
 

 

 

 

  
 

 LÄRARPROGRAMMET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärande i Slöjden 
Med fokus på reflektion och loggböcker 

 

 

 

 

 

 

Anton Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2013 

Handledare: Lars Olov Valve 

Institutionen förutbildningsvetenskap 

 



 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 
 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 HP 

 Lärarprogrammet 

Titel: Lärande i Slöjden  

Författare: Anton Nilsson  

Handledare: Lars Valve  
 

 

 

 

ABSTRACT 

I denna studie undersöker jag olika lärares syn på kunskap, lärande och 

reflektion. Ett fokus ligger på hur lärare som nyttjar loggböcker lär sina 

elever att reflektera i sitt slöjdande. Studien är byggd på fem 

lärarintervjuer. Deweys teorier om tänkandets utveckling och Lyons 

teorier om reflektion ligger till stor grund för studien. 

 

I studien kommer jag fram till att samtliga lärare jag intervjuat arbetar 

och tänker mycket runtomkring reflektion och hur de ska lära ut 

reflektion till sina elever. Lärarna använder det praktiska arbetet i 

slöjden som en väg att lära eleverna att reflektera över olika situationer 

samtidigt som reflektionerna hjälper eleverna att på ett bra sätt komma 

vidare i sitt praktiska hantverkande. 

 

En intressant aspekt som visade sig under studiens gång är att en stor del 

av lärarnas tankar kring sin undervisning handlar om att lära ut 

personlighetsutvecklande förmågor såsom självförtroende och social 

kompetens. 
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1 INTRODUKTION 
 

 

Jag har saknat forskning om hur elever lär genom reflektion inom ämnet slöjd och 

speciellt med hjälp av loggböcker. I diskussioner med andra slöjdlärare har jag 

upplevt att lärare skapar sina egna metoder och sina egna läromedel. Ofta gör de 

detta ensamma medan lärare ibland samlas på kommunala träffar. Min upplevelse är 

att metoderna och förståelsen varierar väldigt mellan olika lärare. 

 

De flesta slöjdlärare arbetar på något sätt enligt en process som allmänt kallas 

slöjdprocessen (Johansson 2005). Den delas in i fyra delar: idé, planering, 

genomförande, värdering. (Hasselskog 2010). Jag kommer i detta arbete att titta på 

lärandet inom ämnet slöjd men jag kommer att ha ett fokus på de reflekterande 

processerna, den del i slöjdprocessen som kallas värdering. 

 

Dewey diskuterar vikten av det reflekterande tänkandet och talar om att uppöva en 

karaktär av reflektion. Han beskriver det som en hård men nödvändig process. 

(Dewey 1910). Lyons (2010) diskuterar hur man i livet behöver ha ett reflekterande 

tänkesätt där man inte går på den första impulsen eller bara följer det man tror är rätt 

utan reflekterar över olika alternativ och går bortom sina invanda koncept.  

 

Dessa idéer fascinerar mig och är en del i det jag omedvetet lär ut i min 

slöjdundervisning. I och med att jag för drygt ett år sedan började arbeta med 

loggböcker i min undervisning upptäckte jag att dessa delar blev mer tydliga än i min 

vanliga undervisning. Madsen (2009) beskriver också hur loggböcker kan användas 

för att göra eleverna medvetna om sin egen inlärning samt hur de lär. Hon påpekar 

också hur det skrivna språket ställer högre krav på tydlighet och därmed tanke än det 

talade (a.a).  

 

Med detta i åtanke bestämde jag mig för att fokusera min undersökning på lärare som 

på något sätt använder loggböcker i sin undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Lärande 

 

I detta kapitel går jag igenom olika teorier om lärande. Först redogör jag för tre olika 

typer av lärande: kumulativt lärande, assimilation och ackommodation. Sedan går jag 

vidare och undersöker språkets roll i lärandet för att slutligen titta på loggboken som 

verktyg för lärande. 

 

12..1 Lärandeteori 

 

Ileris (2007) pratar om tre olika typer av lärande: Kumulativt lärande, assimilation 

och ackommodation. 

 

Kumulativt lärarande är vad vi ofta kallar mekaniskt lärande. Det är ett lärande som 

ofta sker innan man skapat mentala strukturer runtomkring ett ämne, alltså rena 

faktakunskaper. Exempel på kumulativt lärande är att lära sig vad alla länder heter 

eller lära sig sifferkombinationer utantill. Det är alltså ett lärande som egentligen 

bara är nyttigt när det handlar om den specifika situationen det lärts in i. (Illeris 

2007) 

 

Assimilation innebär att ny information tas in och bygger på de redan existerande 

mentala schemana. Eleven får nya sinnesintryck och ny kunskap som läggs till den 

redan existerande. Detta är en vanlig typ av lärande som har sina fördelar och 

nackdelar. Den stora nackdelen med assimilativt lärande är att den lätt begränsar 

eleven innanför skolvärlden och delar upp lärandet i ämnen. Det assimilativa lärandet 

har inte förmågan att kombinera samman ämnen med omvärlden eller olika ämnen 

med varandra. (Illeris 2007) 

 

Ackommodation handlar mer om att bygga om redan existerande mentala strukturer. 

Det handlar om att ta in information som inte alltid passar ihop med varandra för att 

skapa förutsättningar att utvecklas mentalt, överskrida de olika ämnena och få eleven 

att förstå hur saker hänger samman. Eleven tvingas gå in i olika problemställningar 

eller problematiska förhållningssätt för att stegvis utveckla en ny förståelse. 

Assimilation och Ackommodation hänger samman med varandra, den komplicerade 

verklighet som vi lever i gör att vi både måste lägga till saker till våra redan 

existerande mentala strukturer och bygga om dem. (Illeris 2007) 

 

Det ackomodativa lärandet är i allmänhet mer ansträngande än det assimilativa vilket 

gör att vi ofta undviker denna typ av lärande. Om vi inte ser en anledning till att lära 

oss ackomodativt så är det lättare att inte göra det. Denna typ av lärande är dock den 

som ger mer bestående kunskaper och även lägger en grund till reflektion och kritiskt 

tänkande. (Illeris 2007) 

 

Ovanstående teorier handlar om att lärande är en omorganisation eller ett 

accepterande av kognitiva scheman. (Emig 1977) Eventuellt handlar det kumulativa 

lärandet inte om någon omorganisation då det kumulativa lärandet accepterar ett 

lärande utanför några mentala strukturer. (Ileris 2007) 



 

 

 

 

Johanssons forskning visar att lektioner i slöjd präglas av såväl verbal som 

ickeverbal kommunikation. Det är vanligt att eleverna hjälper varandra både verbalt 

och fysiskt i tillverkningen vilket också gör att de fysiskt och verbalt lär av varandra. 

Även om de arbetar med helt olika projekt sker här en läroprocess och en rik 

interaktion mellan eleverna. Eleverna skapar kunskap tillsammans och tar hjälp av 

både sina egna och klasskamraternas kunskaper (Johansson 2002). 

 

12..2 Språkets roll i lärandet 

Att sätta ord på eller uttrycka någonting i gestalter, skrift eller liknande lyfter fram 

fenomenet, lägger ut det, drar det ur tanken och ger det en form. Efter att tanken, 

reflektionen eller suggestionen har lyfts ner i text kan man börja arbeta med den. Det 

uttalade ordet blir en hjälp för att dra nytta av erfarenheter för att lösa nutida eller 

framtida problem. (Dewey 1910) 

 

Det primära i språkbruk är dock att använda det för att influera och skapa sociala 

relationer med andra. Gradvis blir språket även ett verktyg med uppgiften att 

assistera tanken och skapa kunskap (Dewey 1910). 

 

Många högre kognitiva funktioner såsom förmåga till analys och synteser utvecklas 

främst i verbalt språk och då främst i skriftspråket. Emig beskriver verbalt språk inte 

enbart såsom skrift och tal utan även som skapande, dans och hantverk. Han betonar 

att vi lär oss genom såväl tanken som med handen och ögat. Skrivandet är då 

speciellt då vi använder alla dessa tre förmågor samtidigt. (Emig 1977) 

 

Skriftspråket ställer större krav på tydlighet än det talade språket och tvingar därmed 

fram en större medvetenhet för de egna tankarna, de framträder och blir tydligare. 

Det skrivna språket tydliggör då även elevens tankar för läraren. Det tvingar också 

eleven att uttrycka sig med egna ord. (Madsen 1996) 

 

Madsen (Madsen 1996) har samlat fem åsikter från olika teoretiker och forskare om 

förhållandet mellan språk och lärande: 

 

1. ”När människor får artikulera förbindelser mellan ny information och vad de 

redan vet, förstår de den nya informationen bättre (Brunder 1966) 

2. När människor tänker och räknar ut saker, gör de det i symbolsysstem som 

brukar kallas språk, för det mesta verbalt men också matematiskt, 

musikaliskt, visuellt o.s.v. (Vygotskij 1962) 

3. När människor lär sig saker, använder de alla sina språk, läser, talar, skriver 

och lyssnar; varje sätt hjälper människor att lära sig på ett unikt sätt (Emig 

1977) 

4. När människor skriver om ny information och nya ideer, samtidigt som de 

läser, talar och lyssnar, lär de sig förstå dem bättre (Britton et. Al. 1979). 

5. När människor bryr sig om vad de skriver och ser förbindelser till sina egna 

liv, lär de sig bättre och skriver bättre (Moffett 1968).” (Madsen 1996 sid 42-

43) 

 

 



 

 

 

 

12..3 Loggbok och lärande 

 

Loggböcker kan se ut på olika sätt och ha olika syften. Granath pratar om en loggbok 

som är processinriktad mot att diskutera lektionens innehåll. Vad har man lärt sig? 

Vad anser man i olika frågor? Det handlar om att skriva om vad man lärt sig, vad 

som är intressant, svårt mm. Mot slutet av 1900-talet utvecklades en ny typ av 

loggboksskrivande med fokus på eget ansvar, självbedömningar och planering. 

(Granath 2008) 

 

Loggboken skapar enligt Granath (2008) en speciell dialog mellan läraren och 

eleven, en dialog där eleven får utveckla sina tankar och ideer samtidigt som denna 

ofta får ett ganska kort svar tillbaka av läraren. Granath beskriver loggboksskrivandet 

som en växelverkan mellan att visa upp ett idealjag samt att falla tillbaka mot var 

man egentligen ligger. Att sätta ett mål att nå för att sedan resonera kring var man 

ligger gentemot detta mål. (a.a) 

 

Genom att inte ställa några större krav på grammatik och korrekthet uttrycker 

loggboken vad Madsen anser vara skrivandets viktigaste funktion, att man skriver för 

att meddela sig med någon annan (Madsen 2009). Även Dewey diskuterar vikten av 

att det existerar ett skrivande utanför grammatiken och korrektheten. Han skriver att 

det är rekommenderat att små barn ska skriva om triviala saker och I korta meningar 

eftersom det då är mindre risk att göra misstag. Skrivande på högre nivåer riskerar 

dock att bli en teknik för att finna och rätta till misstag. De hämmande ideal som 

skapas härigenom är negativa (Dewey 1910). 

 

Loggboken kan också ge en frizon till de elever som inte vågar eller kan uttrycka sig 

muntligt i en klassrumssituation. De har då möjligheten att föra en dialog med 

läraren via en loggbok (Fulwiller 1987). Staton (Artikelskribent i Fulwiller) 

beskriver hur eleverna påverkas av att föra någonting hon kallar ”Dialog Journal”. 

Poängen med detta är just att läraren ska använda loggboken i syfte att ha en dialog 

med eleven. Hon skiljer mellan att enbart ge respons och att faktiskt hålla en dialog 

med eleven. Detta tar mycket tid och kraft av läraren men enligt Statons 

undersökningar hjälper en skriftlig dialog de som vanligtvis inte har motivation till 

att skriva att vara aktiva i skrivprocessen. (Fulwiller, 1987) 

 

Loggboksskrivandet handlar också om att låta eleverna finna egna 

inlärningsstrategier. Eleverna ser också på ett tydligare sätt sin egen utveckling. Efter 

ett par år kan man titta tillbaka på sitt loggboksskrivande och se sin egen utveckling. 

(Madsen 2009) 

 

Johanssons forskning (Johansson 2002) förklarar att elever som använder dagböcker 

för att lära sig har en tendens att skriva vad de gör men skriver sällan hur de gjort 

det. Eleverna skriver exempelvis att de sågat snarare än att förklara hur de gjort det.  

Johansson fann också att elevernas dagboksanteckningar frekvent innehåller tankar 

om emotionella upplevelser såsom hur de mår eller om de varit missnöjda eller arga. 

Hennes observationer visar att lärandet i slöjden ger rikligt med möjligheter till 

emotionella upplevelser och reflektion. Delar av detta sker rent naturligt och endast i 

elevens tankar men de kommer också fram i loggboksskrivandet. Förutom detta 

skriver eleverna om vad de ska göra vid nästa tillfälle. I loggböckerna planerar de 

och försöker ha framförhållning i sitt arbete (a.a). 



 

 

 

 

 

2.2 Reflektion 

I detta kapitel kommer jag att undersöka reflektionens roll i lärandet och varför 

reflektion är viktigt. Jag börjar titta på det man inom slöjdpedagogiken brukar kalla 

slöjdprocessen och går sedan vidare för att titta på en modell för hur man lär sig 

genom reflektion. Efter det undersöker jag ett begrepp som Dewey kallar 

undersökande reflektion. Jag går igenom lärarens roll i att lära ut reflektion och 

avslutar med att förklara varför reflektion är viktigt. 

 

22..1 Introduktion 

Reflektion blev ett modeord inom utbildning i början av 1990-talet och dess innebörd 

har blivit oerhört vid. Det används idag på ett sådant sätt att det många gånger skulle 

kunna bytas ut mot exempelvis: Fundera, överväga, ta i beaktande och 

medvetandegöra (emsheimer 2005). 

 

Dewey diskuterar mycket runtomkring reflektion och är samtidigt väldig skarpt mot 

inlärning utan något reflekterande tänkande: ”To cultivateunhindereredunreflective 

external activity is to foster enslavement, for it leaves the person at the 

mercyofappetite, sense, and circumstance.” (Dewey 1910 sid: 67) Att lära sig att 

tänka reflekterande har inte enbart till syfte att bättre förstå olika ämnen, snarare 

handlar det om att uppöva ett tänkesätt och ett sätt att vara som handlar om att på 

djupet undersöka saker istället för att bara se saker på ytan. (Dewey 1910) 

 

För att kunna reflektera måste man alltså lära sig att ta ett steg tillbaka, omvärdera 

och utveckla även de problem man ser sig funnit svaren. Genom att gå tillbaka och 

leta fakta även efter en funnen väg breddar man sin reflektiva förmåga och finner fler 

vägar. (Dewey 1910) 

 

Reflekterande tänkande handlar också om att förstå vad man lär sig och lära känna 

sig själv som en lärande varelse. Att reflektera över sitt lärande och vad man lärt sig. 

Detta lärande ger även studenten en annan syn än att lärande är en process där en 

auktoritet ger en sanning. (Lyons 2010) 

 

Att se meningar och samband I saker är också oerhört viktigt för utvecklingen av 

tänkandet. Med meningar menar Dewey att se varför saker och ting sker, vilken 

avsikt som finns i skeendet. När en student börjat se meningen i olika skeenden är 

det också oerhört viktigt att låta eleven använda sina kunskaper. Om personen inte 

får använda sin kunskap vänjer man sig vid att enbart ta emot stimuli utifrån. (Dewey 

1910) 

 

I tidigare år finns det alltid tillfällen att använda de ord och meningar individen lär 

sig. I senare skolår är lärdomen dock mer abstrakt och denna möjlighet finns inte 

alltid. Vilketleder till en mental ”supression” (Dewey 1910). 

 

 

 



 

 

 

 

22..2 Reflektionsmodell 

 

Lyons har utifrån lärande från John Dewey utvecklat en modell för hur undersökande 

reflektion går till (se figur: 1). Modellen består av fyra steg där starten är att personen 

upplever någonting, personen får en erfarenhet. Denna erfarenhet funderas över och 

en analys dras. Efter analysen kommer personen på någonting och agerar efter detta. 

En ny erfarenhet erhålls och personen drar nya slutsatser och gör nya val. Processen 

skapar på så vis kunskap. Lyons påpekar vikten av det första steget ”Presence in 

experience” ju mer närvarande personen ifråga är ju mer data samlas in om 

fenomenet och desto mer grund har personen att stå på när denna reflekterar över och 

analyserar problemet (Lyons 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjurwill diskuterar det professionella reflekterande och pratar då om två koncept 

”reflection-in-action” och ”reflection-on-action”. On-action innebär här att tänka 

efter före och efter själva handlingen medan in-action handlar om reflektionen under 

själva handlingen (Emsheimer 2005). Det är just denna ”reflektion i handling” som 

Lyons refererar till när han beskriver de två första stegen (Lyons 2010). 

 

Här påpekar också Lyons att vi i situationen är limiterade till våra egna synvinklar, 

det är svårt att gå utanför vårt eget synsätt utan hjälp av andra. Den beskrivande 

responsen är här viktig för att utvecklas (Lyons 2010). 

 

22..3 Reflection – on - action 

Slöjdprocessen brukar beskrivas i fyra olika faser ”Ide – Planering – Genomförande 

– Värdering”. Enligt den nationella utvärderingen i slöjd 2003 arbetar de flesta 

slöjdlärare efter denna modell (Johansson 2005). Hasselskog jämför olika slöjdlärare 

som på olika sätt har arbetat med slöjdprocessen och tittar på dem i två grupper: De 

The nextexperience…… 

Descriptive Review Descriptive Feedback 

Reflection / Inquiry 

Presence in 

experience 
Taking intelligent 

action 

Analysis Descriptive 

inquiry 

Figur 1. Reflektionsmodell 

(Lyons 2010) 



 

 

 

 

som arbetar med slöjdprocessen som en linjär process och de som låter 

slöjdprocessens olika delar gå in i varandra. En linjär process är då en process där de 

fyra olika delarna är klart åtskilda från varandra, när man lämnat en del går man över 

i nästa. Den vanligaste använda formen är den där de olika delarna i slöjdprocessen 

går in i varandra, där man kan gå tillbaka och ändra planeringar och ritningar under 

arbetets gång samtidigt som man under hela processen reflekterar över sitt arbete 

(Hasselskog 2010). 

 

Enligt Johansson sker det reflekterande arbetet i slöjden inte enbart i slöjdsalen utan 

elever använder även tid hemma för att fundera över olika tillvägagångssätt i sin 

tillverkning. Johanssons forskning visar också att elevernas hemmamiljö påverkar 

vilka slöjdalster de tillverkar i skolan. Vilka behov eleverna har och vilka 

fritidsintressen de har påverkar vilka produkter de tillverkar (Johansson 2002). 

 

Hasselskog beskriver hur just reflekterandet är det som knyter samman de olika 

delarna i slöjdprocessen. Ju mer reflekterande läraren kan hjälpa eleven till ju tätare 

blir samordningen mellan de olika faserna. En tydligt linjär process tyder alltså på 

lite reflekterande från elevernas sida (hasselskog 2010). 

 

Reflektionsdelen i slöjdprocessen blir alltså enligt schön en ”Reflection-on-action” i 

reflekterandet före och efter färdigt arbete samt en ”Reflection-in-action” under det 

praktiska arbetet, de delar man reflekterat över i själva arbetet sammanfattas dock 

efteråt i en ”Reflection-on-action” (Emsheimer 2005). 

 

22..4 Lärarens inverkan 

 

När det gäller undervisning i att träna tanken påpekar Dewey svårigheten att lärarens 

undervisning både måste ha ett fokus för elevens långsiktiga utveckling samtidigt 

som hon måste visa eleven att det den gör även har en reell nytta just nu. När ämnet 

har reell mening just nu så formar det bättre tankevanor till framtiden (Dewey 1910). 

 

Här måste läraren också vara medveten om olikheterna i olika personers 

tankeutveckling. Ofta så sätter man sina egna mentala vanor som standard för andra. 

Samtidigt som läraren bör lägga undervisningen på en nivå som är både långsiktigt 

bra för elevens utveckling och känns nyttig i nuet bör läraren vara medveten om 

elevers olika sätt att tänka. Läraren är också en förebild i klassrummet och eleverna 

tar medvetet eller omedvetet efter dess sätt att agera och söker dess erkännande 

(Dewey 1910). 

 

22..5 Undersökande reflektion 

 

Dewey diskuterar i sin artikel ”HowWe Think” olika typer av tänkande. Han 

diskuterar det allmänna tänkandet, de lössläppta och ofta osorterade tankarna. 

Fantasitänkandet. Samt det reflekterande tänkandet. Det reflekterande tänkande 

(Reflectivethought) är här ett aktivt, medvetet, strukturerat tänkande där personen 

tänker igenom övertygelser och kunskaper mot den grund som stödjer dessa (Dewey 

1910). 

 



 

 

 

 

Dewey beskriver det reflekterande tänkandet som en problematisk och krävande 

process. Som något som kräver träning och en vilja att uthärda mentala svårigheter.  

Dewey diskuterar att en av de viktigaste delarna i det reflekterande tänkandet är att 

inte följa den första iden som kommer till en. Personen ifråga bör lära sig bemästra 

olika metoder för att söka upp material samt hålla ett tillstånd av tvivel och ett 

sökande efter systematisk reflektion (Dewey 1910). 
 

Denna tanke diskuterar även Lyons där han jämför olika yrkesrollers lyckande och 

misslyckanden. Han beskriver en situation där doktorer ofta gör fel då de går på vad 

som i allmänhet anses vara sant. Genom att följa det som normalt är rätt så 

misslyckad de med att överväga olika alternativ. En del i hans diskussion handlar om 

att det är viktigt att forma karraktärsdrag som är reflektiva och att kunna lära sig att 

gå utanför sina vanliga tankebanor (Lyons 2010). 

 

Dewey beskriver tre delar som avgörande för utvecklingen av reflektivt tänkande: 

Nyfikenhet (curiosity), suggestion (suggestion) och ordning (orderliness). 

Nyfikenhet beskrivs som avgörande för att en individ ska ha förmåga och vilja till att 

undersöka och beskrivs i tre nivåer: (Dewey 1910) 

 

I den första nivån beskriver Dewey nyfikenheten som en vital energi som leder till ett 

undersökande av allt. I den andra nivån beskrivs nyfikenheten på en nivå där 

individen blivit under influens av social stimuli där han söker sig till andra för att 

finna svar. I den tredje nivån blir nyfikenheten intellektuell och fokuserar på lösandet 

av problem (Dewey 1910). 

 

Suggestion handlar om hur ideer kommer till individens tankar och undersöks. 

Dewey diskuterar hur man i skolan kan förstöra individer med djupa tankar genom 

att tvinga fram snabba svar. En person som tänker sakta och låter intrycken sjunka in 

låter sitt tänkande arbeta på en djupare nivå. Här påpekar han också vikten av träning 

av tanken, att reflektion inte är en spontan och självklar process utan någonting som 

måste övas upp. Dewey jämför det hela med hur kroppen växer genom att vi äter. 

Likadant växer sinnet genom logiskt tänkande (Dewey 1910). 

 

Nästa del i individens utveckling av tanken är organisation. Att i nyfikenhet skaffa 

fram fakta och fundera igenom frågor är inte tillräckligt för reflektionen enligt 

Dewey. Faktan måste organiseras och jämföras med sig själv och annat (Dewey 

1910). 

 

Även Lyons diskuterar vikten av att bli medveten om sin reflektion. Ett reflekterande 

sker i vilket fall omedvetet och vi reflekterar utan att egentligen ge det någon större 

vikt. Denna omedvetna reflektion ger oss dock inte möjlighet att göra medvetna och 

aktiva val. Det är först när vi för upp reflektionen och informationen till vårt 

medvetna som vi verkligen utvecklas genom den (Lyons 2010). 

 

Lyons (2010) kombinerar teorier från Shön, Dewey och Freire genom vilka han delar 

upp reflekterande tänkande i tre delar:  

 

1: reflektion som en del i hur vi tänker.  

2: reflektion som en kunskap i och genom handlingar.  



 

 

 

 

3: reflekterande undersökande som en kritisk undersökning av sociala och politiska 

lärokontexter för att gynna kritisk reflektion (Lyons 2010). 

2.3 Förmågor och Kunskap 
 

Vad lär man sig i slöjden och vad är egentligen kunskap? I detta kapitel börjar jag titta på 

vad man lär sig i slöjden samt en modell för vad och hur man lär i slöjd. Efter det undersöker 

jag skillnaden mellan vad vi kallar teoretisk och praktisk kunskap. 

32..1 Förmågor och slöjdämnet 

 

Slöjden är ett ämne som värderas högt av elever men som både elever och föräldrar har svårt 

att se nyttan av (nationella utvärderingen slöjd). Cederblad nämner tre övergripande 

förmågor som han anser värderas högt i samhället och som utvecklas i just slöjden. De tre 

förmågorna är: Praktisk handlingsberedskap, att arbeta processinriktat samt kreativitet 

(Cederblad 2008). 

 

Den praktiska handlingsberedskapen handlar inte bara om att praktiskt lära sig tillverka saker 

och bli händig utan även om att i allmänhet kunna se lösningar på problem som vi möter i 

vardagen. Den allmänt praktiska erfarenheten får vi dock inte glömma och enligt Cederblad 

är det viktigt att den läggs på en plats lika hög som de fyra räknesätten. Det är viktiga 

kunskaper som troligtvis kommer till användning i vuxen ålder (Cederblad 2008). 
 

Att följa en designprocess samt förutse och planera en process är något som kommer till 

nytta i flera yrken likväl kreativiteten (Cederblad 2008). Här har även Johansson undersökt 

hur skisser, ritningar, bilder och instruktioner i slöjdarbetet används som hjälpmedel 

för att diskutera och resonera runtomkring mellan elever och elev-lärare.  Detta blir 

en inskolning i text och bildtolkning där eleverna tränar sig på att se relationen 

mellan ett tänkt föremål och ett färdigt föremål (Johansson 2002). 
 

32..2 Att lära om, i, med och genom slöjd 

 

Lars Lindström diskuterar i sin artikel ”Estetiska läroprocesser om, i, med och 

genom slöjd” övergripande förmågor som fostras i slöjdundervisningen. (Lindström 

2008) Han delar då in lärandet i enlighet med figur: 2. (a.a) 

 

Det konvergenta lärandet handlar om att lära sig grundtekniker och sådant som är 

givet på förhand. Det Divergenta lärandet handlar om att sätta samman förmågor och 

kunskaper man redan har till något nytt. Dessa två handlar om vad man ska lära sig 

(Lindström 2008). 

 

Mediespecifikt och medieneutralt lärande handlar om hur man medlen, hur man i det 

estetiska lärandet uppnår olika mål (Lindström 2008). 

 

I det medispecifika lärandet handlar det om budskapets form. Det handlar om vilka 

tekniker man ska använda, vilka material som är att föredra över andra och liknande 

(Lindström 2008). 

 

I det medieneutrala är det inte så viktigt vilken uttrycksform man använder utan man 

fokuserar istället på att stödja kunskapsbildning som inte direkt handlar om 



 

 

 

 

hantverksämnet. Det kan handla om att stödja andra skolämnen eller att stödja 

elevens allsidiga utveckling (Lindström 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärande om handlar om det rent praktiska arbetet. Att lära sig grundtekniker, stilar 

och dylikt (Lindström 2008). 

 

Lärande med handlar om att integrera det estetiska lärandet med lärostoff från andra 

ämnen. Det kan också handla om att påminna om att lärandet av estetiska uttryck har 

ett innehåll som går utöver det rent praktiska arbetet (Lindström 2008). 

 

Lärande i handlar om ett experimenterande av uttryck genom att jobba i material 

och tekniker. Det handlar om att lära sig förmedla en känsla eller ett uttryck men kan 

också handla om reflektera över exempelvis en bild eller ett formspråk (Lindström 

2008). 

 

Lärande genom handlar om de förhållningssätt och övergripande kompetenser som 

kan tillägnas genom estetiska projekt (Lindström 2008). 

 

Kunskaper som framkommer genom dessa olika lärmöjligheter i slöjd ger eleven 

möjlighet att öva på blandannat visuell föreställningsförmåga, tålamod och 

risktagande. Dessa övergripande förmågor som övas i samband med det praktiska 

arbetet är här det verkliga målet och den verkliga nyttan med slöjdämnet (Lindström 

2008). 
 

32..3 Teoretisk och praktisk kunskap 

 

Med den naturvetenskapliga revolutionen växte det fram två syner på kunskap: 

empirism och rationalism. Empirism ser människan som ett tomt blad vis födseln, 

efter det fylls saker på utifrån. All kunskap kommer alltså från våra 

sinneserfarenheter. Rationalismen däremot anser att kunskapen främst kommer 

inifrån, alltså att vårt tänkande är det viktigaste för skapandet av kunskap. 
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Figur 2. Att lära Om, I, Med och Genom 

Slöjd (Lindström 2008) 



 

 

 

 

Gemensamt för dem båda är att vi kan starta vår kunskapsutveckling från ingenting 

och sedan växa fram det i enlighet med motsvarande teori (Gustavsson 2002). 

 

Skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap är diffus. I skolvärlden är teoretiska 

ämnen något man läser sig till medan praktiska är något man gör. Frågan är vad som 

ska göras för att ämnet ska betecknas som praktiskt. Går man tillbaka på uttrycken 

empirism och rationalism kan man säga att det empiriska tänkandet sätter den 

teoretiska kunskapen främst och det rationella börjar i det praktiska (Gustavsson 

2002). 

 

Aristoteles ansåg att skillnaden mellan teori och praktik är målet. Teorin utgår från 

en teoretisk synvinkel och tillhör det kontemplativa livet. Målet för det teoretiska är 

sanningen medan målet för det praktiska är verket. Det praktiska delar Aristoteles 

upp i två delar. Det praktiska arbetet där något tillverkas och det praktiska arbetet där 

man gör någonting för samhället, såsom politiskt arbete. Aristoteles delade upp dessa 

som två former av kunskap, det skapande praktiska och det mellanmänskliga och 

etiska. Den första teoretiska kallar Aristoteles för teori (episteme), den första 

praktiska för skicklighet (techne) och den andra praktiska för klokhet (fronesis) 

(Gustavsson 2002). 

 

Gustavsson diskuterar hur olika forskare och filosofer varit med och tagit fram en 

kunskapssyn där man skiljer på fyra olika kunskapsformer. Påståendekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Påståendekunskapen kan likställas med 

den teoretiska kunskapen, färdighetskunskapen med "veta hur". 

Förtrogenhetskunskapen är en kunskaps som nås efter flera års yrkesarbete eller 

regelbunden sysselsättning. Man ska veta vad man gör och varför samtidigt som man 

ska ha en överblick över sitt arbete. (Gustavsson 2002) 

 

Dessa teorier och Aristoteles episteme, techne och Fronesis har varit med och format 

teorin om de fyra f:n: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet som Skolverket 

lagt fram. (Gustavsson 2002) 

 

En annan teori för att skilja på praktisk och teoretisk kunskap genom att använda 

begreppen veta att och veta hur. Veta att står här för det teoretiska, att man vet att 

saker är på olika sätt. Veta hur handlar om den praktiska delen, att veta hur man gör 

saker. En viktig del här är att det praktiska arbetet inte handlar om rutinarbete, det 

handlar om att hela tiden veta vad man gör och i förlängningen att kunna redogöra 

för det man gör. Skillnaden mellan kunskap och icke-kunskap, speciellt i praktiskt 

arbete, ligger alltså i att man i kunskap reflekterar över situationer och förbättrar sig. 

(Gustavsson 2002) 

 

När man reflekterar i det praktiska arbetet tänker man inte bara först för att sedan 

reflektera. Man gör även båda i en handling, man reflekterar i själva handlingen. I 

det praktiska arbetet funkar inte helt en teori där man först har en vetenskaplig 

lösning som man sedan följer. Det praktiska arbetet kantas av osäkerhet och 

konflikterande alternativ som löses i situationen. (Gustavsson 2002) 

 

Gustavssondiskuterar också en tyst kroppslig kunskap, att vi inte bara lär med sinnet 

utan även med kroppen. Gymnastiken tolkas i allmänhet som ett rent praktiskt ämne 

men en ökad kroppsmedvetenhet leder till bättre teoretiska kunskaper. Kunskapen är 



 

 

 

 

sammankopplad med kroppen. Kunskapen är inte enbart sammankopplad till vår 

intellektuella förmåga och kroppen utan också till vår syn på världen och våra 

vardagliga föreställningar. (Gustavsson 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 PROBLEM 
 

Syftet med den här undersökningen är ta reda på lärares uppfattning om elevers 

lärande i ämnet slöjd. Fokus kommer att ligga på hur lärare använder loggböcker 

som ett didaktiskt verktyg för elevers slöjdläranden. Hur slöjdlärare ser på elevers 

lärande, kunskap samt vilka bieffekter användandet av loggböcker ger i 

undervisningen. 

 

 Hur ser slöjdlärare på kunskap med avseende på slöjdundervisningen 

 Hur ser slöjdlärare på reflektion med avseende på slöjdundervisningen 

 Hur ser slöjdlärare på lärande med avseende på slöjdundervisningen 

 Vilka eventuella bieffekter ser slöjdlärare vid användandet av loggbok i 

slöjdundervisningen? 

 

Intervjuplan se bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 METOD 
 

4.1 Datainsamling 

 

4.2 Intervjuval 

Lantz beskriver den öppna och den riktade öppna intervjun som två intervjuformer 

vilka ger en inblick i den tillfrågades sätt att se på ämnet intervjuformerna används 

för att öka förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. (Lantz 2007) Mitt 

syfte med att använda intervju som form för datainsamlingen är just att få reda på 

lärares subjektiva tankar, erfarenheter och åsikter. 

 

Lantz (2007) skiljer mellan helt öppen och riktad öppen intervju. Den helt öppna 

handlar då om att finna vilka frågor och områden den intervjuade finner är viktiga för 

att sedan följa upp dessa. Den riktat öppna intervjun ställer också den ganska vida 

frågor men följdfrågorna och vilka områden som djupare ska undersökas är upp till 

den som intervjuar (a.a). Jag kommer i denna undersökning att använda den riktade 

öppna intervjuformen. 

4.3 Undersökningsgrupp 

Ett fokus i mitt arbete är att undersöka lärares tankar kring sin användning av 

loggböcker i slöjden. Jag har därför specifikt gått ut och intervjuat lärare som har 

erfarenhet av och tankar kring användandet av loggböcker. Förutom ett fokus på 

arbetet med loggböcker, att lärarna ska undervisa i slöjd samt arbeta med i alla fall 

någon av årskurserna 4-9 har jag inte reflekterat över fler faktorer i mitt urval. Jag 

har intervjuat fem lärare från fem olika skolor i Sverige. Jag ser i min undersökning 

slöjd som ett ämne. Jag har alltså inte tagit någon hänsyn till om de intervjuade 

lärarna undervisar i enbart hårda slöjdarter, mjuka slöjdarter eller båda. 

 

4.4 Validitet 

Enligt Yin (2013) är det viktigt att i insamling av data genom intervjuer göra ett 

urval. Det är prioriterat att använda sig av personer som kan ge konkurrerande 

information och ett brett spektrum av data. (a.a). I min undersökning har jag ett fokus 

på lärare som arbetar med loggböcker och har tankar specifikt om detta. Urvalet blir 

på så vis fokuserat. Det är ett ändamålsenligt skäl. Ett skäl där jag antar att 

personerna besitter kunskap om det jag vill undersöka (a.a). Genom detta riskerar jag 

dock förlora möjligheten att finna konkurrerande information vilken tydligare kunde 

framkommit om jag samlat in data från lärare med mer skilda undervisningsmetoder. 

 

Jag anser att i en undersökning av denna storlek är det viktigare att få en djupare 

inblick i en del av ämnet även om jag förlorar en bredd i undersökningen. Att jag 

fördjupar mig i en del av ämnet betyder dock inte att denna undersökning på något 

sätt kan ses som normativ för svenska slöjdlärare. Undersökningen visar enbart ett 

fåtal lärares subjektiva åsikter. 

 

Jag har nu själv arbetat som slöjdlärare i ungefär tre år. Jag började arbeta med 

loggböcker för ungefär ett år sedan och har själv delade åsikter om de skriftliga 



 

 

 

 

momenten i slöjden. Under denna undersökning gör jag vad jag kan för att på ett 

objektivt sätt närma mig ämnet.  

 

4.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Det handlar om hur väl vi 

kan gardera oss mot exempelvis slumpinflytande. I en kvalitativ undersökning där 

intervjuer används är forskningens reliabilitet bland annat knutet till forskarens 

förmåga att göra bedömningar när denna registrerar svar (Patel 2011). 

 

För att öka mitt arbetes tillförlitlighet dokumenterar jag alla mina intervjuer genom 

att spela in dem och transkribera dem. Genom att lagra verkligheten på detta sätt går 

det att spela inspelningar i repris många gånger för att på så vis försäkra sig om att 

allt är korrekt (Patel 2011). Det finns ett problem med att arbeta med transkriberade 

texter. Detta är att man lätt uppfattar kontexten annorlunda när det är nedskrivet, man 

missar tonlägen, ansiktsuttryck mm (a.a). Detta motarbetar jag genom att vara aktivt 

medveten om problematiken samt lyssna om på de inspelade intervjuerna vid behov. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Som forskare krävs att man upprätthåller ett personligt sinne för moral. Då inte all 

data kan redovisas är det lätt att utelämna vissa saker för att det strider mot ens tes. 

Detta kan ske oavsiktligt då man inte anser den intervjuade personen trovärdig. Att 

inte ta med vissa data bör därför funderas igenom noggrant så att forskningen blir 

objektiv och trovärdig. (Yin 2013) 

 

Alla forskare har också sin bakgrund, sin förförståelse, sitt kön, etnicitet med mera 

som påverkar hur denna ser på världen. Det är viktigt att som forskare vara medveten 

om detta för att kunna lägga fram sin forskning så objektivt som möjligt (Yin 2013). 

 

Det vetenskapliga rådet har lagt fram fyra forskningsetiska principer som vägledning 

för forskare. Dessa fyra är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). 

 

Informationskravet handlar om att informera intervjupersonerna om arbetets syfte, 

vem man är, vilken institution arbetet skrivs mer och att all medverkan är frivillig 

(Vetenskapsrådet). Detta gjordes skriftligt vid utskick av meddelande via facebook 

samt muntligt innan intervjuns start.  

 

Samtyckeskravet handlar om att den intervjuade ska vara medveten om att 

deltagande i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas (Vetenskapsrådet). Detta 

kom ut bra genom förfrågan i meddelande. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om hur man hanterar känsliga uppgifter och döljer de 

medverkandes identitet (Vetenskapsrådet).Jag har dolt identiteten på alla inblandade 

genom att byta ut namn samt aldrig nämna skola eller var i landet dessa arbetar. 

Mina intervjuer skedde via Skype och de intervjuade är alltså från olika delar av 

Sverige vilket gör det svårt att kunna identifiera individerna. Vid utskrift av de 

intervjuade namngav jag personerna med pseudonymer. 



 

 

 

 

 

Nyttjandekravet handlar om att information och personuppgifter används endast till 

det som de uttalat skulle användas för (Vetenskapsrådet). 

 

 

4.7 Genomförande 

När man gör en datainsamling är det lätt att glömma bort detaljer, tankar man har 

eller ideer man får. Detta motarbetas lättast genom att vara noggrann i att föra 

anteckningar under undersökningens gång, att föra någon typ av 

dagboksanteckningar för att inte missa detaljer eller viktiga tankegångar (Patel 

2011). Det är också bra att efter intervjuer eller viktiga delar i undersökningen göra 

analyser över hur det gått och vad man kommit fram till. Detta är bra dels för att 

påbörja själva analysarbetet medan intervjuerna är färska i minnet men även för att 

anteckna viktiga detaljer, såsom att den intervjuade tolkade frågorna på något 

speciellt sätt eller att jag som forskare missar vissa detaljer när jag utför min 

forskning (a.a). 

 

Då jag söker lärare som specifikt arbetar med loggböcker i sin undervisning i slöjd 

kommer jag att hålla intervjuer över hela landet. Samtliga intervjuer kommer att 

göras över Skype. För att hitta min undersökningsgrupp har jag gått via en 

facebookgrupp kallad ”Nationellt resurscentrum för slöjdämnet”. I denna grupp lade 

jag först ett inlägg om loggböcker i slöjd för att sedan se vilka som svarade på 

inlägget. De personer som visat att de hade intressanta tankar om loggböcker och 

lärande i slöjden där eller genom andra inlägg i gruppen började jag sedan kontakta. 

De fick ta del av syftet med undersökningen innan vi kom fram till tid för intervju. 

 

Min intervjumall är inriktad för att ta reda på hur lärare arbetar i slöjden med fokus 

på vad eleverna lär sig förutom det praktiska hantverker och ett fokus på reflektion. 

Jag transkriberar alla intervjuer och skriver, som nämnts ovan, dagboksanteckningar 

och analyser efter varje intervju. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberar jag dem och började leta efter grupperingar 

i texterna, alltså sådant som är gemensamt för flera av de intervjuade. Efter att jag 

funnit ett antal grupperingar började jag analysera och sammanfatta informationen 

som finns i undergrupperna. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Det finns egentligen flera olika sätt att få reda på vad lärare tänker kring lärande, 

kunskap och reflektion. Jag fann att en enkätsundersökning visserligen skulle ge mig 

striktare information kring vissa specifika frågor men kände att jag på ett bättre sätt 

ville fånga upp vad lärarna själva kände att de ville lägga fokus på. I en 

enkätsundersökning har jag ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller hjälpa lärarna 

att fritt uttrycka sig kring ämnena. Detta ger mig alltså ingen möjlighet att under 

intervjuerna gå välja vilka ämnen som behöver fördjupas och vilka delar som inte 

känns så viktiga. 

 

Om jag gjorde egna observationer skulle jag på ett bättre sätt kunna se rent praktiskt 

hur lärarna lärde ut samt observera elevernas reaktioner men jag skulle inte på 



 

 

 

 

samma sätt kunna fånga upp vad lärarna tänker runtomkring sitt agerande. I min 

tidsram skulle jag kunnat göra observationer samt intervjua de lärare jag observerat. 

Detta skulle ge mig en djupare insikt i en del av deras tankar kring undervisning men 

jag skulle vara tvungen att skära ner på antalet lärare jag har möjlighet att intervjua 

vilket skulle göra att jag förlorar en bredd i mitt arbete. 

 

Med detta i åtanke bestämde jag mig för att använda formen av intervjuer. Med hjälp 

av denna form kan jag under intervjuerna ta reda på hur lärarna tänker och mer 

undersöka ämnen de tar upp som är av vikt för min undersökning. Jag har samtidigt 

möjlighet att via skype intervjua lärare från olika delar av landet. Detta är viktigt 

främst därför att jag specifikt vill intervjua lärare som arbetar med loggböcker i sin 

undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 RESULTAT 
 

5.1 Personlighetsutveckling 

En aspekt som togs upp brett i mina intervjuer var att slöjdlärare lägger fokus på att 

elever lär sig färdigheter som inte direkt handlar om skolarbetet. Det handlar om att 

lära sig såväl om jämställdhet som att lära sig sociala färdigheter eller att öva upp sitt 

självförtroende. Jag kommer nedan att gå igenom de personlighetsutvecklande 

färdigheter lärarna lyft fram. 

15..1 Att kämpa 

 

Agnes tog upp aspekten av att eleverna i slöjden ska lära sig kämpa och 

överkommar sitt motstånd mot att göra saker som är jobbiga. 
 

“Jag känner att det är så mycket motstånd till att göra saker och här måste de 

tvingas att göra sådant som är jobbigt. Det är jättebra och viktigt i en 

kombination med att de verkligen tvingas att tänka efter.” (Agnes) 

 

“Jag känner att det är så mycket motstånd till att göra saker och här måste de 

tvingas att göra sådant som är jobbigt. (...)De ska ha en ide de ska planera den 

och sedan värdera den samtidigt som de tvingas att liksom göra saker som tar 

emot.” (Agnes) 

15..2 Jämställdhet 
 

Anna tog upp frågan om hur lärare i ämnet slöjd har ett ansvar att bryta 

traditionella könsroller. Speciellt då slöjden som ämne är ganska 

traditionellt. 
 

“Exempelvis jämställdhetsaspekter vi ska ju t.ex. aktivt bryta traditionella 

könsroller, könsmönster i skolan. Där tycker jag att slöjden har en jätteviktig 

funktion därför att vi är så traditionella från början.” (Anna)  

15..3 Att bli en bra samhällsmedborgare 
 

När han blev tillfrågad om vad som är absolut viktigast i slöjden tog Erik 

upp frågan om att bli en bra samhällsmedborgare. 
 

”Att de ska bli bra människor. Att de ska känna sig välkomna och tycka att det är 

roligt tror jag. (...) utvecklas som människor och bli goa trevliga 

samhällsmedborgare kan man säga.” (Erik) 

 

”Hantverkandet är inte i hela världen egentligen utan dem ska få utveckla 

förmågor, utvecklas som människor och bli goa trevliga samhällsmedborgare 

kan man säga.”(Erik) 

15..4 Självförtroende 
 

Flera av de intervjuade tog upp frågan om självförtroende som en viktig 

aspekt av vad slöjdundervisningen kan ge. 



 

 

 

 

 

“Det är det viktigaste. Att öka självförtroendet. Att de ska få en lust att skapa” 

(Mirell)  

 

”Allra viktigast är att jag vill att de ska våga, att de kan mer än de tror.” (Mirell) 

 

”handlar väldigt mycket om självförtroende och att utveckla det. Och då blir man 

ju mer självgående.” (Olof) 

 

”En glädje över att de har presterat saker dom är jättenöjda med.” (Agnes) 

 

”Det är det här med tilltro till den egna förmågan. Att våga.” (Anna) 

15..5 Social kompetens 
 

I slöjden arbetas det för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens 

både när det gäller samarbete och att lära sig kommunicera på ett bra sätt. 
 

“att bara kunna kommunicera på ett bra sätt med varandra. Det är väll också en 

sådan sak som inte egentligen har något med slöjden att göra.” (Erik) 

 
“faktiskt låter elever hjälpa varandra faktiskt, för att få dem att stärka en del 

elever. Det är inte så att jag kanske medvetet tar dem som är duktiga utan jag 

kanske tar någon som inte är helt säker på det den tänker göra för då kan det 

skapa samtal mellan två elever som kanske får dem att utvecklas också.” (Erik) 

5.2 Reflektion 
Alla de intervjuade lärarna arbetade med att låta sina elever reflektera på något sätt. 

Jag börjar här beskriva hur reflekterandet går till rent praktiskt och går sedan över på 

vilka förmågor lärarna vill att deras elever ska utveckla i reflektionen. 

25..1 Praktiskt 
Jag ska börja med att titta på hur lärare rent praktiskt lär ut reflektion i sin 

undervisning. Vilka metoder som används och var i processen av att slöjda eleverna 

reflekterar. 

5.2.1.1 Planering  
 

Eleverna börjar reflektera redan i den första fasen av sitt slöjdande. I denna 

fas ska de sätta sig ner och tänka igenom hur de ska gå till väga samt 

motivera varför de tänker göra som det tänker. 
 

“Börjar med ett planeringsblad där de svarar på olika frågor. Vad de ska göra 

någonting. Hur det ser ut, varför valde materialet och formen. För att de ska sätta 

sig ner och tänka efter lite. Den skriver de själva utifrån lpp.” (Mirell) 

 

5.2.1.2 Genomförande 
 

I genomförandefasen sker det rent praktiska arbetet samtidigt som eleverna skriver 

loggböcker där de beskriver sin arbetsprocess och motiverar varför de gör som de 

gör. Anna lägger stor vikt vid just den värdering som sker under arbetets gång. Så att 

värderingen blir formativ och inte enbart efter ett projekts slut. 

 



 

 

 

 

“det rena praktiska arbetet sker ju där för eleverna men det sker ju också 

loggboksanteckningar där de beskriver arbetsprocessen och motiverar varför.” 

(Erik) 

 

“Den viktigaste värderingen tycker jag kommer under arbetets gång så att det 

blir formativt. Att man faktiskt kan få tillfälle att korrigera och ändra.” (Anna) 

 

5.2.1.3 Värdering 
 

Värderingsfasen är den sista fasen som utförs efter ett avklarat projekt. Här värderar 

eleverna hur det gått under deras projekt, om de blev nöjda och varför saker blev som 

de blev. 
 

“(Angående slutvärdering) be dem skriva en slöjdberättelse där de ska värdera. 

Hur gick det? Blev du nöjd? Varför? Brukar pointera frågan varför väldigt 

mycket” (Anna) 

 

5.2.1.4 Kamratrespons 
Eleverna lär sig även genom kamratbedömning, att ge feedback till varandra. Här 

analyserar de varandras projekt istället för sina egna. 

 
”att jag sätter dem i grupp och ibland två och två att de får titta på sina föremål, 

det material de har eller skisserna de har. Vad har jag för någonting, vad kan det 

bli av det här? Att ge kommentarer till varandra. “ (Anna) 

 

”medan t.ex. värderingsfasen i år 8 har jobbat med t.ex. kamratbedömning där de 

ska skriva också om varandras.” (Anna) 

 

25..2 Förmågor 

Alla lärare tar upp förmågor av reflektiv natur som en del av vad eleverna ska lära 

sig och alla använder på något sätt såväl planeringar, loggböcker och värderingar 

som sätt att låta eleverna lära sig att i reflektion skapa olika förmågor. Då mycket av 

reflektionen övas både i såväl planeringar som loggböcker och informella samtal 

under lektionstid fokuserar jag här på vilka förmågor som lyfts fram av lärare i alla 

dessa situationer. 

5.2.2.1 Att kunna beskriva 
Eleverna ska i sina reflektioner lära sig sätta ord på det dem gör och beskriva sin 

arbetsprocess. Detta görs som en reflektion över det dem gjort och hjälper dem att 

tänka kring och bli medvetna om sin process.  

 

Beskrivningen av arbetsprocessen görs som en start på elevernas arbete och senare 

också efter lektionerna i loggboken. Efter varje lektion är det också vanligt att 

eleverna beskriver vad de ska göra kommande lektion. Att beskriva sin arbetsgång 

handlar om att kunna förutse vad man ska göra. 

 
“helst så ska de ha med en arbetsgång på något sätt. De ska ha det i stora drag 

hur de har tänkt att jobba iallafall.” (Erik) 

 



 

 

 

 

“då ska de skriva: min arbetsinsats denna lektion har varit. Beskriv detaljerat vad 

du har gjort. Hur du har gjort det och varför du har gjort som du har gjort och 

nästa gång ska du.” (Agnes) 

 

5.2.2.2 Att bli medveten 
Att låta eleverna beskriva sin arbetsprocess efter lektioner hjälper dem att bli mer 

medvetna om vad de gör i slöjden och att de gör något. Medvetenheten om sin egen 

arbetsprocess och läroprocess leder också till bättre reflektioner i kommande projekt. 

 

“Det jag märker är att eleverna får en tanke, tänker på vad de gör. De sitter inte 

bara av tiden och har fått en grej färdig tar sedan hem den och så var det inte mer 

med det. Jag märker att de vet att de gör någonting.” (Mirell) 

 

“När det gäller loggboken är det intressant med de elever som bara kommer och 

sitter av en lektion. Man kan då be dem titta i loggboken. Vad har du gjort de två 

sista gångerna. Efter det upptäcker de att de inte har gjort någonting. De tror 

kanske att de har gjort någonting men så har dem inte det. Det är ett bra sätt att 

få dem medvetna om vad de gör, att de förstår vad de gjort.” (Mirell) 

 

”jaa, det leder till mycket större eftertänksamhet allmänt sett man blir när man 

ska göra nästa process så lär man sig att tänka efter mer. “ (Olof) 

5.2.2.3 Metakognition 
De ska fundera över sin arbetsinsats och lära sig analysera hur det kommer sig att 

saker blev som de blev och dra lärdom av det. Denna reflektion handlar också om att 

finna vad man är bra på och vad man behöver bli bättre på.  

 

“det handlar en del om att de ska berätta om det blev som de tänkt sig och varför 

eller varför inte. och försöka berätta litegrann om just varför det blev som det 

blev, ifall det är något mer de behöver träna på exempelvis så kan de ju faktiskt 

kanske göra en ny sak där de får träna extra mycket på det.” (Erik) 

 

“om du tänker dig din kompis som ska göra något liknande då ska du ge ett råd 

till den kompisen. och då får man mycket klokare svar för då ser man någonting 

som kanske varit ett problem för dem som dem lärt sig någonting av eller så.och 

då får också analysera hela sin arbetsprocess i detta också.” (Erik) 

 

“att fundera över varför blev det som det blev och kommunicera varför. Kunna 

berätta om det för kompisar och kunna berätta om det för mig.” (Erik) 

5.2.2.4 Att kunna värdera 
Det handlar om att värdera sin färdiga produkt och lära sig förstå vad man gjort bra 

och vad som kunde blivit bättre. Att kunna analysera sin arbetsinsats och sina 

produkter. 

 

“då ska de ge bedömning utifrån det här tänkandet: Säg två saker som du tycker 

är bra och en sak som kan bli bättre. ” (Anna) 

 

“be dem skriva en slöjdberättelse där de ska värdera. Hur gick det? Blev du 

nöjd? Varför? Brukar pointera frågan varför väldigt mycket” (Anna) 

 

“Tanken är ju då att det ska sätta igång värderingen av deras egna arbete, 

kvalitetsmässigt men också funktionellt alltså nu om det är någon då som har 



 

 

 

 

raspat som bara den och så har de då en liten tunn tunn bit som knappt går att få 

in skeden då för att limma fast den utan det kommer att spricka. Så tar jag upp 

sådana perspektiv också. Hur mycket material måste man ha kvar för att det ska 

hålla”. (Anna) 

5.2.2.5 Utveckla sin hantverksskicklighet 
Analysen kopplas direkt till det praktiska arbetet då eleverna analyserar sin 

hantverksskicklighet och motiverar de val de gjort. 

 

“det gagnar ju eleven att den duktige eleven väljer lite tuffare och svårare grejer 

och den som har en insikt om att de ska välja en lite lättare “ (Olof) 

 

“Man kan också lära sig att hitta sin nivå bättre än om jag inte skulle driva det 

här alls med lektioner och sådana här samtal och snack.” (Olof) 

5.2.2.6 Motivera 
Eleverna ska lära sig motivera varför de gör som de gör i slöjden. De praktiska val 

som görs ska upp till ytan och förklaras. 
 

“det rena praktiska arbetet sker ju där för eleverna men det sker ju också 

loggboksanteckningar där de beskriver arbetsprocessen och motiverar varför.” 

(Erik) 

5.3 Reflection-On-Action 

Det kan också handla om att eleverna ska lära sig sätta in sitt slöjdande i ett 

sammanhang. Både när det gäller att ta med sig kunskaper till nästkommande 

slöjdprojekt och att förstå hur det kan hänga ihop med sin situation utanför skolan. 

Detta skapar en förståelse av hur saker och ting hänger samman, att slöjden inte är en 

egen ö i skolan utan hänger ihop med såväl andra ämnen som elevernas fritid: 

 

“annars lyfter vi alltid den aspekten att vad kan du ta med dig till nästa uppgift? 

Vad kan du ta med dig i andra sammanhang? Ibland försöker vi lyfta in: "Om du 

ska göra något på fritiden" Vi har inte så många elever som säger att de slöjdar 

på fritiden.” (Anna) 

 

“det ger ändå en, någon form av känsla av sammanhang för eleven när jag kan 

koppla mot andra ämnen också. Det här med att analyser det är ju samma sak 

som vi gör med t.ex. texter i svenskan exempelvis.” (Erik) 

 

Att koppla vidare saker till fritid eller annat skapande gör också att eleverna 

kan känna en större meningsfullhet i det de gör. 
 

”Ja, det tycker jag. absolut. Man ska alltid ha den relationen att man kopplar det 

vidare till ett annat skapande. För att det ska bli meningsfullt.” (Anna)  

 

“Men att försöka koppla det till fritiden, det är viktigt att försöka skapa 

meningsfullhet. På något sätt. ” (Anna) 

5.4 Självständighet 

En del av målet med reflektion är att eleverna ska bli självständiga. Att de ska tänka 

till mer och även minska lärarens arbetsbelastning: 



 

 

 

 

 

“Det bygger på att de ska bli mer självgående” (Olof) 

 

“Och så i tredje hand kom inte bara och säg hur ska jag göra nu utan ställ en 

konstruktiv fråga. Du ska fundera på några alternativ innan du kommer till mig 

och säg gärna att jag tror att jag ska göra så här men jag ville bara kolla med dig 

att du också tycker att det här är den bästa lösningen.” (Olof) 

Självständigheten och det egna arbetet handlar också om att eleverna ska utveckla ett 

konstruktivt och ifrågasättande tänkande, att de inte bara ska lita på eller gå med på 

allt som sägs utan själva tänka till och driva egna idéer: 

 

”På något sätt måste eleverna alltid få opponera sig till en uppgift om jag satt 

vissa ramar.” (Anna) 

 

“Det handlar ju bara om att jag får ställa kloka frågor och utmana dem under 

lektionerna för att de faktiskt ska tänka till lite” (Erik) 

5.5 Kommunikation genom loggboken 

Alla lärare ger eleverna på något sätt respons på deras loggboksskrivande och flera 

gör det skriftligt i loggböckerna. Speciellt Erik arbetar med loggböckerna som en 

slags försäkran att ge respons till alla elever och ha möjlighet att vägleda dem. 

Eftersom eleverna där får komentarer i loggböckerna efter varje lektion blir det 

naturligt för dem att läsa sina loggböcker i början av lektionen. 

 
”de kommer förberedda till lektionen. Eller när de kommer till lektionen så 

öppnar de sin dator, tittar i loggboken så ser dem, ja just det, men då vet jag hur 

jag ska komma, de kan samtidigt titta på sitt förra inlägg. Ja ja, då var jag här och 

här, då kan de se hur jag svarar och så kommer de vidare lättare.” (Erik) 

  

På så vis skapas en dialog genom loggboken. Denna dialog handlar inte enbart om 

handfasta tips utan är av reflektiv natur: 

  
”ibland kanske jag ställer frågor hur har du tänkt gå vidare eller om du skulle 

gjort såhär vad skulle kunna hända då? Ibland så kan jag ställa sådana frågor som 

får dem att tänka skulle jag vilja säga. Och i band ger jag dem handfasta tips på 

hur de skulle kunna komma vidare, man märker att de inte riktigt vet hur de ska 

gå vidare.” (Erik) 

  
“Då skriver jag till dem: du måste vara mer detaljerad, du måste beskriva vilka 

verktyg du har använt.” (Agnes) (…) Så att man ger de ett slags så att de lär sig 

vad de ska skriva och vad vi är ute efter för det fattar ju inte dem.” (Agnes) 

  

5.6 Synergieffekter 

Flera lärare pratar om hur slöjdämnet kan verka för att stödja andra ämnen i skolan 

eller hur förmågor som normalt övas i andra ämnen även övas i slöjden: 

När det gäller loggböcker och följande av skriftliga instruktioner lägger sig slöjden i 

gränslandet mellan slöjd och svenska: 



 

 

 

 

”Det ser man ju, hur förmågorna skiftar väldigt, speciellt en skriftligt 

beskrivning, en del snappar väldigt bra. Kan läsa en text och omsätter den i 

praktik medan en del har fullt sjå att tolka det här på ett bra sätt och se var är jag 

för någonstant.” (Olof) 

 

”I loggboken tränar man på att formulera sig och skriver.” (Mirell) 

Slöjden övar även mattematiska förmågor. Mirell pekar på färdigheter som normalt 

övas inom mattematik och NO såsom uträkningar, huvudräkningar och geometriska 

uppgifter medan Anna breddar det hela med att förklara hur slöjden kan komplettera 

mattematiken genom att lära ut ett slöjdspecifikt mattematiskt tänkande. 

“Tänker hela tiden på det här med uträkningar, nu är vi mer inne på trä när man 

gör skisser och huvudräkningar och geometriska uppgifter och så.“(Mirell) 

 

”Slöjden har sitt sätt att mäta, om man ska prata mätning t.ex. så man kan skilja 

matematisk från slöjd. I slöjden kanske det handlar om att du ska kapa den här 

brädan i fyra delar och då kapar du en bit och om den blir bra så har du den som 

mall för att kapa de andra. Istället för att ta en linjal och mäta med linjalen.” 

(Anna) 

Anna nämner även hur den har samarbetat med bland annat svenskan i projekt för att 

i samarbete ge större mening åt projekten. Här hjälper ämnena varandra genom att 

skapa ett sammanhang mellan sig. 

“I svenska har vi jobbat med den här uppgiften i år 4 där vi ska göra figurer så 

dels gör de, vi gör ett studiebesök på en dockteater och tanken är att de gör en 

figur eller docka som de ger liv åt, som ska få en personlighet och då får de 

sedan när de är klara med dockorna i fyran. Så när de går i femman i hösten så 

ska de dramatisera, alltså skapa ett teaterspel med de här dockorna eller, i vissa, 

ska de skriva en berättelse med den här figuren, alltså skriva en saga då. Så att 

den får ännu mer liv.” (Anna) 

 

Erik nämner hur han i slöjden lär ut att hantera digital teknik: 
 

“då kan eleverna använda sina slöjdarbeten eller sina arbetsprocesser i slöjden 

för att faktiskt utveckla att hantera digital teknik och sådant också.” (Erik) 

 

5.7 Kreativitet 
 

Lärarna arbetar också med att på olika sätt lära ut kreativitet. Det kan handla 

om att de själva ska komma på idéer utifrån olika tekniker som visas eller 

att de arbetar med inspiration från bestämda källor. Det handlar också om 

att gå in på djupet med det de designar så att de inte bara väljer första bästa 

ide utan testar olika förslag innan de bestämmer sig för vad de vill tillverka. 
 

”Jag kan sätta upp arbetsuppgifter som kan handla om att dem ska jobba med tre 

olika tekniker och utifrån det ska dem komma på någonting.” (Erik) 

 

”Har i år 7 ett självporträtt i fritt broderi. Då tittas på olika konstnärer och hur de 

har gjort olika projekt, Van Gogh, Picasso. Olika stilar för att de ska brodera ett 

icke porträttlikt porträtt som ska spegla de själva, något som ska komma inifrån 

(…) Här finns symboler också såsom Picasso som bara gör kuber och Van Gogh 



 

 

 

 

som också gör abstrakt. Tanken är inte att det ska vara porträttlikt utan 

symboliskt.” (Mirell) 

 

”jag vill att de ska göra så många eller pröva så många skisser som möjligt innan 

de bestämmer sig” (Erik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 DISKUSSION 
 

6.1 Lärande 

I enlighet med teorin om, med, i, och genom slöjd så arbetar de intervjuade med 

samtliga av dessa läroteorier. De arbetar med att lära ut grundläggande tekniker och 

rent praktiskt arbete (om). De interagerar med andra ämnen på olika sätt och 

reflekterar över hur de lär ut förmågor som används i flera ämnen än slöjden (med). 

De arbetar med inspirationsmaterial eller specifika uppgifter där de lär sig förmedla 

olika uttryck eller känslor (i). De har ett förhållningssätt där de lär ut 

personlighetsutveckling (genom). (Lindström 2008) 

 

Ingen av lärarna har egentligen ett starkt fokus mot enbart ett av dessa lärandemål 

utan arbetar övergripande med alla. 

 

Lärarna använder alla de tre olika lärandeteorierna av kumulativt lärande, 

assimilation och ackommodation (Illeris 2007). Det kumulativa lärande kommer  

in när eleverna lär sig namn på helt nya tekniker medan lärandet i att reflektera över 

sin arbetsprocess, värdera sina produkter och värdera sin arbetsinsats som lärs ut 

över alla årskurserna blir av assimilerande och ackomodativkaraktär. I reflektionen 

tvingas eleverna bygga om sina tankar om sig själv och sitt arbete. 

 

Hasselskog (2010) beskriver slöjdprocessen i delarna ”Ide-Planering-Genomförande-

Värdering” och lägger vikt vid att en undervisning med dessa delar inte bör vara helt 

linjär. För att det ska bli effektivt bör dessa delar blandas och går in i varandra. De 

lärare jag intervjuat använder alla loggböcker där eleverna reflekterar och tänker om 

samtidigt som de utför det praktiska arbetet. På så vis arbetar samtliga med en 

process som inte är linjär. Hasselskog beskriver också hur process blir mindre och 

mindre linjär ju mer reflektion som används under hela arbetet (Hasselskog 2010). 

 

Madsen skriver om hur eleverna i sitt loggboksskrivande speglar sig mot ett idealjag 

för att sedan falla tillbaka mot sitt egentliga jag samt lägga upp mål och resonera var 

man ligger i förhållande mot dessa mål (Madsen 1996). Lärarna jag intervjuat har 

inte direkt gett uttryck för detta i intervjuerna men jag kan i det de beskriver se en 

liknande process som pågår under hela processen av slöjdande. Eleverna börjar sin 

process med planeringar där de planerar för vad de ska göra, gör arbetsbeskrivningar 

av hur det ska gå till innan själva arbetet startar. Detta är som de första delarna, 

eleverna lägger upp ett idealjag, en beskrivning av vad de vill kunna och vad de vill 

göra. De lägger upp mål och beskriver hur de ska nå dit.Under processen utvärderar 

eleverna skriftligt i loggböcker och en utvärdering sker även i slutet av processen. 

 

Exempelvis Erik förklarar hur värderingar sker efter varje lektion i loggböcker och 

exempelvis Anna pratar om slutvärderingen. I dessa skeenden går eleverna igenom 

den process där de faller tillbaka mot sitt egentliga jag och ser hur de ligger i 

förhållande till de mål de lagt upp. Då eleverna i slutet av lektionen lägger upp mål 

för nästa lektion samt utvärderar hur lektionen har gått läggs denna process dock inte 

bara i början och slutet av varje projekt utan även i slutet av varje lektion. 

 



 

 

 

 

6.2 Personlighetsutveckling 

Vad jag har sett i mina intervjuer är att de lärare jag intervjuat har ett stort fokus på 

personlighetsutveckling och självständighet. De anser att saker såsom självförtroende 

och självkänsla är väldigt viktiga aspekter i vad eleverna ska lära sig och ofta att de 

är överhängande de rent praktiska färdigheterna. Anna nämner som exempel 

jämställdhetsaspekten. Mirell nämner självförtroendet som det viktigaste. Agnes 

diskuterar förmågan att anstränga sig i samband med att tänka.Olof nämner 

självförtroende och Erik nämner att det är förmågorna och att utvecklas till bra 

samhällsmedborgare som är det viktigaste. När det gäller Lindströms modell ”Om, I, 

Med och Genom” (Lindström 2008) lägger lärarna alltså stor vikt vid punkten att lära 

genom slöjd. Vad jag sett så håller lärarna med Lindström i hans åsikt att dessa 

övergripande förmågor innehar den verkliga nyttan med ämnet slöjd (a.a). 

 

Dewey beskriver utvecklandet av tänkandet som en problematisk och ansträngande 

process. Att eleverna måste kämpa för att omstrukturera sina tankebanor (Dewey 

1910). Denna tanke om att eleverna som ett eget självändamål ska lära sig kämpa 

både praktiskt och teoretiskt återkommer hos blandannat Agnes. Lyons beskriver 

även hur doktorer ofta gör fel när de följer sina vanliga tankebanor, de är inte villiga 

att ta till ansträngningen för att i stunden ändra på sitt tänkande (Lyons 2010). Detta 

liknar de färdigheter eleverna utvecklar i reflektionen samt i utvecklandet av ett 

reflekterande i själva handlingen som. Erik nämner hur han låter eleverna göra flera 

skisser och blandannat Anna påpekar hur eleverna i efterhand måste redogöra för 

sina val. Såsom Bjurwill beskriver ”Reflection-in-action” (Emsheimer 2005) och 

Gustavsson när han beskriver hur man i praktiskt arbete övar på att reflektera i själva 

handlingen (Gustavsson 2002). De reflektioner som sker i själva handlingen blir då 

de som eleverna måste redogöra för efteråt. Olof nämner angående de skriftliga 

reflektionerna: 
 

”jaa, det leder till mycket större eftertänksamhet allmänt sett man blir när man 

ska göra nästa process så lär man sig att tänka efter mer. “ (Olof) 

Genom arbetet så lär sig alltså eleverna fundera på vad de gjort. Detta skapar en 

bättre förmåga till just: ”Reflection-in-action” (Emsheimer 2005) 

 

Gustavsson (2002) diskutera hur slöjden arbetar fram en praktisk handlingsberedskap 

som inte enbart handlar om slöjdsituationer utan även om att kunna se lösningar på 

problem i olika vardagliga situationer. På samma sätt har de lärare jag intervjuat gett 

uttryck för att ett ökat självförtroende i slöjden hjälper eleverna att gå vidare och lösa 

vardagliga problem, de presonlighetsutvecklande förmågorna som utvecklas i slöjden 

blir inte bara representativa för arbete i slöjdliknande situationer utan handlar om ett 

självgående och en handlingsberedskap för situationer även utanför salen. Olof 

diskuterar som exempel hur eleverna lär sig att värdera på vilken nivå de ligger rent 

kunskapsmässigt, Anna försöker skapa en meningsfullhet genom att koppla 

förmågorna till elevernas fritid, Erik diskuterar hur han ställer svåra frågor för att låta 

eleverna utvecklas tankemässigt och Agnes diskuterar hur hon hjälper eleverna att 

övervinna motståndet mot att anstränga sig. 

 

Cederblad nämner också att arbeta processinriktat samt kreativitet som delar av 

övergripande kompetenser som utvecklas i slöjden (Cederblad 2008). Lärarna jag 

intervjuat arbetar med kreativitet i olika delar av processen. Blandannat i starten av 



 

 

 

 

projekten men också under projektens gång genom uppmuntran att överväga olika 

estetiska alternativ eller ett tvång på ett djupare estetiskt tänkande genom att göra 

flera skisser som Erik diskuterat. 

 

Samtliga intervjuade arbetar processinriktat genom att knyta ihop det praktiska 

arbetet i planeringar, genomförande och värdering. Eleverna görs genom loggböcker 

eller samtal medvetna om sin läroprocess under hela arbetet och inte enbart i en 

slutgiltig produkt. 

 

Intressant nog så pratade Agnes och Erik specifikt om hur de i slöjdämnet fostrar 

eleverna till att bli självständiga och inte helt svälja den traditionella kunskapssyn 

som lärs ut. Att inte helt lita på en auktoritet utan tänka efter mer själva.Lyons (2010) 

påpekar specifikt hur det reflekterande tänkandet har som fördel att eleverna får en 

ny syn på lärande och lär sig att inte se det som en process där en auktoritet 

förmedlar en sanning. 

 

6.3 Kunskapssyn 

Om man tittar på modellen Gustavsson (2002) lade fram med Empirism och 

Rationalism har lärarna med både. Den praktiska kunskapen följer ett empiristiskt 

tänkesätt i fråga om att kunskapen om tekniker kommer utifrån samtidigt så börjar 

den rationalistiska processen när eleverna börjar hantverka själva, då kommer det 

praktiska hantverkskunnandet och färdigheten inifrån. När lärarna jobbar med 

reflektion handlar det om att lära eleverna utveckla kunskap inifrån sig själva. 

Genom att eleverna skriver ner sin arbetsprocess, värderar hur det blev och 

diskuterar vad som gick bra och dåligt utvecklar de kunskap inifrån sig själva. De 

första praktiska kunskaperna kommer utifrån och iochmed frågor såsom ”Säg två 

saker som du tycker är bra och en sak som kan bli bättre” (Anna) utvecklar eleverna 

sitt estetiska tänkande och hantverkstänkande med kunskap de skapar inifrån sig 

själva. 

 

Aristoteles ansåg att skillnaden mellan det praktiska och teoretiska arbetet var målet. 

Att målet för det praktiska arbetet är verket medan målet för det teoretiska är 

sanningen (Gustavsson 2002). I mina undersökningar fann jag intressant nog att 

ingen såg det slutliga verket som det viktigaste. Alla intervjuade hade fokus på själva 

processen och på hur eleverna utvecklar olika förmågor under arbetets gång snarare 

än den slutliga produkten även om Eriks uttalande är det mest direkta 
 

”Hantverkandet är inte i hela världen egentligen utan dem ska få utveckla 

förmågor, utvecklas som människor” (Erik) 

 

 Eventuellt kan lärarnas vy läggas in under kategorin praktisk klokhet (Fronesis) 

(Gustavsson 2002). 

 

En modell som stämmer väl överens med de intervjuades syn är Gustavssons (2002) 

teori där praktisk kunskap handlar om att veta hur man gör saker och i förlängningen 

att kunna redogöra för det man gör. Lite som Agnes beskriver det: 

 
“då ska de skriva: min arbetsinsats denna lektion har varit. Beskriv detaljerat vad 

du har gjort. Hur du har gjort det och varför du har gjort som du har gjort och 

nästa gång ska du.” (Agnes) 



 

 

 

 

 

6.4 Reflektion 

Vad de intervjuade har uttryckt så arbetas det med figur 1som tidigare beskrivits 

(Lyons 2010). Modellen blir realitet när lärarna arbetar med loggböcker som en typ 

av kommunikation (Madsen 1996). 

 

När en elev arbetar praktiskt i ett projekt befinner sig denna i rutan ”Presence in 

experience”. I slutet av lektionen skriver eleven ett inlägg i sin loggbok och gör då en 

beskrivande reflektion där eleven beskriver vad denna har gjort och hur den ska gå 

vidare. Erik ger efter det feedback vilket eleven läser till eller i början av nästa 

lektion. Eleven analyserar alltså här helt kort vad den skrivit föregående lektion och 

hur läraren gett svar på detta för att sedan fortsätta arbeta på sitt projekt ”Taking 

intelligent action”. Eleven upplever något nytt och processen fortsätter. 

 

Alla intervjuade arbetar med reflektion både skriftligt och muntligt. Mycket av det 

reflekterande arbetet handlar om att ge eleverna handlingsberedskap och möjligheter 

att självständigt kunna utföra det praktiska hantverket. Att skriva ner vad man gjort, 

sina erfarenheter samt reflektera över sina för och nackdelar i sitt hantverkande ger 

bättre möjligheter för fortsatt hantverkande samt bättre möjligheter att skriva 

arbetsgångar innan påbörjat arbete. 

 

Lärarna visar tydligt hur de i enlighet med Bjurwills diskussion om koncepten 

”Reflection-in-action” och ”Reflection-on-action” reflekterar både före, efter och 

under själva hantverkandet (Emsheimer 2005). Eleverna skriver planering, 

loggböcker och värderingar. Det är denna ”Presence in experience” (Lyons 2010) 

som liknar ”Reflection-in-action” (Emsheimer 2005) som blir grunden till 

loggboksskrivandet. Enligt Lyons (2010) sker reflektion omedvetet men om vi inte 

ger det vikt så blir det inte en medveten reflektion och utan medveten reflektion kan 

vi inte göra medvetna val på den. Speciellt Mirell har diskuterat hur loggböckerna 

skapar en medvetenhet om vad eleverna gör och tvingar dem att reflektera. Det 

skapas en medveten reflektion som kanske inte skulle skapas om inte de reflektiva 

frågorna lyftes eller eleverna tvingats skriva ner sin process. 

 

Lyons (2010) påpekar också vikten av respons på reflektion, hur vi limiteras till vår 

egen synvinkel om vi inte får hjälp av andra synsätt. Alla intervjuade använder på 

något sätt respons i loggböckerna och Erik bygger stora delar av sitt arbete på just 

denna respons. Speciellt Anna har valt att använda kamratrespons. 

 

Dewey förordar att kultivera ett reflekterande tänkande i allmänhet då allt annat är att 

fostra slavar (Dewey 1910). Erik poängterar hur eleverna ska läras tänka efter och 

reflektera över vad som gick bra och dåligt i deras arbete samt stärka en allmän 

eftertänksamhet. Detta blir att lära ut ett sätt att tänka som kan ge fördelar även 

utanför slöjdsalen. Dewey (1910) diskuterar även vikten av att värdera olika val och 

inte följa enbart det första som kommer till oss. Precis som Erik som lär ut ett 

reflekterande tänkande och vill att eleverna gör flera ritningar innan de bestämmer 

sig för vilken produkt de vill tillverka. 

 



 

 

 

 

6.5 Synergieffekter 

Samtliga lärare diskuterar hur slöjden kan ha synergieffekter med andra ämnen och 

hur de kopplar arbetet i slöjden till andra ämnen. Anna diskuterar specifikt hur hon 

försöker koppla slöjden till elevernas fritid eller kommande projekt. Dewey (1910) är 

noggrann i att eleverna måste lära sig se meningar i olika skeenden och att de måste 

få använda sig av det de lär sig. Slöjden blir här en möjlighet för att eleverna ska få 

använda sig av olika kunskaper i praktiskt handlag. Även om detta inte är en 

huvudsak att lära ut skapar det positiva effekter. Mirell tar ett exempelom hur man i 

slöjden använder mattematiska förmågor man tidigare lärt. Dewey (1910) skriver att 

eleverna formar bättre tankebanor om det de gör har en reell nytta just nu. 

 

Madsen (1996) diskuterar hur skriftspråker tvingar eleverna att tänka till, det kräver 

en annan tydlighet och noggrannhet än det talade språket och Emig (1977) definierar 

hur skriftspråket specifikt är extra bra för att utveckla kognitiva funktioner. De 

intervjuade lärarna använder alla på något sätt både skriftliga planeringar, 

loggböcker och värderingar i sin undervisning. Skriftspråket blir här för många ett 

väsentligt hjälpmedel för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande. 

 

Madsen (1996) uttrycker även hur skriftspråkets främsta funktion är att uttrycka 

kommunikation, att meddela sig med någon annan. Staton (Fulwiller 1987) uttycker 

en klar skillnad mellan att i loggboken enbart ge respons och att skapa en dialog med 

eleven. De flesta intervjuade lärarna har främst använt loggboken som ett hjälpmedel 

för att ge respons medan Erik har ett system för att aktivt skapa dialog med sina 

elever. Här används tekniken att låta eleverna förbereda sig inför sina lektioner med 

hjälp av den planering eleven skrivit i sin loggbok och lärarens komentarer. Här 

stödjer slöjdundervisningen aktivt svenskaundervisningen. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuplan 

 Vilka årskurser arbetar du inom? 

 Vilken slöjdart arbetar du med? 

 Undervisar du i fler ämnen än slöjd? Isåfall vilka? 

 Hur länge har du arbetat som slöjdlärare 

 Vilken storlek har du på dina grupper? 

 Vi börjar med att titta på hur tänker kring och arbetar med slöjdprocessens 

olika delar: 

1. Ide 

2. Planering 

3. Genomförande 

4. Värdering 

 Beskriv hur du lägger upp en vanlig lektion 

 Hur hanterar du att eleverna blir färdiga med sina uppgifter i olika takt? 

 På vilka sätt arbetar du med reflektion med dina elever? 

 Vad vill du att eleverna ska lära sig genom reflektionsdelarna?  

 Hur tänker du rent betygsmässig när det gäller de reflekterande delarna? 

 Arbetar du eller tänker du någonting ämnesövergripande? 

 Vad är fördelarna med att jobba och tänka ämnesövergripande? 

 Om du tittar på övergripande kompetenser som inte direkt har med skolan att 

göra. Lär slöjden ut någon typ av sådana kompetenser? 

 Arbetar du som lärare för att lära ut någon typ av sådana kompetenser? 

 Är det något mer du vill berätta om ämnet? Någon fråga du tycker jag missat 

eller något du inte tycker att du fått utveckla tillräckligt? 

 

 


