen för pedagogiska studier  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx 
kerstin.goransson@kau.se 

Studiens kontaktperson och genomförare: 
Anna Sjöqvist 
Doktorand med inriktning specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx, mobil xxx xxx xx xx 
anna.sjoqvist@kau.se  
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Samtyckesformulär 

 

Jag som lärare har fått information om den planerade studien ”Estetiska ämnen i 
grundsärskolan – undervisning och lärande” och har haft tillfälle att ställa frågor. 
Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och ger mitt tillstånd till hantering av 
personinformation enligt den beskrivning som getts i informationen till mig som 
forskningsperson. Jag samtycker härmed till att delta i studien.  

 

 

________________________                                              
Datum 
                          
 

_______________________________________________________________   
Namnteckning 
 

 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

 

 

Mailadress för att få del av den färdiga studien: OBS! Frivilligt! 

 

_________________________________________________________________ 
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Förfrågan till assistent/annan skolpersonal 
om deltagande i forskningsstudie 

 
Detta är en förfrågan till dig som assistent eller annan skolpersonal om du är intresserad av att 
delta i en forskningsstudie med titeln ”Estetiska ämnen i grundsärskolan – undervisning och 
lärande”. Jag som genomför studien heter Anna Sjöqvist och är doktorand vid Institutionen för 
pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Min inriktning är specialpedagogik och denna 
forskningsstudie kommer att utgöra en av grundstenarna i min kommande avhandling.  
 
Syftet med studien 
Det finns relativt lite forskning om undervisning och lärande i grundsärskolan. Det 
övergripande syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om de möjligheter till 
kunskapsutveckling som elever i grundsärskolan har. Då elever i grundsärskolan har fler timmar 
i estetiska ämnen än elever i grundskolan är studiens fokus på grundsärskolans ämne slöjd och 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskolan.  Jag vill undersöka vilka metoder och 
undervisningsstrategier lärarna använder, men också studera elevernas lärande.  

Vem deltar i studien? 
Genom en enkät till Sveriges alla grundsärskolor har skolans rektor/biträdande rektor svarat att 
det finns ett intresse från skolans sida att delta i studien. De som sedan är tillfrågade och 
kommer att delta i studien är den/de lärare som undervisar i slöjd och det estetiska 
ämnesområdet i träningsskolan. Läraren har fått föreslå vilken/vilka elevgrupper som hon/han 
anser passar bra för studien. Du tillfrågas om att delta i studien därför att du deltar i undervisning 
i någon av dessa grupper. 

Vad innebär deltagandet i studien? 
För att besvara mina frågor önskar jag observera lektioner i ämnena bild och/eller slöjd samt 
det estetiska ämnesområdet. I samråd med ansvarig lärare görs upp om lämpliga 
lektionstillfällen att observera, sammanlagt mellan 2-8 lektioner, beroende på antalet grupper. 
Innan observationerna påbörjas kommer jag att göra besök i gruppen/grupperna och presentera 
mig. Observationerna kommer att registreras genom videofilmning och fältanteckningar, samt 
även fotografier av till exempel arbetsmaterial och elevers arbetsuppgifter. I samband med 
observationerna kommer också intervjuer att göras med ansvarig lärare. Vid dessa intervjuer 
kommer läraren och jag att tillsammans titta på och diskutera utvalda delar av videofilmerna. 
Fokus kommer då att vara på lärarens undervisning och elevernas lärande. Videofilmer och 
intervjuer kommer sedan att transkriberas, det vill säga att innehållet skrivs ned. Dessa 
anteckningar kommer jag att analysera och de kommer att vara en del av innehållet i den 
kommande avhandlingen. Om du är intresserad kommer du att få tillgång till avhandlingen när 
den är publicerad. Lämna i så fall kontaktuppgifter på samtyckesformuläret. 
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Hantering av data 
Videofilmer och röstinspelningar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
De kommer att förvaras i låst skåp på Karlstads universitet och i enlighet med universitetets 
principer sparas i 10 år. Foton, transkriptioner och minnesanteckningar kommer att förvaras på 
lösenordsskyddad dator. Ditt namn eller annan personlig information kommer inte att används 
varken vid anteckningar, i analysarbetet, i avhandlingen eller andra presentationer av studiens 
resultat. Bilder och videosekvenser kommer om de visas offentligt att behandlas med bild- och 
videoredigeringsprogram så att deltagarnas utseende inte går att känna igen. 

Videofilmning i forskningssyfte räknas som personuppgifter och hantering av dessa lyder från 
och med 25 maj 2018 under dataskyddsförordningen. Enligt denna har du rätt att gratis ta del 
av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det 
kommer även att finnas en möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. För denna studie 
är Karlstads universitet forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombud 
på Karlstads universitet är Conny Claesson tel. xxx xxx xx xx eller dpo@kau.se. 

Frivilligt deltagande 
Ditt deltagande är frivilligt, och du har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att ange 
något skäl. Om du vill utgå ur studien kontaktar du mig eller huvudansvarig forskare.  

Om du samtycker till att delta i studien önskar jag din underskrift  på medföljande 
samtyckesformulär. 

 

Ansvariga för studien 

Huvudansvarig forskare: 
Kerstin Göransson 
Professor i specialpedagogik   
Institutionen för pedagogiska studier 
 Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx 
kerstin.goransson@kau.se 

Studiens kontaktperson och genomförare: 
Anna Sjöqvist 
Doktorand med inriktning specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx, mobil xxx xxx xx xx 
anna.sjoqvist@kau.se  
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Samtyckesformulär 

 

Jag som assistent/annan skolpersonal har fått information om den planerade 
studien ”Estetiska ämnen i grundsärskolan – undervisning och lärande” och har 
haft tillfälle att ställa frågor. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och ger mitt 
tillstånd till hantering av personinformation enligt den beskrivning som getts i 
informationen till mig som forskningsperson. Jag samtycker härmed till att delta 
i studien.  

 

 

________________________                                              
Datum 
                          
 

_______________________________________________________________   
Namnteckning 
 

 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 

 

 

Mailadress för att få del av den färdiga studien: OBS! Frivilligt! 

 

_________________________________________________________________ 
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Förfrågan till vårdnadshavare  
om elevs deltagande i forskningsstudie 

 
Detta är en förfrågan om elevers deltagande  i en forskningsstudie med titeln ”Estetiska ämnen 
i grundsärskolan – undervisning och lärande”. Studien kommer att genomföras i den 
grundsärskola där ditt/ert barn är elev. Studier av barn under 18 år kräver vårdnadshavares 
godkännande och därför får du/ni här information om den planerade studien och en förfrågan 
om samtycke till elevens deltagande. Självklart kommer även eleven att informeras om studien 
och tillfrågas om att delta. Jag som genomför studien heter Anna Sjöqvist och är doktorand vid 
Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Min inriktning är 
specialpedagogik och denna forskningsstudie kommer att utgöra en av grundstenarna i min 
kommande avhandling.  
 
Syftet med studien 
Det finns relativt lite forskning om undervisning och lärande i grundsärskolan. Det 
övergripande syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om de möjligheter till 
kunskapsutveckling som elever i grundsärskolan har. Då elever i grundsärskolan har fler timmar 
i estetiska ämnen än elever i grundskolan är studiens fokus på grundsärskolans ämne slöjd och 
det estetiska ämnesområdet i inriktningen träningsskolan.  Jag vill undersöka vilka metoder och 
undervisningsstrategier lärarna använder, men också studera elevernas lärande.  

Vem deltar i studien? 
Genom en enkät till Sveriges alla grundsärskolor har skolans rektor/biträdande rektor svarat att 
det finns ett intresse från skolans sida att delta i studien. De som sedan är tillfrågade och 
kommer att delta i studien är den/de lärare som undervisar i slöjd och det estetiska 
ämnesområdet i träningsskolan. Läraren har fått föreslå vilken/vilka elevgrupper som hon/han 
anser passar bra för studien. Då ditt/ert barn ingår i en sådan grupp är frågan om det finns 
intresse för att hon/han deltar i studien. 

Vad innebär deltagandet i studien? 
För att besvara studiens frågor vill jag observera lektioner i ämnet slöjd samt det estetiska 
ämnesområdet. I samråd med läraren görs upp om lämpliga lektionstillfällen att observera, 
sammanlagt mellan 2-8 lektioner. Innan observationerna påbörjas kommer jag att göra besök i 
gruppen och presentera mig. Vid observationstillfällena kommer jag att videofilma och föra 
fältanteckningar, samt även fotografera till exempel arbetsmaterial och elevers arbetsuppgifter. 
I samband med de observerade lektionerna kommer undervisande lärare att intervjuas. Som 
grund för intervjuerna kommer bland annat utvalda sekvenser från de videofilmade lektionerna 
att användas. Några elevintervjuer kommer inte att göras. Videofilmerna kommer sedan att 
transkriberas, det vill säga innehållet skrivs ned. Det är dessa transkriptioner/anteckningar som 
sedan kommer att analyseras och utgöra grunden för min avhandling. Om intresse finns kommer 
du/ni att få tillgång till avhandlingen när den är publicerad. Lämna i så fall kontaktuppgifter på 
samtyckesformuläret. 
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Hantering av material 
Videofilmer och röstinspelningar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
De kommer att förvaras i låst skåp på Karlstads universitet och i enlighet med universitetets 
principer sparas i 10 år. Foton, transkriptioner och minnesanteckningar kommer att förvaras på 
lösenordsskyddad dator. Elevens namn eller annan personlig information kommer inte att 
används varken vid anteckningar, i analysarbetet, i avhandlingen eller andra presentationer av 
studiens resultat. Bilder och videosekvenser kommer om de visas offentligt att behandlas med 
bild- och videoredigeringsprogram så att deltagarnas utseende inte går att känna igen. 

Videofilmning i forskningssyfte räknas som personuppgifter och hantering av dessa lyder från 
och med 25 maj 2018 under dataskyddsförordningen. Enligt denna har du rätt att gratis ta del 
av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter. Det 
kommer även att finnas en möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. För denna studie 
är Karlstads universitet forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombud 
på Karlstads universitet är Conny Claesson tel. xxx xxx xx xx eller dpo@kau.se. 

Samtycke 
Enligt etikprövningslagen (2003:460) ska särskild hänsyn tas vid forskningsstudier där personer 
med nedsatt beslutsförmåga deltar. Till denna grupp räknas elever i grundsärskolan och det är 
därför extra viktigt att du/ni som vårdnadshavare informeras om och godkänner elevens 
eventuella deltagande. Eleverna kommer även att informeras och få lämna samtycke utifrån sin 
förmåga. Under observationerna kommer jag att vara extra observant på om någon elev verkar 
uppleva obehag eller på annat sätt visar att den inte vill bli filmad eller att filmningen stör. I så 
fall kommer filmningen att avbrytas. Lektionens lärare och eventuellt annan närvarande 
personal som känner eleverna kommer att vara mycket viktiga för att läsa av eleverna och 
bedöma om filmning är ok eller inte. 

Frivilligt deltagande 
Elevens deltagande är frivilligt, och du/ni har rätt att närsomhelst avbryta elevens deltagande 
utan att ange något skäl. Att eventuellt avbryta deltagandet får inga konsekvenser för den hjälp, 
stöd eller vård eleven får. Om du/ni vill att eleven utgår ur studien kontaktar du/ni mig eller 
huvudansvarig forskare.  

Om du/ni samtycker till att eleven deltar i studien önskar jag din/er underskrift  på medföljande 
samtyckesformulär. 

Ansvariga för studien 

Huvudansvarig forskare: 
Kerstin Göransson 
Professor i specialpedagogik   
Institutionen för pedagogiska studier  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx 
kerstin.goransson@kau.se 

Studiens kontaktperson och genomförare: 
Anna Sjöqvist 
Doktorand med inriktning specialpedagogik 
Institutionen för pedagogiska studier  
Karlstads universitet 
Tel xxx xxx xx xx, mobil xxx xxx xx xx 
anna.sjoqvist@kau.se  
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Samtyckesformulär 

 

Jag/vi som vårdnadshavare har fått information om den planerade studien 
”Estetiska ämnen i grundsärskolan – undervisning och lärande” och har haft 
tillfälle att ställa frågor. Jag/vi vet att deltagandet är frivilligt och ger tillstånd till 
hantering av personinformation enligt den beskrivning som getts i informationen 
till mig/oss som vårdnadshavare. Jag samtycker härmed till att 
 
 
__________________________________________________deltar i studien.  
Elevens namn 
 

________________________                                              
Datum 
                          
 
_______________________________________________________________   
Namnteckning vårdnadshavare  
 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande vårdnadshavare  
 
 
_______________________________________________________________ 
Namnteckning vårdnadshavare  
 

_______________________________________________________________ 
Namnförtydligande vårdnadshavare  
 

 

Mailadress/mailadresser för att få del av den färdiga studien: OBS! Frivilligt! 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Jag heter Anna Sjöqvist.  

Jag jobbar på universitetet i Karlstad. 

Jag är forskare och ska skriva en bok. 

Boken ska handla om särskolan och 

om slöjd. 

 

Jag vill veta mer om din skola. 

Jag ska filma lektioner. 

Du kommer att bli filmad. 

Din lärare kommer att bli filmad och intervjuad. 

 

Jag kommer att använda filmerna när jag skriver min bok. 

Din lärare kommer att få se en del av filmerna.  

Mina lärare på universitetet kommer att få se en del av filmerna. 

Sen ska filmerna låsas in i ett skåp på universitetet. 

 

När jag visar filmerna för andra syns det inte att det är 

du. Du blir tecknad, ungefär såhär  

I boken är bilderna också tecknade. 

I boken används inte ditt riktiga namn. Du är hemlig. 

 

Du får säga nej om du inte vill vara med. 

Om du säger ja får du ångra dig. Du får säga nej senare. 
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Ja jag vill vara med i Annas bok om slöjd 

 

Ok att Anna filmar och skriver. 

 

 

 

Namn: ___________________________________________________ 

 

 

Datum: ___________________________________________________ 
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Slöjdundervisning i grundsärskolan

Den här avhandlingen handlar om slöjdundervisning i grundsärskolan. 
Med utgångspunkt i kritisk-konstruktiv didaktisk teori riktas intresset mot 
utbildningens demokratiserande dimensioner och hur elever i grundsärskolan 
kan ges förutsättningar att utveckla Bildning, i betydelsen självbestämmande, 
medbestämmande och solidaritet. 

En enkätstudie till grundsärskolerektorer och en fallstudie vid två grundsärskolor 
visar hur variationer gällande faktorer på både skol- och klassrumsnivå skapar 
olika förutsättningar för Bildning genom slöjd. Det handlar till exempel om 
organisatoriska faktorer som undervisningslokaler, lärares utbildning och rektors 
skolformsansvar. Det handlar även om lärares didaktiska grundsyn och den 
didaktiska miljöns utformning i själva undervisningssituationen, där lärares och 
elevers samhandlingar i relation till slöjdens kunskapsinnehåll ger olika utrymme 
för grundsärskolans elever att utveckla självbestämmande, medbestämmande 
respektive solidaritet.

Avhandlingen bidrar med didaktisk kunskap om ämnet slöjd, om grundsärskolans 
verksamhet samt, mer generellt, om undervisning i estetiska ämnen i 
specialpedagogiska praktiker. Den utgör även ett bidrag till diskussioner om 
demokratiska frågor i förhållande till specialpedagogik samt om utbildningens 
övergripande syfte.
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Den här avhandlingen handlar om slöjdundervisning i 
grundsärskolan. Med utgångspunkt i kritisk-konstruktiv 
didaktisk teori riktas intresset mot utbildningens 
demokratiserande dimensioner och hur elever i grund-
särskolan kan ges förutsättningar att utveckla Bildning,  
i betydelsen självbestämmande, medbestämmande  
och solidaritet. 

En enkätstudie till grundsärskolerektorer och en 
fallstudie vid två grundsärskolor visar hur variationer 
gällande faktorer på både skol- och klassrumsnivå 
skapar olika förutsättningar för Bildning genom slöjd. 
Det handlar till exempel om organisatoriska faktorer 
som undervisningslokaler, lärares utbildning och rektors 
skolformsansvar. Det handlar även om lärares didaktiska 
grundsyn och den didaktiska miljöns utformning i själva 
undervisningssituationen, där lärares och elevers 
samhandlingar i relation till slöjdens kunskapsinnehåll 
ger olika utrymme för grundsärskolans elever att 
utveckla självbestämmande, medbestämmande 
respektive solidaritet.

Avhandlingen bidrar med didaktisk kunskap om 
ämnet slöjd, om grundsärskolans verksamhet samt, 
mer generellt,  om undervisning i estetiska ämnen i 
special pedagogiska praktiker. Den 
utgör även ett bidrag till diskussioner 
om demokratiska frågor i förhållande 
till specialpedagogik samt om 
utbildningens övergripande syfte.
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