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Abstract 
 

This essay studied the occurrence of meaningful objects and role models in textile sloyd 

education.  I´m eager to learn how teachers organize their activities with these role models 

and how they are used in today's sloyd teaching. Is the purpose to inspire or instruct and are 

the historical and cultural objects used in education? The Swedish curriculum (2011), has 

listed the purpose and core content for sloyd, it is to use the ability of handicraft and sloyd-

traditions as rolemodels for pupil´s own ideas and creativity. 

 

Through three interviews with three textile teachers, I have been given an insight into the 

issues which this survey. The presence of role models and finished crafts objects are ample in 

certain sloyd classrooms. They are used for different purposes, to inspire and instruct. On the 

other hand there are sloyd teachers who deliberately do not use finished objects and they have 

the same purpose. The absence of role models creates opportunities for the pupil to be 

inspired by their own ideas and work self -instructive. The difference depends on teacher’s 

attitudes and assumptions about how learning occurs.  
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Sammanfattning 
 

 

I detta arbete studeras förekomsten av betydelsebärande slöjdföremål och förebilder i 

textilslöjden. Jag är intresserad av hur lärare organiserar sin verksamhet med dessa föremål 

och förebilder och på vilket sett de används i dagens slöjdundervisning. Är syftet att inspirera 

och instruera och används historiska och kulturella slöjdföremål i undervisningen? 

Skolverket, Lgr11 (2011), har i det centrala innehållet i läroplanen för slöjd lyft in förmågan 

att använda hantverk och slöjdtraditioner som förebilder för egna idéer och skapande.  

 

Genom att intervjua tre undervisande textillärare har jag fått en insyn i frågan som syftet tar 

upp. Förekomsten av förebilder och färdiga slöjdföremål förekommer rikligt i vissa slöjdsalar 

men används i olika syften, att inspirera och att instruera. Så finns det slöjdlärare som 

medvetet inte använder sig av färdigt material och det i samma syfte. Frånvaron av förebilder 

skapar förutsättningar för eleven att inspireras av egna idéer och arbeta självinstruerande. 

Olikheterna beror på lärares förhållningsätt och antaganden om hur ett lärande går till. 
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1 Inledning 
 

 

Mitt första slöjdföremål från 1967 har jag sparat. Det är en smårutig lila slöjdpåse, hopsydd 

helt för hand där jag som 10-åring lite tafatt broderat mitt monogram i rutorna med korstygn. 

Det var bygdens ogifta och nyligen pensionerade småskolelärarinna Maja Högberg som 

undervisade alla flickor i skolan i helgrupp. I vår familjs ägo finns också ett album med ett 

fotografi från min farmors småländska byskola på 1910-talet. Flickorna sitter och syr i bänkar, 

alla har flätor i håret, mörka klänningar och vita förkläden på sig. De har slöjd och där sitter 

farmor som ung längst fram, Rut Agnes Cecilia, hon som är en av mina största förebilder.  

 
1.1 Bakgrund 
 

När jag var barn var det fult att härmas. Får man göra efter, dvs. samma sak eller är det fult 

och fegt? Vems idé var det från början? Som vuxen brottas jag fortfarande med suget efter att 

få kopiera en god idé som något på gränsen till brottsligt. Original eller kopia, det är en stor 

fråga... eller är det inte det? Att använda sig av förebilder på slöjden är något som jag har 

funderat mycket på och det har med min ambivalens till kopiering och härmande att göra. För 

om jag bara kopierar så hittar jag ju inte på något eget och det är ju mycket bättre och finare. I 

vilken fälla lurar jag in mina elever om slöjdsalen är tapetserad av saker att inspireras av? 

 

Jag gick en konsthantverksskola 1979 – 80 och trodde jag skulle få lära mig grunderna i att 

måla och teckna. Men lärarna på skolan ville inte påverka mig utan uppmuntrade till att hitta 

mitt eget uttryck. Minns den frustration det var att sitta med ett tomt papper framför sig och 

penslarna i handen med uppmaningen att ”det är bara att börja”. Senare gick jag en kvällskurs 

i oljemålning och fick då lära mig hantverket. Att måla med olika penslar och på olika papper, 

hur man skissar, blandar färg och hur man lägger skuggor. I min verksamhet idag så sitter 

denna föreställning djupt rotad hos mig. Det finns en sida av mig som tror att färdiga föremål 

och modeller inte är riktigt rumsrent som inspiration för mina elever. Men i dagens kursplan 

för slöjd, Lgr 11, är detta tvärtom något som finns inskrivet i det centrala innehållet för år 4 - 

6: Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Där står det bl.a. att vi ska arbeta med 

förmågan att använda ”hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor 

och förebilder för egna idéer och skapande” (Skolverket 2011, s215).  

 

En bit in på 1980-talet gick jag en fritidsledarutbildning i folkhögskoleregi. Vi hade 

beteendevetenskap på schemat och studerade Jean Piagets utvecklingspsykologi. I samband 

med denna studie har jag förstått hur påverkad jag har varit och fortfarande är av hans 

antaganden om barns utveckling och hur de lär sig. De senaste 25 åren har jag haft synen på 

min roll som lärare/ledare att vara den som går sist och följer barnens steg, utveckling. Jag har 
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sett på barn som någon som går och bär på en oupptäckt skatt, att min uppgift som 

lärare/ledare är att ge dem rätt förutsättningar att utvecklas och lära känna sig själva och det 

unika i dem själva. I samband med mina studier de senaste två åren har jag mött den 

sociokulturella teori som Vygotskij stod för och som betytt mycket för synen på lärande i 

skolan idag. Tidigare var det inte optimalt att visa förebilder som inspiration, det kunde styra 

för mycket och störa barnens egen naturliga process. Numera ser jag på förebilder som 

redskap och viktiga medel i min undervisning som ett led i ökad förståelse för det elever ska 

kunna skapa, kunskapa om. I ett sociokulturellt perspektiv är det inte något konstigt med 

förebilder. Men hur ser det ut i skolornas slöjdsalar idag? Hur används förebilder?  

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på betydelsen av slöjdföremål och 

förebilder i sin undervisning på slöjden och på vilket sätt lärare organiserar sin verksamhet 

kring slöjdföremål och förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevens lärande. 
 

Med slöjdföremål menar jag en färdig produkt som är hantverksmässigt utförd t.ex. vantar, 

väska, mössa. Med förebild menas mall, bilder, böcker och skriftliga instruktioner med 

illustrativa bilder. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande 

frågeställningar valts. 

 

 Hur använder lärare färdiga slöjdföremål och förebilder i sin undervisning?   

 

 Vilken betydelse har användandet av slöjdföremål och förebilder enligt lärarna? 

 

På vilket sätt påverkar antaganden om lärande lärarnas undervisning kring förebilder och 

färdiga slöjdföremål? 

 

Hur kan det centrala innehållet tolkas i slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: 

”hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för 

egna idéer och skapande” (Skolverket 2011, s. 215). 

 
1.3 Avgränsning 

Jag har i denna studie avgränsat mig till att studera den textila delen av skolämnet slöjd. Det 

är det jag arbetar med och håller på att utbilda mig till, textillärare. I slöjd arbetar man också 

med material som trä och metall och undervisningen är oftast organiserad efter en uppdelning 

i dessa material. 
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 Det finns på våra skolor i landet speciellt utrustade lokaler för textil respektive trä och 

metallslöjd och med några få undantag undervisas de också av olika lärare utbildade för 

textilslöjd eller trä och metallslöjd. Historiskt sett och idag finns det många aspekter och 

perspektiv att ta upp i det som skiljer och förenar även i syftet med denna studie men jag har 

valt att begränsa mig till den textila delen.  
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Modellslöjd för flickor 

Eftersom syftet med arbetet är att studera användandet av slöjdföremål och förebilder på 

textilslöjden börjar jag med en historisk tillbakablick. Flera kvinnor har haft betydelse för den 

textila slöjden, den mest kända svenska slöjdmodern är Hulda Lundin, 1847 – 1921, (Borg, 

2008). Hon gav ut boken ”Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd” redan 1872. 

Enligt Borg (2008 s.56) poängterar Lundin två saker i målet för undervisning, dels som 

formellt bildningsmedel genom att ”skärpa tanken, stärka ordningssinnet och utveckla 

självverksamhet”. Den andra delen handlade om att lära sig utföra praktiska uppgifter genom 

att ”öva handen och ögat, att framkalla kärlek till noggrant och omsorgsfullt utfört arbete och 

därjämte skall undervisningen sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter”.  

Modellserien innehöll enbart nyttiga föremål som dekorerades med någon enstaka bård. 

Progressionen låg i uppgifternas karaktär, de skulle anpassas till barnens förmåga och gradvis 

öka i svårighetsgrad, hänsyn skulle tas till ålder och tillgång på tid (Borg, 2008). Genom åren 

har det virkats grytlappar och taveltorkare, sytts babyutstyrslar och stickats strumpor. Boken 

blev en bestseller och utkom i många upplagor ända fram till 1950-talet, då något bearbetad 

av Elsa Valentin. Under dessa sjuttiotalet år fick den en otrolig genomslagskraft i svensk 

handarbets- och textilslöjdsundervisning (Borg, 2008).  

Flickslöjden växte fram under en brytningstid i samhället, industrialismens framväxt gjorde 

det möjligt för kvinnor att arbeta utanför hemmet men de hade fortfarande kvar sina 

hushålliga plikter. Kajsa Borg (2008) beskriver hur flickslöjden skulle fostra de unga flickorna 

in i sina förutbestämda roller. Som husmor var det av vikt att visa duglighet genom att kunna 

sy och sticka, lappa och laga. Enligt Borg (2008) finns i Lundins bok beskrivningar på hur 

handarbetsundervisningen skulle nå ut genom ”åskådlighet och progression”. Med 

väggplanscher som illustrerade starkt uppförstorade nålar, stickor och grovt ullgarn kunde 

lärarinnan tydligt demonstrera tillvägagångssätt för ett stort antal flickor.  

 

2.2 Föreställningar om lärande 

År 2013 lever vi i ett samhälle som utvecklas i allt snabbare takt. Detta gäller de flesta 

områden och skolan är absolut inget undantag. På alla lärarutbildningar idag ges en 

tillbakablick på olika teorier om lärande som härskat och präglat den svenska skolan på bara 

de senaste sextio åren i efterkrigstid. ”En lärare kan inte agera i klassrummet eller organisera 

sin verksamhet utan att medvetet eller omedvetet bygga på olika antaganden om vad som är 

produktivt att företa sig” (Säljö, 2003 s. 72). I en artikel av Säljö, ”Föreställningar om lärande 

och tidsanda” från 2003 lyfter han fram hur vi detta dryga halvsekel sett på lärande genom de 
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vetenskapliga teorierna som växlat. Och hur detta påverkar vårt sätt att kommunicera, 

argumentera och debattera om lärande. 

 

2.2.1 Behaviorismen, lärande som formar 

Behaviorismen räknas som en stark vetenskaplig rörelse inom synen på lärande och 

dominerade västvärlden under 1950 - 60 talet. Enligt Säljö (2003) bygger den på att kunskap 

förvärvas i små steg och byggs på till något större. Det finns en progression i det som ska 

läras ut och centralt är också repetitionen som förstärker och motverkar att du glömmer. 

Lärandet är erfarenhetsbaserat och kunskap ska man kunna observera när den byggs upp 

genom övningar och drillande till önskat beteende.  Genom att undervisningen formulerade 

sig i en steg för steg plan växer elevernas kunskap fram när den ger respons på specifik 

stimuli. Att lära sig är att forma ett beteende och människan blir summan av sina erfarenheter 

hon byggt upp. Från central ort gjordes målformuleringar för skolan och på det sättet kunde 

man förutbestämma ända ner på lektionsnivå vad som hände i de svenska klassrummen. De 

inövade färdigheterna skulle vara lika för alla. Något som till stor del lever kvar i skolan idag 

är vikten av positiv förstärkning för att belöna ett önskat beteende, att ge beröm (Säljö, 2003). 

Den som räknas till behaviorismens främste är B.F. Skinner, 1904 – 1990.  

 

2.2.2 Lärande enligt konstruktivismen 

Under 1970-talet och fram till och med 1990-talet fick Jean Piagets, 1896 – 1980, forskning 

om kunskapsteorier och utvecklingspsykologi stor betydelse för skolan. Konstruktivismen är 

en teori som betonar det aktiva kunskapssökandet. Piaget beskrev barnet som den aktive 

forskaren av världen. Genom att experimentera, formulera hypoteser och pröva sig fram 

inriktar sig barnet på att lära. För Piaget är utveckling något som ligger latent, det kommer 

inifrån och växer fram spontant i en självgående stadieutveckling (Säljö, 2003). 

 

Detta barnperspektiv fick stor betydelse hos läroboksförfattare, pedagoger och lärare samt 

även den statliga barnstugeutredningen från slutet av 60-talet och Lgr69 (Säljö, 2003). Frågan 

blev hur vi skulle kunna ta tillvara denna naturliga, vetgiriga, kreativa lust. Barnet är inriktat 

på att lära och det gäller för skolan att se till att det finns möjligheter för eleven att vara aktiv 

och utvecklas med utgångspunkt i sina egna självupplevda erfarenheter. Hur skulle den 

pedagogiska miljön se ut och undervisningen organiseras? Barnen på sin upptäcktsresa skulle 

inte störas av att man visade vad som var rätt och läraren blev någon som inte skulle lägga sig 

i (Säljö, 2003).  

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

2.2.3 Sociokulturella tolkningen av lärande 

 

I diskussionen om lärande idag utgår dagens forskare i stor utsträckning från ett sociokultu-

rellt perspektiv. Vygotskijs teoribildning innehåller bl.a. idéer om användningen av olika red-

skap som resurser för lärande. Redskapen kan vara fysiska eller mentala och genom dem me-

dieras, förmedlas världen för oss. Utifrån tidigare erfarenheter blir dessa redskap hjälpmedel 

att socialt och kulturellt förstå, tolka och handla därefter. Till de ej materiella dimensionerna 

hör värderingar och idéer som föds tillsammans med andra i den dagliga interaktionen (Säljö, 

2003).  Ett strålande exempel på fysiska redskap som resurser för kroppslig kunskapsbildande 

hittar vi i slöjdsalarna. De är fulla av verktyg och redskap som sax, hammare, sågen och nå-

len. Till detta räknas också materialet såsom t.ex. kardad ull eller en bit doftande trä och fär-

diga slöjdföremål som är hantverksmässigt utförda.  Det är också ett lärande som sker mellan 

kroppen, materialet och redskapen och den upplevelsen är central i hantverksmässigt lärande 

(Hasselskog, 2010). 

 

I inledningen av ”Fantasi och kreativitet i barndomen” beskriver Vygotskij kunskapsprocessen 

som en fråga mellan reproduktion och kreativitet, två aspekter som berör hela vidden av 

människans aktivitet.  

 

Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga barnets 

erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju mer 

ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd 

verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess 

fantasi vid i övrigt lika förutsättningar. 

( Vygotskij, 1995 s. 20). 

 

       

Vygotskij tänker sig att man kan stimulera barnets kreativitet och fantasi genom att berika 

dess erfarenheter. Det gör man genom att ge stoff till fantasin.  Ju mer ett barn har sett, hört, 

upplevt desto mer produktiv blir dess fantasi. Fantasin behövs också för att berika 

erfarenheter. Det barnet/eleven inte har någon erfarenhet av i verkligheten kan fantasin ge om 

man återberättar, läser, tar del av det andra varit med om. Det är också viktigt att ge barn 

utmaningar och uppgifter som berör deras samlade erfarenheter. För att på ett bra sätt 

stimulera dem till kreativitet gäller att ge dem material, inspiration och stoff att skapa av och 

sedan lämna dem fria. Individuella skapelser innehåller alltid intryck från tidigare 

erfarenheter. Ingen uppfinning är unik, det finns alltid spår och rester av ett anonymt 

samarbete. I skapandet pågår en ständig historisk process och där det som blir till idag är en 

fortsättning av det som kom till igår (Vygotskij, 1995). 
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2.3 Idag i slöjdsalen 

 
Det finns tidigare forskning som visar att slöjdlärare representerar olika syn i förhållande till 

slöjdämnet (Berge, 1992; Borg, 2001; Hasselskog, 2000). Till stor del baserar den sig dock på 

studier av blivande slöjdlärare.  I en avhandling från 2010 har Hasselskog gjort en studie som 

har verksamma slöjdläraren i fokus, ”Slöjdlärares förhållningsätt i undervisningen”. 

Antaganden hur elever lär sig skapar olika förhållningsätt för hur lärare organiserar sin 

verksamhet. Medvetna eller omedvetna attityder och inställningar påverkar undervisningen i 

hög grad vilket jag kommer att visa på i detta avsnitt. 

 

 

2.3.1 Olika verksamheter 

 

Att slöjdundervisning ser olika ut har konstaterats av skolverket i den nationella utvärderingen 

av grundskolan 2003, NU-03, (Skolverket 2005). Den visar på att lokala tolkningar av 

slöjdens kursplan genererar verksamheter som ser olika ut på olika skolor och hos olika lärare. 

Eleverna upplever slöjden som positiv, de har stort inflytande, stor valfrihet och ges tillfälle 

att ta eget ansvar. Engagemanget är stort i slöjdämnet och det intar en särställning bland 

skolämnen. Det kan sägas att eleverna trivs på slöjden och det är det som utmärker ämnet 

generellt men de har svårt att förstå nyttan med slöjd (Skolverket 2005). 

 

Slöjdlärare ger uttryck för olika syn på ämnet och undervisningen. Dessa indikationer ligger 

till grund för Hasselskogs avhandling ”Slöjdlärares förhållningsätt i undervisningen” (2010). 

Enligt Hasselskog är det de lokala tolkningarna av kursplanen påverkar verksamheten, 

ytterligare faktorer som påverkar är lärarens personlighet, egna intressen, syn på ämnet, 

utbildningen och kunskapssyn  

 
 

2.3.2 Olika fokus hos lärare 

 

Hasselskog har utifrån sin studie konstruerat fyra idealtyper av slöjdlärare; instruktör, 

hantverkare/pedagog respektive serviceman. Typerna är konstruerade utifrån ett visst sätt att 

agera, uttrycka sig eller mot vad i undervisningen som uppmärksamheten riktas och de olika 

idealtyperna har tillskrivits olika förhållningsätt (Hasselskog, 2010). Han har genom sin studie 

identifierat tre huvudsakliga förhållningssätt bland slöjdlärarna: Lärare som lägger fokus på 

instruktioner och att visa, initiativet i elevens arbete ligger mest hos läraren. Eleverna inväntar 

hjälp av läraren för att komma vidare i nästa steg av sitt arbete och kan ofta bara utföras på ett 

enda sätt. Det är framställningen av varje elevs produkt som står i centrum och de lär sig 

genom utföra instruktionen från läraren eller genom anvisningar från en arbetsbeskrivning. 

Det andra förhållningssättet, att stötta, lägger initiativet mest hos eleven själv och stöttar vid 

behov med det de önskar hjälp med. Arbetet är så självständigt som möjligt och eleven lär sig 
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genom att de upplever, diskuterar och förstår. En stödjande lärare låter sina elever upptäcka 

vad som är möjligt att uppnå utifrån deras tidigare erfarenheter och det ställs krav på elevens 

föreställningsförmåga. Så finns det lärare som har fokus på elevernas förståelse genom 

samtal, dialog och förklaringar där initiativet i pågående arbete delas av lärare och elev. Fokus 

ligger i större utsträckning på slöjd och hantverksrelaterade aspekter i undervisningen än på 

nästa steg i arbetet. Läraren knyter an till elevens tidigare erfarenheter och i en dialog 

diskuteras arbetet på ett övergripande sätt. Han benämner de tre förhållningssätten som lärare 

med tre olika slags fokus; att instruera, att stötta och att skapa förståelse (Hasselskog, 2010). 
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3 Metod 
 

 

3.1 Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på betydelsen av slöjdföremål och 

förebilder i sin undervisning på slöjden och på vilket sätt lärare organiserar sin verksamhet 

kring slöjdföremål och förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevers lärande. För att 

kunna kartlägga detta har jag valt att intervjua andra textilslöjdslärare i samtalsintervju av 

respondentkaraktär. Där är det inte personerna som står i centrum utan uppfattningen i en 

fråga. I en samtalsintervju lämnas frågorna öppna och det ger möjligheter att registrera 

oväntade svar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012).  I en öppen frågeställning 

kommer respondenten på det sättet att öppna upp för följdfrågor och det kan framkomma 

saker som inte kommit fram med någon annan metod, t.ex. enkätundersökning eller 

kvantitativa intervjuer dvs. många intervjuer med ett standard frågeformulär. För att få 

möjlighet att ställa frågor som ger djupgående svar, kommer jag att genomföra tre samtals 

intervju undersökningar. Dessa har spelats in digitalt för att sedan transkriberats och 

analyserats.  

 

Jag har provintervjuat min närmaste slöjdkollega. Fokus var att träna på att växla mellan 

intervjuarens roll som lyssnare och att i stunder växla över till en samtalspartner. Också på 

vilket sätt följdfrågor skulle ställas så det kom fram svar på frågeställningarna.  Efter 

provintervjun har det tillkommit en fråga; betydelsen av att använda sig av färdigställda 

slöjdföremål i undervisningen.  

 

3.2 Urval 

Min kollega har också bistått med förslag på personer att intervjua. I en intervju är det lättare 

att hålla sig till ämnet och frågeställningarna om man inte har någon tidigare relation som t.ex. 

kollega (Esaiasson, 2012). Det hjälper till att hålla nödvändig distans; forskare och 

respondenten.  Undersökningen syftar till att dokumentera variationer och identifiera gemen- 

samma mönster (Esaiasson, 2012).  

 

Variabler i variation är dels antalet tjänsteår och vid vilken tidpunkt den intervjuade slutförde 

sin utbildning som slöjdlärare. Den andra variabeln bidrar också min kollega med. Hon har 

vissa förkunskaper om på vilket sätt våra kollegor på andra skolor arbetar utifrån syftet med 

undersökningen och kan ge förslag på respondenter. Detta för att kunna dokumentera 

variationer om förekomsten av slöjdföremål och förebilder och i vilket syfte de används. 
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Via mail kontaktade jag fyra textillärare som är yrkesverksamma på skolor i samma kommun 

som jag och i ett fall en grannkommun. Tre svarade jakande och vi kom överens om att träffas 

i deras respektive slöjdsal. Den enda informationen jag gav var att jag skrev ett examensarbete 

och i samband med detta ville ställa några frågor om deras arbete i slöjden. Intervjuerna 

spelades in på min mobiltelefon och de tog mellan trettio till fyrtio minuter att genomföra. 

 

 

3.3 Rut, Agnes och Cecilia 

Jag har intervjuat tre textilslöjdslärare, alla behöriga och med mångårig erfarenhet i skolan. 

De namn som förekommer är fiktiva och det är de namn, Rut, Agnes, Cecilia, som min farmor 

bar. Rut har arbetat som textilslöjdlärare sedan examen 1971 och varit yrkesverksam i över 

fyrtio år. Hon arbetar med årskurs 3 till 6 på små skolor som ligger i ytterområdet till 

centralorten och har alltid gjort det. Agnes har ca 30 års tidigare yrkeserfarenhet i områden 

som ligger nära lärare och hantverk. För 9 år sedan omskolade hon sig till slöjdlärare och har 

arbetat som det sen dess och har även behörighet inom bild. Just nu arbetar hon med elever 

enbart i slöjd och årskurs 3 till 6.  Cecilia har efter sin utbildning till textilslöjdslärare klar 

1996, arbetat i 17 år på olika skolor i kommun och arbetar just nu med alla årskurser, från 

3:an till 9:an. 

 
3.4 Etiska principer 

 

Denna undersökning har tagit i beaktande de fyra huvudkraven om forskningsetiska principer 

från Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna i denna undersökning har enligt kravet om 

information blivit upplysta om syftet med denna studie. De har alla tackat ja enligt 

samtyckeskravet till att medverka och har upplysts om att de när som helst kan avbryta 

intervjun. För att kunna bortse från förförståelse och förutfattade meningar har jag uppsökt 

personer som jag inte har någon tidigare relation till. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 

genom att de i undersökningen fått fiktiva namn och behandlas anonymt.  Intervjuerna spelas 

in digitalt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dokumentationen. 

Intervjuerna kommer att raderas när arbetet är godkänt och nyttjandekravet uppfylls genom att 

intervjumaterialet kommer endast att användas i detta arbete (Vetenskapsrådet 2002).   
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4 Resultat  

 
Jag har undersökt hur tre textillärare ser på betydelsen av slöjdföremål och förebilder i sin 

undervisning på slöjden och på vilket sätt de organiserar sin verksamhet kring slöjdföremål 

och förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevens lärande. Med slöjdföremål menar 

jag en färdig produkt som är hantverksmässigt utförd t.ex. vantar, väska, mössa. Med förebild 

menas mall, bilder, böcker och skriftliga instruktioner med illustrativa bilder.  

 

 

4.1 Förekomsten av slöjdföremål och förebilder 
 

Jag ställde frågan om lärarna har färdiga slöjdföremål såsom olika väskor och modeller på 

mössor och förebilder såsom böcker, mallar och instruktioner i slöjden. Det visade sig att Rut 

och Cecilia har mycket slöjdföremål och förebilder men Agnes har det ytterst sparsamt och 

som hon medvetet undanhåller eleverna.  
 

Rut använder sig i sin undervisning mycket av förebilder i form av böcker och bilder och letar 

upp sådant som kan intressera eleverna. De böcker hon har är i stor utsträckning beskrivande 

med text och bild steg för steg hur man gör i en tillverkning av en produkt. De är också 

centrerade kring tekniker t.ex. virkning och sömnad. Förekomsten av färdiga slöjdföremål 

såsom virkad grytlapp, kudde i lappteknik, stickad maskot är riklig och hänger ständigt uppe 

på väggarna som en utställning. 

 

Alla pärmar och böcker, färdiga slöjdföremål och förebilder har Agnes gömt undan, hon 

använder sig inte av det i samband med uppstarten av ett arbetsområde. Hon visar bilder och 

föremål men av mer kulturell betydelse, bilder från utställningar och konsthantverksföremål. 

 

Cecilia samlar på sig saker som hennes barn har haft, äldre föremål från mormor och mycket 

som hon själv har sytt upp. Hon letar ständigt efter nyheter på nätet, sådant som är populärt 

och inne. Anslagstavlan i slöjden används att hänga upp föremålen på men inte som en 

permanent utställning utan i kortare perioder.  

 

 

4.2 Hur slöjdföremål och förebilder används  
 

Instruktioner och böcker fokuserade på teknik är central för Rut och detta räknar jag till 

förebild. Hon visar mig en bok om hur man syr gosedjur. Mönstren är mycket avancerade med 

många detaljer och den enda förenklingen som görs i Ruts slöjdverksamhet är att eleverna syr 

dit en enklare variant av ögon. Boken innehåller beskrivningar med mycket illustrativa och 

tydliga bilder med text. Steg för steg visar den på en arbetsprocess som är självinstruerande. 
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Många klarar därför av att sy ett avancerat gosedjur utan att be så mycket om hjälp. Hon 

poängterar också att eleverna fastnar för bilderna i boken och känner inspiration. 

 

På min till fråga till Agnes varför hon inte har färdiga slöjdföremål framme eller använder sig 

av förebilder berättar hon att hennes undervisning inte går ut på att lära sig tillverkningen av 

ett visst speciellt föremål. Istället uppmuntrar hon sina elever till att tänka efter själva vad de 

vill göra för att sedan i diskussion och samtal stimulera till egna kreativa och fiffiga lösningar 

på problem. Förebild för henne är samma sak som en mall eller beskrivning. Instruktioner 

talar om för eleven vad de ska göra men låser också upp för ett givet sätt att arbeta.  Hon har 

nyligen bytt arbetsplats och mött elever som berättar att de tillverkat många olika saker. Men 

när de ska tillverka något enkelt så kan de inte det och det menar Agnes beror på eleverna inte 

lärt sig att tänka själva. Hennes undervisning går ut på att få eleverna att arbeta 

problemlösande, det finns många sätt att tillverka saker på. 

 

Föremål såsom mössor, vantar och väskor används som inspirationen för eleverna i Cecilias 

slöjdsal. Det ska tilltala och det ska verka kul och roligt. Exempelvis säger Cecilia så här när 

hon berättar om uppstarten till ett arbetsområde: ”Man startar ju ofta med ett arbete eller en 

teknik och sen får de välja utifrån massa olika och då kommer föremålen in, att titta på och att 

prova. Dom tycker det är jätteroligt att prova tio olika mössor.” Hon säger också att: ”Dom 

har ju så otroligt lite med tid, de har ju inte tid att prova tio olika sticksätt. Man får ju locka in 

dem att tycka någonting är roligt och så kan de utveckla sig där”. De ska attraheras och 

motiveras, det ska fånga, det ska kunna gå fort för dem så att de orkar hålla fast vid sitt arbete. 

 

 

4.3 Hur lärarna bygger upp sin undervisning 
 

I Ruts slöjdsal har eleverna tillgång till ett rikt utbud av böcker, bilder och färdiga 

slöjdföremål och instruktioner. Hon vill att eleverna ska hitta något som tilltalar och som de 

tycker verkar kul. För henne är det viktigt att eleven följer beskrivningen och de får 

erfarenheter av att följa nästa steg i instruktionen. Viktigt är också att det blir bra när det är 

klart och så som bilden visar, risken är annars att eleven blir besviken på resultatet när det är 

klart. När elever kommer till henne med idéer på föremål som inte finns i slöjdsalen är det 

viktigt med en bild så att hon kan stödja och har en förförståelse vart eleven vill komma. Det 

är bättre att eleven rådgör med henne än att de hittar på egna konstiga lösningar som inte blir 

bra. Materialvalet är viktigt och att svårighetsgraden är på rätt nivå, annars tröttnar de innan 

det är klart. För att undvika det kan hon hjälpa och uppmuntra dem t.ex. med att sticka några 

varv på en vante.  

 

På min fråga till Agnes hur hon låter elever starta upp ett arbete svarar hon: ”Om jag visar 

färdiga föremål så är tipset klart. Jag har gömt alla sådana pärmar (instruktioner, min anm.). 

Och så försöker vi komma fram till men hur vill du att det ska se ut? Och hur är det nu denna 
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väska ska se ut? Ska den ha lock? Ska den ha dragkedja? Hur ska du lösa det?” Hon startar 

upp ett arbete med att låta eleverna tänka och berättar vidare: ”Så försöker jag liksom klura 

ut… försöker locka fram att de ska räkna ut själva vad man måste göra. Och gör man fel och 

känner att jamen oj det här blev jättetokigt, jamen vad gör man då?”   Eleverna tycker hon är 

jobbig, eftersom de måste anstränga sig så. Hon letar efter ingångar till deras tänkande och 

deras egna lösningar på problem, sådant som hon som lärare inte kunnat räkna ut. Hon låter 

elever erfara genom att i diskussioner och samtal stimulera eleverna till att tänka självständigt, 

hitta på egna detaljer och jobba fram helt unika föremål och kluriga lösningar. Hon visar saker 

men inte till att börja med. Om eleverna arbetar med ull så visar hon saker och bilder på 

hantverksmässigt mer avancerade tovade föremål som en tovad ullschal t.ex. och berättar att 

”så kan man också göra”. Syftet är att eleverna ska få en ökad förståelse och bredd i sin 

kunskap och eftersom de redan har tovat ull så har de redan varit med om något liknande. 

 

Med ett rikt utbud av olika slöjdföremål vill Cecilia pumpa sina elever med idéer. Hon är 

ständigt på jakt efter nya saker som kan attrahera och visa på att det finns många olika sätt att 

göra många olika saker på. På det sättet får elever erfara vad och hur man kan göra. Eleverna 

plockar detaljer att jobba vidare med och sätter ihop till sin unika produkt. Hon jobbar 

interaktivt mot eleverna en och en och diskuterar genom att visa saker, detaljer och hur det 

kan bli i olika material eller tekniker såsom virkning eller stickning, broderi eller textiltryck. 

Hon bearbetar arbetsbeskrivningar så att de passar elevernas sätt att jobba så självständigt som 

möjligt. I det egna arbetet växer erfarenheter och ju mer eleven har jobbat med olika föremål 

och tekniker så kommer kreativiteten efter hand. Cecilia menar att man inte kan skapa ett eget 

uttryck om man inte känner till och har erfarenhet av någonting. Kreativiteten och det egna 

personliga uttrycket kommer efterhand när eleverna jobbar på. 

 

 

4.4 Lärarnas elevuppgifter 
 

I början av terminen berättar Rut för sina elever att uppgifterna består av t.ex. ett broderi, en 

maskinsömnad och en garnteknik. Valfriheten består av att eleverna kan välja när på 

terminerna de tillverkar något i de olika teknikerna och vad de vill tillverka. När Rut var 

färdig med sin lärarutbildning och började arbeta i början på 70-talet såg hennes undervisning 

annorlunda ut. Verksamheten var mycket mera styrd av färdiga elevuppgifter, alla gjorde 

samma sak. Uppgift ett, två och tre gick också ut på att alla tillverkade samma slags föremål 

därefter kanske det fanns lite tid mot slutet till något mer valfritt. Det påminner om hennes 

erfarenheter av sin egen tid i skolslöjden som ung på 50 talet. Alla var bl.a. tvungna att sticka 

fingervantar och när terminen var slut så var det bara en vante klar efter mycket möda. Hon 

berättar att det tog död på hennes intresse för stickning för lång tid.  

 

Agnes har behörighet i skolämnet bild och slöjd men undervisar just nu enbart i slöjd. Hon 

beskriver sig själv som bildmänniska och konsthantverkare och föredrar att undervisa i bild 
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framför slöjd. De första elevuppgifterna, eller ram som hon kallar dem, på terminen är 

obligatoriska. De är mycket bildmässiga och utformade att utveckla det estetiska. I t.ex. 

årskurs 5 får eleverna först färga ett tyg med rost och ketchup. Därefter är det upp till eleven 

att tolka vad fläckarna föreställer och förstärka detta med att brodera. Senare under terminen 

utgår eleverna från egna idéer. 

 

När Cecilia ger uppgifter till de yngre barnen ser hon till att de anpassas efter den nivå de 

befinner sig på. Hon vill att det ska vara enkelt för dem att genomföra och att de ska bygga 

upp en bas av erfarenheter och tekniker såsom stickning, sömnad, vävning. Hon tycker det är 

roligare att jobba med elever på högstadiet eftersom de kan ta mer ansvar och vara mer 

kreativa och självgående. 

 

 

4.5 Förebilder i läroplanen 
 

I slöjdens förmågor kring de estetiska och kulturella uttrycksformer ska lärare bl.a. bedriva en 

undervisning som bygger på hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som 

inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande (Skolverket 2011). På min fråga 

hur mina respondenter gör svarade Rut att när eleverna väver band i årskurs 3 talar man lite 

om samekulturen och att band är något som vävs och används i stort sätt i alla kulturer i 

världen. 

 

Det är ett orimligt krav anser Agnes, att gå igenom en mängd olika kulturers traditioner. Men 

det finns situationer där det kommer upp och då tar man tillfället i akt och har en diskussion 

kring det. t.ex. att kurbitsmålningar inte bara har en tradition i Sverige utan utvecklas 

parallellt i Tyskland också. 

 

För Cecilia finns de olika estetiska och kulturella uttrycksformerna med hela tiden och det är 

inte så svårt att komma in på området när man talar om olika material och vilken betydelse de 

har i olika tider och traditioner. Om man talar om lin så finns det mycket att berätta kring ett 

gammalt linnelakan. Saker från mormors låda hjälper till som ett stöd i berättelser. Historiska 

detaljer kan plockas upp av elever i deras arbeten. Vintage och återbruk av gamla kläder är 

populärt och tillhör detta område. 
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4.6 Sammanfattning 
 

Tre textillärare har berättat för mig vilken betydelse slöjdföremål och förebilder har i deras 

undervisning och på vilket sätt de organiserar sin verksamhet kring dessa slöjdföremål och 

förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevens lärande. 

 

 Det finns gemensamma nämnare i intervjumaterialet och jag har vaskat fram två. Den första 

gemensamma nämnaren är att eleverna ska vara så självgående som möjligt. Den andra att 

elevuppgifterna är anpassade till barnens föreställningsvärld. För Rut är tydliga och bra 

instruktioner på rätt nivå av stor betydelse i det arbetet och hon uppmanar dem i början av 

terminen att inte fråga henne så mycket utan jobba på så självinstruerande som möjligt. Hon 

nämner ofta att eleverna ska hitta något som tilltalar och verkar roligt bland de färdiga 

slöjdföremålen och dessa tillsammans med böcker är centrala i hennes undervisning. 

  

Problemlösningsförmåga ska stimuleras och målet för Agnes är att eleven ska bli en ”fixare 

med hjälp av slöjd”, dvs. så självgående som möjligt. Till hjälp använder hon det 

reflekterande samtalet och hennes uppgift är att vara på hugget och ställa bra frågor så eleven 

kan leka med sina tankar och testa sig fram i det praktiska. Efter den första ramuppgiften får 

eleverna välja fritt och utgångspunkten är elevens idé och skiss. Det har en avgörande 

betydelse att inte visa på färdiga saker att göra eftersom då stimuleras inte eleverna till att 

tänka själva.  

 

Cecilia jobbar precis som Rut också med instruktioner men mer som ett individuellt stöd att 

samlas kring. Hon strävar efter att eleverna ska hitta rätt svårighetsgrad på sitt arbete så att de 

kan bli så självgående som möjligt. Självförtroendet växer och erfarenheterna bli rikare. Där 

är hennes kollektion av färdiga slöjdföremål som t.ex. mobilfodral och små väskor i olika 

material och tekniker ett viktigt instrument och av stor betydelse att samlas kring och diskute-

ra. Hon använder dessa också för att hitta fram till det eleverna attraheras och motiveras av. 
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5 Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på betydelsen av slöjdföremål och 

förebilder i sin undervisning på slöjden och på vilket sätt lärare organiserar sin verksamhet 

kring slöjdföremål och förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevers lärande. I den 

frågan ligger ett antagande att lärarna har tagit ställning till detta och utformar sin 

undervisning efter dessa ställningstaganden. ”En lärare kan inte agera i klassrummet eller 

organisera sin verksamhet utan att medvetet eller omedvetet bygga på olika antaganden om 

vad som är produktivt att företa sig” (Säljö, 2003, s72).  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Utifrån syftet med studien valde jag att intervjua några textillärare om hur de arbetar kring 

förebilder och slöjdföremål i sin slöjdundervisning. Jag hade för avsikt att intervjua fyra lärare 

men fick ett återbud. När jag betraktar resultatet så täcker den insamlade informationen in 

många sidor i förhållningsätt hos lärare enligt teori och litteraturgenomgången. Detta tack 

vare förslag på personer att intervjua från min slöjdlärarkollega.  Jag hade kunnat kombinera 

med att göra besök hos de intervjuade lärarna när de undervisar elever för att göra 

observationer hur lärarna ger respons till elever. Det hade kunnat ge en ytterligare dimension 

till arbetet men också risken att bli till två undersökningar och det fanns inte tid till detta inom 

ramen för mitt arbete. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Mitt besök och intervju med tre textilslöjdslärare i deras salar visar på tre olika 

förhållningssätt och antaganden om lärande. Det finns det som förenar och det som skiljer 

dem åt. I vissa aspekter mycket och i vissa mindre. Men eftersom de är lärare och undervisar 

elever så har de det gemensamt, att de har tagit ställning till hur ett lärande går till.  

 

5.2.1 Antaganden om lärande 

Rut har egna skolerfarenheter från 1950-talet som elev. Där styrde läraren och bestämde vad 

som skulle tillverkas och på vilket sätt. Modellerna var antagligen hämtade från Hulda 

Lundins bok ”Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd”. Den utgavs första 

gången 1892 men har i olika upplagor dominerat den textila slöjden en bra bit in på 50-talet. 

Det var mallslöjd som gällde och vissa föreskrivna föremål skulle säkerställa att flickorna fick 

en utbildning i husmoderliga sysslor, facit var att det tillverkade skulle bli som lärarinnans 

(Borg, 2008).  Fram till den nya läroplanen 1962 fanns föreskrifter om vilka föremål som 

skulle tillverkas i vissa årskurser. I ett behavioristiskt antagande om lärande bygger den på att 
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kunskap förvärvas genom övningar och drillande till något önskvärt. Det ska kunna 

observeras och vara mätbart och i de färdiga uppgifterna ligger en progression (Säljö 2003) 

som vi kan se i ämnet slöjd från det att det infördes som ämne i skolan fram till 1960-talet.   

I den slöjdverksamhet som Rut har organiserat utgår hon från behavioristiska antaganden om 

lärande som jag tolkar det. Det är fortfarande mycket centrerat kring slöjdföremålet och det är 

av mycket stor vikt att den blir tekniskt bra. För att nå dit är instruktioner (eller åskådlighet 

som Lundin, 1918, kallar det) ett avgörande led i en tillverkning fram till målet; den färdiga 

produkten, det som eleven har tänkt sig. Läraren styr genom att uppmana eleverna till hennes 

hjälp så de inte hittar på egna konstiga lösningar. Annars är risken att de går miste om sin lön, 

det tekniskt sett riktiga föremålet, eleven ska inte bli besviken på det. Och eftersom hennes 

erfarenhet säjer att det tar lång tid att sticka en vante så stickar hon gärna några varv så eleven 

inte tröttnar och på det sättet uppmuntras och belönas eleven. 

Agnes kallar sig själv för bildmänniska och använder sig av bildmässiga elevuppgifter i sin 

slöjdverksamhet. Hon stimulerar eleverna till att experimentera och komma på egna lösningar. 

I dialog med eleverna ska eleverna pröva sig fram, leka med tanken, fixa fram klurigheter. Det 

sätt som Agnes har organiserat sin verksamhet på tolkar jag som ett konstruktivistiskt. Att se 

på barnet som en miniforskare full av naturlig kreativ lust och ute på en upptäcktsresa. Inte 

visa på att si eller så ska du göra. Det stör deras egen process och det är övertramp att visa 

förebilder, därför finns det inget sådant i Agnes slöjdsal. Initiativet ligger helt hos eleven som 

äger problemet och ska med så lite stimuli som möjligt utifrån själv komma på lösningar. 

Konstruktivismen som idé bygger på att det är individen som konstruerar kunskap (Säljö, 

2003). 

Antaganden om lärande och skolans verksamhet ses mer och mer som socialt och kulturellt 

betingade företeelser genom vilka vi utvecklar olika kunskaper och färdigheter. Vygotskijs 

(1995) teoribildning innehåller bl.a. idéer om användningen av olika redskap som resurser för 

lärande. Redskapen kan vara fysiska eller mentala och genom dem medieras, förmedlas, 

världen för oss. För att stimulera barns kreativitet och fantasi berikar man dess erfarenheter. 

Det gör man genom att ge stoff till fantasin.  Ju mer ett barn har sett, hört, upplevt desto mer 

produktiv blir dess fantasi (Vygotskij, 1995). Cecilia talar om att pumpa på med idéer och 

talar mycket om att plocka detaljer från olika förebilder för att inspireras till egna verk för 

elever. Det ligger en samlad kulturell och historisk erfarenhet i ett färdigt föremål som 

medierar och berättar något. Cecilia samlar sina elever kring förebilder och instruktion som då 

fungerar som ett redskap och stöd i arbetsprocessen kring idé och genomförande. De måste 

själva få erfara först de olika redskapen, materialen, teknikerna och möjligheterna för att så 

småningom utveckla sin personliga kreativitet, den kommer på köpet. Jag tolkar Cecilias sätt 

att organisera sin verksamhet som sociokulturell.  
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5.2.2 Olika fokus hos lärare 

Det är en självklarhet för alla lärarna att ge elever respons så att de kommer vidare i sitt 

arbete. En av likheterna i min studie var att målet för undervisningen är att få så självgående 

och ansvarstagande elever som möjligt och där var förekomsten eller frånvaron av förebilder 

och färdiga slöjdföremål en viktig ingrediens. Hur man använder sig av och agerar kring 

förebilder har med det förhållningsätt man har till sin verksamhet. Hasselskog (2010) har tre 

identifierade förhållningsätt; att instruera, att stötta och att skapa förståelse. Dessa kan vi 

också skönja i denna studie.  

Rut som var ung elev på 50-talet fick förmodligen erfara en slöjd som grundade sig på ett 

behavioristiskt antagande om lärande. Alla var bl.a. tvungna göra samma typ av slöjdföremål, 

t.ex. att sticka fingervantar och när terminen var slut så var det bara en vante klar efter mycket 

möda.  För henne är instruktionen central eftersom undervisningen formuleras i en steg för 

steg planering. Hon är också den som har den äldsta utbildningen, färdig 1971. Kunskap 

förvärvas i små instruktiva steg och växer fram till något önskat (Säljö, 2003), det färdiga 

slöjdföremålet som är tekniskt fulländat om du bara har följt anvisningarna. Kontakten mellan 

lärare och elev går i stor utsträckning ut på att komma vidare i nästa steg i slöjdarbetet 

(Hasselskog, 2010). Rut bygger upp sin verksamhet kring förebilder såsom böcker och 

arbetsbeskrivningar och det är instruktionen som är det centrala i responsen till eleven. Egna 

konstiga lösningar bör motarbetas eftersom det kan påverka slutresultatet som står i fokus. 

Agnes använder sig inte av färdiga slöjdföremål och förebilder i inspirationssyfte utan det 

pedagogiska samtalet för att stötta eleven i dess process. Hennes uppgift är att vara på hugget 

och ställa bra frågor så eleven kan leka med sina tankar och testa sig fram i det praktiska. Hon 

har som jag tolkar det antagit ett konstruktivistiskt synsätt på lärande.  

En stöttande lärare låter sina elever uppleva och upptäcka i en individuell process vad som är 

möjligt att uppnå. Eleverna behöver uppmuntras och utmanas till att tänka själva och föreslå 

lösningar och i det konstruktivistiska perspektivet på lärande är ett färdigt slöjdföremål som 

inspiration inget som uppmuntras. Fokus och initiativet ligger hos eleven, det är den som ska 

utmanas i sin föreställningsförmåga (Hasselskog, 2010). Läraren är någon som inte ska lägga 

sig i elevens experimenterande och utforskande och störa den egna aktiviteten. Att visa 

förebilder eller instruktioner är det samma som att tala om vad som är rätt och vad som är fel 

och det är helt förkastligt i ett Piagetinspirerat synsätt på lärande (Säljö, 2003). Responsen, 

aktiviteten och initiativet ligger helt hos eleven och det är på det sättet den lär sig genom att 

utforska. 

 

Förebilder kan också användas för att skapa en förståelse. Cecilia var nyutexaminerad 

slöjdlärare 1996 och är den som enligt mig arbetar med sociokulturella antaganden om 

lärande. Hon bygger upp en verksamhet som är interaktiv i mötet med gruppen och individen. 

Hon letar upp det som kan motivera och attrahera och vill ha en slöjdsal som är en levande 

verkstad. För henne är det naturligt att alla inspireras av allt i sin omgivning, det är ett ständigt 

givande och tagande. Hon arbetar individanpassat och letar efter det som kan vara nästa steg i 
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den elevens utveckling. Hon vill genom färdiga föremål visa på att det finns många olika sätt 

att göra många olika saker på. Det inspirerar i sin tur till egna unika föremål att tillverka 

genom att plocka detaljer från förebilder.  

 

För Cecilia är det rika utbudet i hennes kollektion av förebilder mycket viktigt. De är en 

utgångspunkt där läraren har fokus på elevernas förståelse genom dialog, förklaring och 

motivation (Hasselskog, 2010). I det sociokulturella antagandet om lärande räknas förebilder 

till redskap som fysiskt medierar, förmedlar, världen för oss. Utifrån tidigare erfarenheter blir 

dessa redskap hjälpmedel att socialt och kulturellt förstå, tolka och handla därefter. Ju rikare 

och mer innehållsrikt stoffet, förebilderna är, ju rikare erfarenheter kan göras (Vygotskij, 

1995). Föremålen kan också skapa förståelse på ett högre plan av mer kulturell och historisk 

betydelse.  Förebilderna är centrala i diskussionen för att skapa förståelse och används också i 

inspirationssyfte för att motivera eleven att ge respons på. 

 

5.2.3 Om förebilder i läroplanen 

I slöjdens förmågor kring de estetiska och kulturella uttrycksformerna lyfts förmågan att 

använda sig av förebilder från olika kulturer och hantverkstraditioner. Även här ser man 

skilda sätt att organisera sin undervisning med detta innehåll. Rut lyfter fram en teknik och 

produkt, att väva band, som ett exempel på kulturell mångfald och en tradition som finns i de 

flesta kulturer. För Agnes är det estetiska viktigt och hon visar ofta saker som hon som 

konstnär gjort eller bilder från utställningar. Hon tar tag i en fråga när det kommer upp t.ex. 

med de tyska kurbitsmålningarna som utvecklas parallellt med den svenska traditionen. När 

hon visar saker och bilder är det på en mer generell nivå, ”så kan man också göra”. För 

Cecilia finns det med hela tiden som något naturligt och centralt, hon bygger mycket av sin 

verksamhet på förebilder av alla möjliga slag, kulturellt, historiskt, sådant som är nytt och 

inne. Hon arbetar mycket med återbruk i slöjden, vintage är populärt, att göra om gamla saker 

till något nytt ingår i detta tema. 

 
5.2.4 Handlingsreportrar 

 

Det jag vill visa på i ovanstående avsnitt om förhållningssätt är överdriven i sin tydlighet. 

Lärare använder sig av olika förhållningsätt i situationer som kräver det. Det handlar då om en 

handlingsrepertoar (Hasselskog, 2010) att växla mellan olika rollidentiteter i mötet med elever 

och olika situationer. Den stöttande lärare kan t.ex. skapa förståelse på ett högre kulturellt och 

historiskt plan. Bilder och pedagogiska diskussioner kan användas för att lyfta föremål och 

företeelser till en mer generell och högre nivå. Detta för att utmana tänkandet för eleven. Den 

lärare som vill skapa förståelse kan också ha som fokus att visa nästa steg i det pågående och 

arbetar med att instruera. När hon arbetar individuellt mot elever skapas t.ex. 

arbetsbeskrivningar som passar den elevens nivå. En instruerande lärare använder sig av 
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förebilder för att eleverna ska få en ökad förståelse för vart man är på väg och på det sättet 

stöttas eleven att komma vidare i sin process. 

 

 

 

5.3 Slutsats 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på betydelsen av slöjdföremål och 

förebilder i sin undervisning på slöjden och på vilket sätt lärare organiserar sin verksamhet 

kring slöjdföremål och förebilder utifrån det de anser vara optimalt för elevens lärande. 

 

För mig har det i denna studie blivit klart att hur vi organiserar vår verksamhet i slöjden beror 

i mycket stor utsträckning på vilket antagande vi har om lärandet. Historiskt sett har den 

svenska skolan påverkats av tidens anda och de olika vetenskapliga teorierna som varit mest 

aktuella just då. I diskussionen kring antaganden om lärande varken kan eller skall man 

diskutera i termer av rätt eller fel. Det är snarare så att olikheter skapar olika förutsättningar 

för lärande i de olika delarna av läro- och kursplanen (Hasselskog, 2010). Förekomsten eller 

frånvaron av förebilder och färdiga slöjdföremål i slöjden visar mycket tydligt på detta. Det 

min studie indikerar är att mycket av antaganden om lärande grundar sig på olika 

vetenskapliga teorier kring detta. Medvetet eller omedvetet och när vi talar om lärande är det 

färgat av vilka förhållningsätt vi har. När Hasselskog (2010) diskuterar vad slöjdlärares olika 

förhållningsätt beror på nämner han flera olika troliga orsaker såsom personlighet, lokala 

tolkningar, egna intressen och kunskapssyn. Det blir mitt bidrag till en forsknings fråga för 

framtiden: En fördjupad studie i hur kunskapssyn och antaganden om lärande påverkar 

slöjdlärares förhållningssätt till sin undervisning. 
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Bilaga 1 
 

Mailutskick 
 

 

Hej!  

 

Jag heter Barbro och har nyligen fått anställning som textillärare på xxxxx skola.  

Just nu läser jag min sista termin på distans för att bli fullt behörig lärare. Jag skriver på min 

examensuppgift och i det arbetet ska jag göra fyra intervjuer med textillärare som jag inte har 

någon tidigare relation till. Frågorna jag kommer att ställa rör arbetet och din verksamhet i 

slöjden. 

 

Min fråga nu är om jag får intervjua dig. Det tar ca 30 – 40 min. (om man håller sig till frå-

gorna) och i det färdiga arbetet kommer alla svar att vara anonyma. 

 

Din tidigare kollega xxxx hälsar till dig och det är hon som har rekommenderat dig. 

Är ledig för studier på torsdagar och om du vill ringa är numret xxx-xxxxxxx 

 

 

Hoppas vi ses!  Barbro 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

 

Först en presentation av mig och varför jag skriver detta arbete. 

 

Din bakgrund, utbildning? 

 

Vilket år avslutades utbildningen? 

 

Hur många år har du arbetat som textillärare? 

 

Undervisar du i ytterligare något ämne och vilka årskurser?  

 

Berätta om mitt syfte. Detta är en undersökning om och hur textillärare använder färdiga slöjdföremål 

som t.ex. hantverksmässigt tillverkade vantar, mössa, mobilfodral. Använder lärare förebilder såsom 

böcker, instruktioner och arbetsbeskrivningar? 

 

Har du färdiga slöjdföremål och förebilder i slöjden som används i undervisningen? 

 

Används de i inspirationssyfte? På vilket sätt? Berätta. 

 

Används de som instruktion? Hur, av eleven eller av dig som lärare? 

 

Berätta om vilken betydelse färdiga slöjdföremål och förebilder har för dig i din 

undervisning? 

 

Hur får du igång eleverna i ett arbete?  

 

Hur tolkar du det centrala innehållet i slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: 

”hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för 

egna idéer och skapande” (Lgr11, Skolverket 2011). 

 

 

 

 

 

  

 


