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Abstract
Utifrån politiska beslut tagna under de senaste två decennierna så har möjligheten att starta
friskolor blivit enkelt och de drivs under samma ekonomiska förutsättningar med skolpeng
som för traditionella kommunala skolor. Hur friskolorna profilerar sina skolor är många och
en del är sättet att bedriva och organisera undervisningen på. En del i denna organisering är att
erbjuda alternativ slöjdundervisning. Kunskapsskolan erbjuder till exempel slöjdundervisning
under en viss period där en eller båda perioderna sker på ett internat som kallas för
Kunskapsgården. Syftet med denna studie är att undersöka hur slöjdundervisningen kan se ut
på Kunskapsskolan och på en Kunskapsgård och hur eleverna i en årskurs åtta uppfattar denna
slöjdundervisning. En del av syftet har även som ambition att utifrån resultaten föra ett
resonemang kring elevernas möjligheter att uppnå de nationella målen. Som teoretisk ram till
studien har Dewey (learning by doing), Schön (den reflekterande praktikern) och Säljö
(mediering och artefakter) använts. Forskningsmetoden har inspirerats av etnografi där även
självetnografi ingår. Intervjuer med nio elever, rektor och en lärare genomfördes.
Observationer under elevernas tid på Kunskapsgården i Gamleby genomfördes, där även
informella samtal fördes med Kunskapsgårdens slöjdlärare och medföljande lärare från
Kunskapsskolan.
Resultaten visar att eleverna uppskattar slöjden som ämne men att det är för lite tid.
Intervjuerna och observationerna pekar åt samma håll, att det är för lite tid för att
slöjdundervisningen skall klara av att fullt ut leda eleverna till måluppfyllelse. Resultaten
pekar dock även på att det finns olika uppfattningar kring detta och att rektorn på skolan är av
en annan uppfattning gällande slöjdtiden och möjligheterna att nå målen.
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Inledning
Antalet friskolor ser ut att konstant öka i Sverige, både på grundskolenivå och på gymnasienivå. Framför allt finns det en tilltagande expansion av vinstdrivande skolor de senaste åren
(Arreman & Holm, 2010). Det verkar finnas ett behov av alternativa vägar till att nå kunskap
inom den svenska skolan. Det kan antingen bero på en annan pedagogisk syn eller ett annat
pedagogiskt upplägg som till exempel Montessoriskolan, Engelska skolan och Kunskapsskolan. Många gånger så finns det inte utrymme att bedriva undervisning för alla ämnen inom
respektive skolas väggar, till exempel idrott och slöjd. Vissa friskolor löser detta genom att
hyra in sig i andra skolors lokaler medan andra friskolor har valt ett helt annat sätt.
Kunskapsskolan löser till exempel sin slöjdundervisning genom att åka på internat en vecka
per termin eller läsår. Dessa internat, som kallas för Kunskapsgården, finns i Falun och i
Gamleby utanför Västervik och dit åker eleverna för att ha bland annat slöjd. Utöver
internatveckan så finns det möjligheter till slöjd på respektive hemskola, även om det verkar
vara begränsade möjligheter beroende på hur respektive Kunskapsskola har valt att organisera
detta, framförallt sett tillbaka några år (Dnr 54-2005:405). Alla Kunskapsskolor har inte heller
i dagsläget utrustade slöjdsalar (Hedström, 2011).
Jag är själv verksam som slöjdlärare och finner det intressant hur slöjdundervisningen är
upplagd på Kunskapsskolan. Skollagen (2010) reglerar hur många timmar slöjd eleverna skall
ha under sin grundskoletid, 330 klocktimmar under sin grundskoletid, det är sedan upp till var
och en av skolorna att bestämma hur tiden skall läggas ut. Vissa skolor börjar med slöjd redan
från årskurs ett, även om det tillhör ovanligheterna. Rent generellt i svensk grundskola är det
vanligt med start i årskurs två eller ännu vanligare, start i årskurs tre. Timfördelningen kan se
ut som följande; år två till och med år fem har sextio minuter slöjd per vecka, år sex till och
med år nio har åttio minuter per vecka. Det är med andra ord mycket vanligt med skolslöjd
utspritt under läsåret och med, i genomsnitt, ett slöjdtillfälle per vecka under större delen av
grundskoletiden. Gruppstorlekarna på slöjdgruppen inom den kommunala grundskolan kan
variera från skola till skola och från kommun till kommun men en vanlig gruppstorlek är tolv
till fjorton elever och bygger oftast på hur många elever som går i en klass, där klassen delas
upp i två slöjdgrupper, en textilslöjdsgrupp och en trä- och metallslöjdsgrupp.
Därför blir det intressant att undersöka hur Kunskapsskolan har valt att organisera sin
slöjdundervisning bland annat utifrån att det verkar som om eleverna får mindre tid till slöjd
än grundskolan generellt, men även utifrån hur eleverna kan uppfatta denna slöjdundervisning. Enligt Kunskapsskolan själva så framställer de sig bland annat som en skola
med några av Sveriges högsta meritvärden (Kunskapsskolan, 2011). Med meritvärde menas
summan av de sexton bästa betygen i elevens slutbetyg där betyget godkänd motsvarar 10
poäng, väl godkänd 15 poäng och mycket väl godkänd motsvarar 20 poäng. Maxpoäng en
elev kan få i sitt slutbetyg är 320 poäng. Betygen i slöjd ligger även de högt men har mött
kritik från Skolverkets undersökningar (Dnr 54-2005:405, s. 12). Det finns även personer med

4

erfarenhet från Kunskapsskolan som menar att risken är stor att eleverna inte lär sig något
utan ges tillfällighet att smita undan i fyra år (Sydsvenskan, 2008).
Undersökningar där ämnet slöjd ingår i någon form uppgår till 86 stycken efter en sökning på
uppsatser.se (2011) medan till exempel en sökning på arbeten om matematik uppgår till 2276
stycken. Det finns med andra ord en brist på undersökningar gjorda inom ämnet slöjd sett till
andra skolämnen, i det här fallet får matematikämnet stå som ett exempel för att belysa denna
skillnad. Det finns inte heller mycket avhandlingar inom skolämnet slöjd om det görs
jämförelser med andra skolämnen, en sökning på avhandlingar.se (2011) skrivna inom ämnet
slöjd resulterar i fem stycken (se även Hasselskog s. 11, 2010). En sökning på avhandlingar
skrivna inom ämnet matematik ger här ett resultat på 1103 stycken. Slöjd är därför ett ämne
värt att beforskas mer och den här undersökningen skall inrikta sig på fristående skolors sätt
att organisera slöjdundervisningen och ambitionen är även att föra ett resonemang utifrån
resultaten för att se om alternativa sätt att bedriva slöjdundervisning påverkar möjligheterna
för eleverna att nå de nationella målen. Kunskapsskolan får här vara ett exempel för det
alternativa då de har valt ett annat sätt än det konventionella att bedriva sin slöjdundervisning
på. Kunskapsskolan består av tjugofyra grundskolor (vårterminen 2011) och utvald Kunskapsskola får stå som exempelskola över hur slöjdundervisning kan bedrivas inom Kunskapsskolan. Utvald Kunskapsskola kommer fortsättningsvis i arbetet att betecknas exempelskola.

Syfte




Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur slöjdundervisningen organiseras
och läggs upp på en Kunskapsskola, samt hur elever i år åtta uppfattar denna
undervisning.
En ambition med studien är också att utifrån de redovisade resultaten kunna föra ett
resonemang om den studerade undervisningens möjligheter att hjälpa eleverna att
uppnå de nationella målen i slöjd.

När det gäller begreppet de nationella målen i slöjd så kan det ses utifrån två sätt. Det ena är
att de nationella målen handlar om vad eleverna skall uppnå för att få godkända kunskaper,
betyget Godkänd (G). Det andra handlar om målen i samtliga tre betygssteg; Godkänd (G),
Väl godkänd (VG) och slutligen Mycket väl godkänd (MVG). Resonemanget utifrån det
andra delsyftet kommer att bygga på målen i samtliga tre betygssteg.
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Bakgrund
Bakgrunden är uppdelad i tre underrubriker där den första delen är tänkt att ge en kort
bakgrund till hur möjligheterna att starta friskolor har vuxit fram de senaste decennierna, vilka
politiska beslut som tagits och därmed kunna erbjuda alternativa undervisningsformer i till
exempel slöjd. Andra delen ska ge en övergripande bild av målen i slöjd. Detta för att få en
förståelse av begrepp och beskrivningar av olika situationer som kan råda i ämnet slöjd och
som kommer att finnas med i rapporten. Avslutningsvis kommer en presentation av en del av
den slöjdforskning som hitintills har gjorts i Sverige och som har relevans för denna undersökning, presentationen görs för att sätta detta arbete i ett större sammanhang.

Friskolornas genomslag i Sverige
Under 90-talet får friskolorna ett enormt genomslag i och med propositioner som ger friskolor
i princip samma rättigheter som den kommunala skolan och genom skolpengen som följer
eleven oavsett om han eller hon väljer en privat skola eller en kommunal skola (Enegren,
2011, Jarl & Rönnberg, 2010).
Friskolereformen 1992 ledde till att det blev lättare att starta fristående skolor med till
exempel föräldrastyrda skolor, annan syn på pedagogiska modeller eller religion. Ylva Ståhle
(2006) visar i sin avhandling att en ökad valfrihet och konkurrens beror på den avreglering
och privatisering som skett inom den svenska skolan och att det i sin tur har lett till en ökning
av friskolor. Propositioner (Prop. 1991/92:95, i Ståhle, 2006) ledde till att fristående skolor
fick i stort samma villkor som kommunala skolor på grundskolenivå. Ståhle (2006) menar att
en efterföljande proposition (Prop. 1992/93:230, i Ståhle, 2006) visade att vägen till en
framgångsrik skola låg bland annat i avreglering.
Hellman (2005) menar att införandet av skolpeng under den borgerliga regeringen under
början av nittiotalet skulle verka som ett konkurrensmedel som i sin tur skulle leda till bättre
skolor. Eleven förde med sig skolpengen till den skola som han eller hon valde att gå i. Om
skolan uppfattades som dålig var det bara för eleven att byta till en annan skola, därav synen
att skolpengen skulle leda till bättre skolor. De dåliga skolorna skulle förlora elevunderlag och
därmed inkomster och skulle bli tvingade att stänga ned sin verksamhet medan bra skolor med
till synes bra pedagogik överlevde och kan expandera (Hellman, ibid).
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Mål och undervisning
Denna undersökning genomförs våren 2011 och fortfarande är det Lpo-94 som är det
styrdokument som används i den svenska grundskolan och därmed också i slöjdämnet. Den
svenska skolan står i startgroparna för ett nytt styrdokument, en ny läroplan, Lgr-11 och som
skall träda i kraft från och med 1 juli 2011. Men den beskrivning som här ges och som ligger
till grund för den beskrivning som skall ges utifrån Kunskapsskolans och den konventionella
kommunala skolans slöjdundervisning kommer att bygga på Lpo-94. Värt att nämna är att då
den årskurs som ingår i undersökningen är en årskurs åtta så kommer eleverna att fortsätta sin
undervisning utifrån de mål som finns i Lpo-94 tills de går ut årskurs nio enligt de övergångsregler som finns i samband med den nya läroplanen. För att få en så uppdaterad version av
läroplanen som möjligt är uppgifterna hämtade från Skolverkets hemsida och inte i tryckt
form, därför saknas det sidhänvisningar i bland annat citaten.

Styrdokument

Kursplanen i slöjd (Lpo-94, i Skolverket, 2011) är uppdelad i fem underrubriker; ämnets syfte
och roll i utbildningen, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål som
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret samt mål som eleverna skall ha uppnått
i slutet av det nionde skolåret (Skolverket, 2011). I kursplanen finns det även en del som
behandlar bedömningen i ämnet slöjd; bedömningens inriktning, kriterier för betyget väl
godkänd samt kriterier för betyget mycket väl godkänd. Här saknas kriterier för betyget
godkänd men detta betygssteg behandlas tidigare i kursplanen under rubriken; mål som
eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Utifrån dessa mål arbetar respektive
skola (slöjdlärare) fram lokala kursplaner som beskriver vad eleverna skall jobba med för att
uppnå dessa mål (ibid).
Enligt Lpo-94 (ibid) är den röda tråden i slöjdämnets syfte i grundskolan framför allt att
eleverna skall utveckla ansvarstagande och självständighet, något som skall bidra till deras
allsidiga utveckling. För att eleven skall utveckla dessa egenskaper skall eleverna jobba
utifrån slöjdprocessen, från en idé till en färdig produkt. För att nå detta i och med
slöjdprocessen skall skolan sträva efter att eleverna bygger upp sin självkänsla och utvecklar
kunskaper och förmågor att självständigt och konstruktivt planerar och löser uppgifter. Även
estetik och funktion är viktiga strävansmål för slöjdundervisningen att jobba mot. Denna
undervisningsätt innebär att elevernas delaktighet har en framträdande roll i slöjdämnet (ibid).
I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och påverkar
arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och processnaturlig. Ämnet
ger eleverna möjlighet till hög grad av självständighet och det ligger en naturlig
progression i att experimentera, lösa problem och göra medvetna val (Skolverket,
2011).
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Vad krävs det då av eleverna utifrån bedömningsunderlaget för att nå godkända kunskaper i
ämnet slöjd enligt Lpo-94? Eleverna skall först och främst kunna visa upp att de klarar av att
planera sitt arbete med hjälp av både ord och bild. Utifrån sin planering skall eleverna sedan
kunna välja ut lämpligt material utifrån funktion och ekonomi. Under själva arbetet med vald
projekt skall eleverna kunna visa förståelse för olika instruktioner samt kunna använda rätt
arbetsmetoder (slöjdtekniker) och verktyg utifrån vad som skall göras under olika delar av
arbetet. Eleverna skall kunna ta egna initiativ och visa upp att ett eget ansvar kan tas under
arbetets gång. Slutligen skall eleverna kunna beskriva vad de gjort under slöjdprocessen och
varför för att på så sätt kunna visa förståelse för vad som påverkat arbetet och på vilket sätt
(Skolverket, 2011). För att uppnå de högre betygen sker det en progression av målen där
eleverna skall visa upp högre kunskaper inom de olika områdena som finns i läroplanen. En
viktig del i betygsmålen blir även hur bedömningen skall ske, hur läraren skall använda sig av
de mål som finns i slöjden.
Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra
egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till
presentation och värdering av produkten, skall vägas in i bedömningen. Förmåga att
dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och
sammanhang utgör en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att ta sig an nya
utmaningar eller mer avancerade arbeten, liksom självständighet och eget
ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen. Även elevens
uthållighet med att slutföra arbetet skall ingå i bedömningen (Skolverket, 2011).

En viktig del i slöjdämnet är även ämnets karaktär och uppbyggnad som visar på slöjdämnets
kärna.
Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges.
I slöjden kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och
våga pröva på nya sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras
kreativitet och begreppsbildning. Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ,
att kunna påverka och vara delaktig i processen från början har stor betydelse för
elevernas engagemang och allsidiga utveckling (Skolverket, 2011).

Tidigare forskning
Jag har valt att inrikta mig på doktorsavhandlingar inom ämnet slöjd och som är relevanta för
denna undersökning.
Johansson (2002) och hennes avhandling tar upp att slöjden är ett ämne där eleverna tränas i
att vara kommunikativa och reflekterande och får jobba med både konkreta och abstrakta
utmaningar. Den andra avhandlingen (Hasselskog, 2010) tar upp hur slöjdlärare förhåller sig
till ämnet och undervisningen. Ett ämne som ger eleven stort utrymme till inflytande och
individbaserad inlärning. Ett utrymme som dock styrs av slöjdlärares förhållningssätt
gentemot undervisningen. Hasselskog (ibid) tar i sin avhandling även upp hur och vad i
lärandet och dess relation till målen och här finns det en koppling till denna rapport som skall
göra ett försök till att se om slöjdundervisningen som sker inom Kunskapsskolans
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slöjdupplägg ger eleverna möjlighet att nå målen. Medan Hasselskogs (2010) avhandling ser
på slöjden utifrån denna frågeställning generellt inom slöjdämnet begränsar denna rapport
denna frågeställning till att handla om alternativ slöjdundervisning med Kunskapsskolan som
exempel.
Viktiga resultat från Hasselskog (ibid) som knyter den avhandlingen till denna rapport är
främst hur mycket av lärarens förhållningssätt som påverkar elevernas lärande. Där läraren i
en individbaserad undervisning, där eleverna har ett stort inflytande, lyfter fram lärandet i det
som görs. Hasselskog (ibid) menar att en undervisning som har som fokus på instruktion blir
den huvudsakliga kontakten mellan elev och lärare fokuserad på hur eleven skall komma
vidare i sitt slöjdarbete. Även om eleven blir medveten om vad som skall bli nästa steg i sitt
slöjdarbete, antingen genom instruktion eller egen förståelse, finner läraren alternativ eller
motiv för sitt eget handlande (ibid). Vidare menar Hasselskog (ibid) att eleverna oftast har en
förståelse i vad som skall göras, vad nästa steg blir och ber läraren om hjälp för att lösa detta
identifierbara steg. Det kan till exempel vara att såga till något på bandsågen eller plocka fram
något specifikt material som behövs för att komma vidare.
Läraren med detta förhållningssätt kan ge eleven en instruktion eller förslag på en
lösning, men elevkontakterna kännetecknas ofta av att läraren inte utgår från
helheten i elevens arbete utan tar ställning till det specifika moment eleven önskar
hjälp med (Hasselskog, s. 248, 2010).

Johanssons (2002) avhandling och dess resultat visar att slöjden är ett kommunikativt ämne
där mediering sker via verbala och icke verbala handlingar och där lärandet sker genom de
utmaningar som eleverna möter i slöjden. Avhandlingen pekar på att slöjdens organisering
och upplägg påverkar det lärande som sker i slöjden. Till exempel hur slöjdlektionerna är
utlagda över tid. Johansson (ibid) menar att i interaktion med olika förutsättningar såsom
personer, omgivning eller olika situationer utvecklas aktiviteter inriktade mot slöjd både i
skolan och mellan slöjdlektionerna men även i sådant som sker utanför skolan. Johansson
(ibid) menar vidare att mycket av det som sker utanför skolan i elevens egen vardag ger
inspiration till det egna slöjdarbetet.
Just reflektionen över tid är en del i resultatdiskussionen hos Johansson (ibid) och hennes
avhandling, där det framgår hur stor del av elevernas reflektion över deras slöjdprocess som
sker utanför skolan. Enligt Johansson (ibid) planerar eleverna vad som skall ske vid nästa
slöjdtillfälle och tänker på sina slöjdarbeten och ”arbetar” med dem kontinuerligt mellan
slöjdtillfällena trots att slöjdarbetena ligger kvar i slöjdsalen.
Det kan exempelvis gälla mått som skall tas hemma, tyg som skall införskaffas,
idéer om nya arbeten eller att tankar om tillverkningsprocess bearbetas och mognar
mellan tillfällena (Johansson, s. 212, 2002).

Johansson (2002) nämner vidare i sin diskussion att utifrån elevernas reflektion utifrån
slöjdämnet så sker skapandet av ett slöjdföremål under en längre tid och att det sker under en
lång skapandeprocess. Johansson (ibid) menar att det tar tid att tillverka ett slöjdföremål och
att detta arbete oftast sträcker sig över flera slöjdlektioner. Detta ger en kontinuitet i en
skapandeprocess som sträcker sig över en längre tid. Vidare visar Johansson (ibid) att
eleverna själva har svårt att se hur lång tid sitt egna slöjdarbete kommer att ta i början av sin
slöjdprocess men att detta växer fram under arbetets gång.
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Teoretisk ram
Den teoretiska ramen kommer att utgå från tre teorier som är relevanta för denna
undersökning och dess syfte;






Schön (2011) och hans teori om hur viktigt det är att reflektera före, under eller efter
arbetet. Som källa används, Den reflekterande praktikern (Schön, 2011), se även
Bjurwill (1998).
Den andra teorin är utifrån Dewey (1997a, 1997b) och hans teori om vikten av att
människan lär bäst genom praktiska exempel, en teori som utmynnat i begreppet
learning by doing (Dewey, 1997a, 1997b, se även Simnet, 2011).
Slutligen används Säljö (2007, 2008) och hans teori om hur människan lär, via
mediering och artefakter. Som källa används, Det sociokulturella perspektivet (Säljö,
2008) samt Lärande och kulturella redskap Säljö (2007).

Dessa tre teorier i hur lärande sker kommer att ligga till grund för det andra delsyftet i denna
rapport: En ambition med studien är också att utifrån de redovisade resultaten kunna föra ett
resonemang om den studerade undervisningens möjligheter att hjälpa eleverna att uppnå de
nationella målen i slöjd.
För att göra teorierna tydligare och lyfta relevansen för dessa i denna rapport presenteras de i
underrubriker utifrån respektive teori.

Den reflekterande praktikern
Det är viktigt att reflektera över sitt arbete och Schön (2011) och hans teori om den
reflekterande praktikern är tänkt att visa vikten av reflektion både för bedömande lärare och
elever och om upplägget av slöjdundervisningen påverkar dessa möjligheter till just
reflektion. En viktig del i lärandeprocessen är att reflektera över vad man gjort för att sedan
kunna gå vidare med förnyad kunskap som sedan kan användas i nya situationer. Donald
Schön lanserade 1983 ett begrepp, den reflekterande praktikern. Men detta ville han visa att
yrkesutövning kräver kreativt tänkande i problemlösning genom att finna nya perspektiv,
uppnådda resultat (reflection-on-action). Schön studerade främst den yrkesverksamme
pedagogen och kan därmed kopplas till slöjdläraren på Kunskapsgården men bör lika väl även
kunna användas mot elever då det är lika viktigt för en elev att reflektera över sitt lärande,
stöd för detta går att finna hos Johansson (s. 212, 2002) då även hon tar Schöns teori om
reflektivt lärande och kopplar det till elevernas reflekterande i sin avhandling.
Schön (2011) lyfter fram i sin teori hur nödvändigt det är med förkunskaper innan ett arbete
eller projekt påbörjas och att dessa förkunskaper bygger på tidigare reflektioner över olika
tekniker och teorier. Schön (ibid) menar att äkta kunskap ligger i användandet av teorier och
tekniker som bygger på testad och använd forskning och att dessa discipliner skall komma
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först. Schön (2011) menar vidare att praktikers kunskap när det gäller just användandet av
teorier och tekniker för att lösa konkreta problem skall komma senare efter att kunskapen om
den forskning och tidigare reflektioner som ligger bakom har skapat en förståelse för vidare
arbete. Schön (ibid) menar att om praktikern inte kan lära sig att använda kunskapen om inte
kunskapen om vart den kan appliceras finns först.
Schön (ibid) pekar även på hur viktigt det är med reflektivt tänkande under arbetets gång.
Vidare så lyfter Schön (ibid) även fram nyttan med att öka möjligheterna till reflektion före,
under eller efter arbetet. Schön (ibid) menar vidare att dilemmat med reflection-in-action
(Schön, s. 69, 2011) skulle kunna lösas om det gick att komma fram till en epistemologi i
praktiken där en bredare kontext med reflektivt tänkande blev en regel i praktikerns vardag.
We may thereby increase the legitimacy of reflection-in-action and encourage its
broader, deeper, and more rigorous use. (Schön, s. 69, 2011)

Christer Bjurwill (1998), docent i pedagogik har studerat Schön och lagt stor vikt vid hans
diskussion om den reflekterande praktikern. Bjurwill (ibid) diskuterar bland annat det
artistiska och konstnärliga tänkandet och dess koppling till reflektivt lärande. Bjurwill (ibid)
lyfter i sitt resonemang kopplingen mellan fenomenologiskt tänkande och Schöns tankar om
reflekterat tänkande och att dessa två bör ses som praktisk-pedagogisk fenomenologi (ibid, s.
266). Bjurwill (ibid) menar vidare att Schöns tankar om reflektion handlar om reflekterad
praktik där människor sitter och diskuterar med varandra och därigenom påverkar varandras
lärande, reflekterandet flyttas upp på en metanivå.
Bjurwill (ibid) pekar även på att Schön var inspirerad av Deweys tes angående learning by
doing och att Schön menade att det går att träna sig på att tänka reflektivt just genom att träna
på det genom praktiska övningar och att den sociala miljön, förutsättningarna, för detta blir
viktigt. Bjurwill (ibid) menar, utifrån Schöns teorier, att det kan vara svårt att införa ett
reflektivt tänkande i till exempel skolorna på grund av att synen på kunskap i skolorna präglas
av att all kunskap skall vara mätbart och kunna kontrolleras där eleverna blir passiva där en
kontroll sker ifall de kommer ihåg det de lärt sig. Bjurwill (ibid) menar att efter dessa
kontroller tenderar de flesta studenter glömma det de lärt sig just på grund av att de inte fått
tillfälle att reflektera över vad de gjort.

Progressiv pedagogik
Dewey (1997a, 1997b, se även Simnet (2011) och hans teori om lära genom att göra (learning
by doing) skall ses tillsammans med slöjden specifika upplägg, karaktär, inom den svenska
grundskolan. Påverkas elevernas möjligheter att lära genom att göra i och med slöjdundervisningens specifika upplägg på Kunskapsskolan och dess Kunskapsgård. Enligt Dewey
(1997a, 1997b, se även Simnet, 2011) och hans pragmatiska pedagogik innebar bland annat
att inlärning skulle ske med hjälp av praktiska uppgifter och inte enbart med ord eller tal som
så långt som möjligt inte är ett konstruerat inlärningssätt. Dewey (1997a) framhåller att när en
person lär sig genom tidigare erfarenheter så handlar det om att koppla dessa erfarenheter
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både bakåt och framåt, varför gör vi olika saker och vad är konsekvensen av det. Vidare
menar Dewey (ibid) att under dessa förhållanden så blir görandet att försöka, ett experiment
mot omvärlden för att finna vad och hur det är. The undergoing becomes instructiondiscovery of the connections of things (Dewey, s. 140, 1997a). Tanken är att forma
människans förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande och inte att återupprepa
mottagen kunskap, memorering. Skolan skall även i så hög grad som möjligt efterlikna det
verkliga livet, menar Dewey. Enligt Dewey (1997a) är bara en liten del av lärande genom
görandet så mycket bättre än en uppsjö av teorier enbart på grund av att det bara i
experimenterandet, görandet, som teorin får sin förklaring (Dewey, s. 144, 1997a).
Dewey (1997b) pekar även på nödvändigheten att se på inlärningen som sker över tid och inte
enbart under en begränsad tid. Dewey (ibid) skriver att när det gäller saker där vi inte känner
till något om orsak och verkan räcker det inte med att vi tittar på konsekvenserna av
observationerna utan att vi även går igenom tidigare experiment och försök och reflekterar
över dem för att på så sätt finna gemensamma nämnare och finna svar och förklaringar på vad
vi kan förvänta oss av det som sker här och nu (Dewey, s. 68, 1997b).
Denna tanke hos Dewey resulterar i hans teori, learning by doing. Dewey själv använde inte
denna term men de tankar som ledde fram till denna term lanserade Dewey i slutet på 1800talet men kan ses som aktuell även i dagens skola. För att konkretisera denna teori har Simnet
(2011), som studerat Deweys tester, sammanfattat hans teori i en cykel som innefattar fyra
steg.
Det första steget handlar om (1) konkret erfarenhet, alltså något vi har gjort eller upplevt.
Det kan vara första gången vi som barn satte oss på en cykel för att lära oss att cykla eller
första lektionen på körskolan för att få vårt körkort. Andra steget blir (2) reflektiv
observation, där vi bearbetar det vi har upplevt. Utifrån första gången vi satte oss på en cykel
bearbetar vi de känslor som kom upp i samband med detta. Den skräckblandade förtjusningen
i att försöka cykla med fall som följd, konsten att hålla balansen. Bearbetningen av första
körlektionen där det är en mängd detaljer som virvlar omkring i hjärnan, kopplingen,
bromsen, växelspaken, backspeglar, sidospeglar, trafikregler, vägskyltar och en mängd andra
saker. Båda erfarenheterna handlar om att bearbeta det nya och reflektera över hur och vad
som skall göras nästa gång det skall cyklas eller köras bil. Tredje steget blir (3) abstrakt
konception, här handlar det om att analysera de reflektioner, tankar som kom upp i samband
med cyklandet och bilkörningen. Hitta alternativa eller andra vägar för att lyckas med det som
vi föresatt oss att klara av. Genom våra tankar så formar vi en ”verklighet” där vi klarar av att
cykla eller köra bil, vi ser det framför oss hur vi lyckas och hur vi skall göra för att lyckas.
Det slutliga steget blir (4) aktivt användande av erfarenheter, där det helt enkelt handlar
om att använda sig av den nya kunskapen i, för oss, nya situationer. Det kan handla om att ge
sig ut i trafiken för att cykla eller ge sig ut på bilsemester i andra länder.
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Mediering och artefakter
Säljö (2007, 2008) visar på hur eleverna lär, grunderna i lärandet. Mediering och artefakter är
centrala i slöjdens specifika ämneskaraktär och Säljös lärandeteori passar väldigt bra på att
beskriva detta speciella arbetssätt som kännetecknar slöjdundervisningen. Säljös (ibid) teori
om det sociokulturella perspektivet som framhäver människan som redskapsproducerande och
redskapsanvändare som i ett samspel med sin omgivning utvecklar kunskaper. Säljö (ibid) ger
en beskrivning där mediering finns med som ett verktyg för att föra vidare kunskap människor
emellan. Mediering är ett begrepp ursprungligen skapat av psykologen Vygotskij i hans
teorier om barns utveckling och handlar om att förmedla kunskap. Mediering och artefakter
blir en viktig del i människors lärande och den process som ligger till grund för detta och där
omgivningen och människans bakgrund påverkar utgången. Artefakter är av människan
skapade redskap som ett hjälpmedel i lärandet, till exempel miniräknare, hammare med mera.
Inte heller språkets betydelse får glömmas i sammanhanget och är en viktig del i medieringen
och där språket även blir en artefakt. Säljö (2008) menar att vårt språk gör att vi kan se och
förstå verkligheten på ett mer flexibelt sätt. Säljö (ibid) skriver att språket är konstitutivt för
vårt sätt att se på verkligheten och agera i olika sociala praktiker (Säljö, s. 90, 2008). Säljö
(2008) visar i sin teori om mediering och artefakter att när människan beskriver något eller
vill lyfta fram ett objekt så framställer människan detta på ett sätt som är intressant i en
specifik situation, intressant inom en viss verksamhet. Objektet eller händelsen visas fram
och/eller pratas om för att synliggöra specifika syften eller händelser (ibid).
Säljö (ibid) menar vidare att det är det sociokulturella samhället bestående av det sociala
samhället och kulturen som är det styrande för hur människan lär. För Säljö (ibid) är olika
artefakters funktioner som en del i ett lärande viktigt. Säljös (2007, 2008) teorier och dess
relevans för denna rapport ligger i att visa en förklarande modell i inlärningsprocessen i
slöjdundervisningen, hur eleverna tar emot kunskap förmedlad från lärare samt hur eleverna
kan föra den vidare mellan sig i slöjdprocessen.
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Metod
Val av metod
För att finna svar på frågeställningarna och nå undersökningens syfte, att undersöka och
beskriva hur slöjdundervisningen organiseras och läggs upp på en Kunskapsskola, samt hur
eleverna i år åtta uppfattar denna undervisning och att utifrån de redovisade resultaten kunna
föra ett resonemang om den studerade undervisningens möjligheter att hjälpa eleverna att
uppnå de nationella målen i slöjd, används intervjuer, observationer och inläsning av
Kunskapsskolans eget material som beskriver hur deras undervisning går till. Metodansatsen
är inspirerad av etnografin. Etnografi, eller fältforskning som det även kallas för, är en
metodansats som utgår från deltagande observation där forskaren är närvarande och för
anteckningar utifrån en specifik grupp människor, händelseförlopp med mera (Elvstrand,
Högberg & Nordvall, 2009). Inom etnografin används flera olika metoder utöver
observationer. Intervjuer, samtal av olika karaktärer, inhämta information av olika dokument
och anslag är andra vedertagna metoder för datainsamling inom etnografin (Dovemark, 2008).
Etnografin är speciellt lämpad för studier av vad som till exempel händer i ett klassrum,
interaktionen mellan elever och lärare, mellan elever och mellan elev och det som skall
studeras i klassrumssituationen (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Normalt sker
etnografiska studier under en längre tid, ibland flera år, än vad som här är fallet; en veckas
observationer samt intervjuer genomförda under en tidsperiod av cirka tre veckor (ibid).
Alvesson & Sköldberg (2009) beskriver en del av etnografin som dock är mindre tidskrävande
och som även den kan ligga som en kompletterande inspiration till denna studies syfte och det
handlar om självetnografi (Alvesson & Sköldberg, s. 183, 2009). Jag har och kommer att ta
upp vikten av min egen yrkesutövning i samband med denna studie och i begreppet
självetnografi har forskarens naturliga tillträde en viktig roll i det som skall beforskas.
En självetnografi är en studie och en text i vilken forskaren-författaren beskriver en
kulturell miljö som han eller hon har ”naturligt tillträde” till och är en aktiv deltagare
i på ungefär samma villkor som övriga deltagare […]. Forskaren arbetar och/eller
lever sedan i denna miljö och använder erfarenheten, kunskapen och tillträdet till det
empiriska materialet i forskningssyfte (Alvesson & Sköldberg, s. 184, 2009).

Urval
Samtliga intervjuer med elever, rektor och lärare var tänkta att ske innan observationerna på
Kunskapsgården men några intervjuer fick ske under och efter observationstillfället för att få
möjlighet att genomföra dessa. Sex stycken elevintervjuer och intervjun med rektor kunde
genomföras innan observationsveckan medan lärarintervjun genomfördes under veckan på
Kunskapsgården samt tre elevintervjuer som genomfördes veckan efter att de varit på
Kunskapsgården. Anledningen till detta var att intervjuer fick bokas om då eleverna inte
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kunde komma på utsatt tid. Lärarintervjun skedde under observationsveckan då det visades
sig vara lättast att hitta en tid som passade för läraren. Totalt skedde nio stycken
elevintervjuer, en rektorsintervju och en lärarintervju.

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut med e-post till ett antal Kunskapsskolor, totalt tre
stycken. En av skolorna ställde sig inledningsvis positiv till min undersökning men sa
slutligen nej efter samtal med sin regionchef inom Kunskapsskolan. Detta gjordes med
hänvisning till att Kunskapsskolan stod inför en stor omställning inför den nya läroplanen,
Lgr 11 och att en undersökning utifrån Lpo-94 skulle ge en felaktig bild över hur slöjdundervisning bedrevs på Kunskapsskolan. Den andra var positiv till undersökningen men sa
nej med hänvisningen att de inte skulle skicka några grupper till Kunskapsgården vårterminen
2011 då undersökningen skulle genomföras. Den tredje skolan tackade dock ja till att
medverka i undersökningen. Brevet, som skickades ut som e-post med rektorn på respektive
skola som mottagare, innehöll en presentation av mig som forskare och vad det var för
forskning jag ville utföra samt hur de kunde kontakta mig eller min handledare för frågor.
Efter att ha fått ett muntligt godkännande från en skola så bokades det in ett inledande samtal
med rektorn där. Detta muntliga godkännande samt efterföljande personliga samtal är primärt
för att studien skall kunna genomföras och för att få tillträde till det som skall beforskas
(Dovemark, 2008).
Årskurs åtta valdes ut som grupp för intervjuer och observationer. Anledningen att valet föll
på den årskursen är att de har fått betyg under höstterminen och kommer att ges betyg till
sommaren enligt gällande läroplan. Lpo-94 är gällande läroplan till och med vårterminen
2011. Från och med 1 juli 2011 träder den nya läroplanen in, Lgr-11, som bland annat innebär
att betyg kommer att ges redan från årskurs sex (detta dock först från och med läsåret 20122013). Den årskurs som ingår i undersökningen kommer även att gå klart grundskolans nio år
med Lpo-94 som gällande läroplan utifrån rådande övergångsreglar. De har även haft slöjd
under en längre tid och förväntas därmed kunna reflektera mer utifrån sin slöjdundervisning.
Ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut till vårdnadshavare, via Kunskapsskolans
försorg, för godkännande att deras barn ingår i denna undersökning och får intervjuas och
observeras under veckan på Kunskapsgården samt på hemskolan.
Då gruppstorleken på årskurs åtta var relativt omfattande, sextiofem stycken elever uppdelade
på fyra basgrupper (klasser), så var det rimligt att begränsa antalet medverkande elever.
Kunskapsskolan fick i uppdrag att lämna ut informationsbrevet angående elevers medverkan i
undersökningen till två stycken basgrupper, cirka trettio stycken. Två basgrupper valdes ut av
exempelskolans rektor som denne trodde skulle vara positiva till medverkan, både bland
elever och handledare. Handledarna för respektive basgrupp delade ut informationsbrevet på
en basgruppssamling som eleverna sedan fick i uppgift att ta med hem. Utav dessa kom det in
fyra som sa nej till medverkan och nio som sa ja till medverkan. För att om möjligt öka
andelen elever som ville medverka i undersökningen höll jag ett informationsmöte en tid efter
utlämnandet av informationsbrevet och då kom ytterligare två positiva svar in. Det innebar att
cirka hälften av utskickade brev inte kom tillbaks, vare sig med ett positivt eller ett negativt
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svar. Då tiden var knapp och jag behövde komma igång med intervjuerna höll jag inget mer
informationsmöte eller försökte få in fler svar. Det kändes även som att jag hade tillräckligt
med underlag för rapporten.
De elever som inte får ingå i undersökningen på grund av att deras vårdnadshavare tackat nej
eller elever som själva inte vill detta utesluts enligt gällande forskningsetiska principer.
Utöver elever intervjuades även rektor och en lärare som även var handledare till en del av de
intervjuade eleverna på exempelskolan. Intervjuerna med rektor och en lärare på exempelskolan genomfördes utifrån syftet med att se hur slöjdundervisningen kan se ut på en
Kunskapsskola, men då utifrån lärar- respektive rektors perspektiv. Elevintervjuerna syftade
främst till att se hur eleverna uppfattar slöjdundervisningen och hur deras uppfattning är över
hur slöjdundervisningen ser ut. Slöjdläraren på exempelskolan tackade dock nej till
medverkan och ingen intervju, observation eller informella samtal genomfördes därför med
slöjdläraren.
Det fanns även en tanke att samtliga elever, vars vårdnadshavare har gett sitt godkännande till
medverkan i undersökningen, skulle ingå i observationerna men inte i intervjuunderlaget.
Detta för att underlätta vid observationerna då jag inte behövde utesluta intressanta
observationer för att eleven inte ville eller fick medverka i undersökningen. Förhoppningen
var att fler skulle tacka ja till medverkan än vad som tillslut blev fallet. För att få en
genusjämn fördelning var det tänkt att det skulle det vara lika många flickor som pojkar som
skulle väljas ut för intervjuer. Förfarandet var tänkt att gå till på så sätt att flickorna och
pojkarna lottades fram ur de två basgrupper där information hade gått hem till föräldrarna och
där de hade gett sitt godkännande till medverkan i undersökningen. Efter ett informationsmöte
med berörda basgrupper kom det slutligen in totalt elva stycken som tackade ja till medverkan
i undersökningen, två pojkar och nio flickor. Därmed föll tidigare tanke på en genusjämn
fördelning samt tanken att det skulle vara fler elever som medverkade under observationerna
än intervjuerna.
För att få in tillräckligt med empiri för att kunna besvara rapportens två delsyften valdes
samtliga elever som tackat ja till medverkan ut för intervjuer och observationer. Därmed
skulle ett visst bortfall kunna ske och det skulle ändå finnas tillräckligt med intervjuunderlag
för undersökningens syfte men även underlag från observationerna. De flesta som tackat ja till
att medverka i undersökningen placerades även i samma slöjdgrupp av ansvarig handledare på
exempelskolan under veckan på Kunskapsgården i Gamleby norr om Västervik. Ett
intervjuschema gjordes upp av mig och handledaren för en av basgrupperna och där tider gavs
för intervjuer. Detta intervjuschema skulle sedan distribueras ut till berörda elever av ansvarig
handledare under basgruppssamlingarna som låg först på dagen. Dock missades detta vid
några tillfällen och nya tider för intervjuer fick planeras in.
Slutligen så genomfördes det nio stycken elevintervjuer och dessa genomfördes under skoltid.
Två stycken planerade intervjuer föll bort. Detta berodde på svårigheter att få tid till en
intervju, eleverna dök helt enkelt inte upp på utsatta tider, dock hade de fått information om
intervjutiderna. Intervjun med rektorn på exempelskolan genomfördes även den under
ordinarie skoltid, även informella samtal, både före och efter intervjun genomfördes. Intervjun
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med en av lärarna på exempelskolan genomfördes under veckan på Kunskapsgården i
Gamleby och även i fallet med läraren så genomfördes det en hel del informella samtal både
före och under veckan på Kunskapsgården. Informella samtal fördes även med elever som
ingick i undersökningen och med slöjdlärarna på Kunskapsgården under observationerna.

Intervjuer
Som en del i datainsamlingen användes intervjuer, främst för att ta reda på elevernas
uppfattning om slöjdundervisningen men även för att få en bild över hur slöjden är
organiserad. Där är intervjuerna med rektor och lärare på exempelskolan en bidragande del
för att denna bild skall växa fram.
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med
dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion (Brinkmann &
Kvale, s. 15, 2010).

Genomförandet skedde utifrån en intervjuguide, en mall (se bilaga 3), där vissa grundläggande frågor fanns med och där svaren gav information till följdfrågor. För att intervjun
skall bli så kvalitativ som möjligt är det väsentligt att det förbereds en form av guide inför
intervjuerna (Brinkmann & Kvale, 2010). Guiden skall innehålla ett antal grundfrågor som
forskaren sedan kan utgå ifrån för att styra intervjun. En intervju av detta slag kan ses som en
halvstrukturerad intervju av det slag som Brinkmann & Kvale (ibid) tar upp i sin bok om
kvalitativa forskningsintervjuer. Det som menas med en halvstrukturerad intervju är att det
inte är ett vanligt vardagssamtal men inte heller något som utgår från ett strikt frågeformulär.
Tre olika intervjumallar användes under datainsamlingen på exempelskolan, en för eleverna,
en för rektorn samt en för lärare (se bilaga 3). Frågorna var till viss del samma för samtliga
medverkande i intervjuerna, elever, rektor och lärare, detta för att se om uppfattningen hos de
intervjuade skilde sig åt.
Brinkmann & Kvale (ibid) menar att det krävs färdigheter för att kunna bemästra
forskningsintervjun som metod. Det ska finnas ett samspel mellan de inblandade, forskaren
och den intervjuade. Som forskare i en intervjusituation krävs det, enligt Brinkmann & Kvale
(ibid), av forskaren att det finns kunskap i ämnet som intervjun skall behandla för att kunna
ställa kvalitativa och valida följdfrågor. Som verksam slöjdlärare i nästan tretton år finns det
hos mig en grundläggande kunskap om slöjdämnet som tillkommit efter lång erfarenhet inom
yrket och detta ger en kunskap som det talas om hos Brinkmann & Kvale (ibid). Det innebär
dock inte att forskaren skall ha brister i de relevanta metoder och teorier som ligger till grund
för forskningen men dessa bör inte bli det som dominerar den vetenskapliga undersökningen
(ibid).
Tidigare nämndes vikten av att forskaren har en kunskap om ämnet, detta styrde vilka frågor
som fick utgöra ramfrågorna som sedan låg som grund för vidare följdfrågor utifrån svaren på
dessa frågor. Vid behov ställdes följdfrågor, ibland utifrån otydliga svar eller för att förtydliga
en tidigare ställd fråga. Beroende på om den intervjuade gav svar som enbart täckte den
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ställda frågan eller kom in på ett svar som annars skulle motivera en följdfråga. Samtliga
intervjuer skedde enskilt i ett avgränsande rum, på exempelskolan var det ett konferensrum
bredvid rektorsexpeditionen och på Kunskapsgården ett tomt klassrum. Intervjuerna spelades
in på en laptop utan synliga mikrofoner, detta för att minska stressen som annars kanske
kunde uppstå hos den som blev intervjuad av att allt spelades in. Information utifrån etiska
regler att intervjun skulle spelas in gavs ihop med informationen att de när som helst hade
rätten att avbryta intervjun om de så önskade. Denna information gavs i direkt anslutning till
intervjuerna.

Bearbetning av intervjuer

Den första bearbetning som sker med intervjuerna är transkriberingen där det muntliga
språket transformeras till det skriftliga (Brinkmann & Kvale, 2010). Enligt Brinkmann &
Kvale (ibid) gäller det här att bestämma sig för hur denna utskrift skall se ut, hur omfattande
utskriften skall vara om eventuella pauser, skratt eller hur den som intervjuas betonar olika
ord. Transkriberingen av genomförda intervjuer till denna rapport skrevs ut rakt upp och ned
vad de intervjuade sagt utan att eventuella pauser och betoningar eller annat togs med. Hur en
intervju skrivs ut, hur detaljerad den skall vara finns inga standardsvar på utan beror helt
enkelt på vilken avsikt utskriften skall ha, till exempel en grundlig språklig analys
(Brinkmann & Kvale, s. 197, 2010). Avsikten med elevintervjuerna och utskriften av dem är
att få svar på hur slöjdundervisningen kan se ut på en Kunskapsskola utifrån elevperspektiv
och hur eleverna ser på denna slöjdundervisning. Intervjuerna med rektor och lärare syftar till
att se hur slöjdundervisningen ser ut på Kunskapsskolan, men då utifrån lärar- respektive
rektors perspektiv.
En första analys och tolkning på det som sägs i en intervju sker redan under själva
intervjustadiet där följdfrågorna kan hjälpa intervjuaren att tolka och förstå det som
framkommer i intervjun. Enligt Brinkmann & Kvale (2010) ligger bland annat kvalitet i
analysen hos forskarens kunskap om forskningsämnet, men även forskarens skicklighet i
själva hantverket och språket spelar in. Då de intervjuade oftast inte använder samma begrepp
eller sätt att svara blir det forskarens uppgift att analysera det som sägs för att få fram denna
bild över slöjden. Dock är det viktigt att forskaren är kritisk till sin egen analys och inte ser
motsättningar eller enbart ser det som ger stöd för de egna slutsatserna. Brinkmann & Kvale
(ibid) pratar om tendentiös subjektivitet.
Tendentiös subjektivitet leder helt enkelt till ett slarvigt och ovederhäftigt arbete;
forskaren lägger bara märke till saker som stöder deras egen uppfattning, tolkar
selektivt och redovisar bara yttranden som rättfärdigar deras egna slutsatser och
bortser från belägg som pekar i annan riktning (Brinkmann & Kvale, s. 228, 2010).
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Observationer
Den andra delen i datainsamlingen skedde med hjälp av observationer på en av Kunskapsskolans Kunskapsgårdar, den i Gamleby utanför Västervik. Under veckan på Kunskapsgården
genomförde jag observationer, inofficiella samtal och insamlande av schema och
informationsmaterial under måndag eftermiddag, onsdag eftermiddag, hela torsdagen och
fredag förmiddag. Inom etnografin är det bland annat observationer som är en del av
tillvägagångssättet vilket innebär att forskaren befinner sig mitt i det som skall beforskas och
tittar efter mönster som kan stå som förklaringsmodell till de frågeställningar som forskaren
jobbar mot i detta fall är det denna rapports syfte (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009).
Observationer blir ett viktigt komplement till den kvalitativa forskningsintervjun där båda är
en del av etnografins olika metoder för datainsamling bland annat fältanteckningar och
insamlandet av tillgängliga dokument. De svar som ges under intervjun kan ligga till grund
för en del av det som kan observeras för att på så sätt ge tyngd åt svaren eller skapa nya frågor
(ibid). Liksom i fallet med intervjuer och intervjuarens kunskap om området är det till stor
hjälp även inom observationer att forskaren har kännedom om det han eller hon skall
observera (Arvastson & Ehn, 2009).
Mina observationer utgick först och främst att se vad som händer i klassrummet/slöjdsalen
utifrån den givna uppgift som var tilldelad eleverna på exempelskolan innan de kom till
Kunskapsgården i Gamleby. Jag observerade hur slöjdläraren presenterade uppgiften för
eleverna och hur de tog emot denna information och vad de gjorde med den. Även vilka som
fick hjälp och hur mycket var intressant i observationerna samt förmåga och möjligheter att
utföra den givna uppgiften på utsatt tid också möjligheterna till extra projekt, utöver den
obligatoriska, observerades. Observationen utgick även från de nationella mål som finns i
slöjd för att se rimligheten i att uppnå dessa mål inom den begränsade tid som eleverna hade
till sitt förfogande. Att som forskare kunna utröna i observationerna om eleverna har
möjlighet att uppnå de nationella mål som finns så får forskarens kunskap i ämnet som
beforskas vara vägledande (se även kapitlet om studiens trovärdighet).
Observationerna dokumenterades utifrån mentala anteckningar för att sedan föra ned dessa i
så detaljerade fältanteckningar som möjligt efter avslutade observationspass. (Arvastson &
Ehn, s. 200, 2009) Hos Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009), se även Dovermark (2008),
uttrycks att det är lämpligt att föra anteckningar samtidigt som observationerna sker, till
exempel loggbok. Men stöd för andra tillvägagångssätt finns och då menas så kallade mentala
kartor, se tidigare mentala anteckningar, där informationen som fås via observationer
bearbetas mentalt och läggs på minnet för att sedan föras ned som skriftliga anteckningar
(Lundstedt, 2009, Arvastson & Ehn, 2009).
I rollen som observatör rörde jag mig runt i salen där observationerna genomfördes, lyssnade
och hade inofficiella samtal med elever och lärare. Jag valde att röra mig runt i salen istället
för att sitta still på samma plats hela tiden för att på så sätt få en bättre överblick över vad
eleverna gjorde och hur de samtalade kring sina arbeten, men även för att kunna föra samtal
med eleverna på ett naturligare sätt. Anledningen till att jag valde bort att föra anteckningar
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under själva observationerna var att jag bedömde det lättare att få en tydligare överblick över
vad som skedde i salen samt att de informella samtalen skulle bli mer naturliga, vinsten i detta
såg jag större än den eventuella förlusten i vissa moment som jag skulle kunna nedteckna
direkt på plats. Jag valde i egenskap av forskare att träda in i rollen som slöjdlärare just för att
under samma förutsättningar se det som slöjdlärare och medföljande lärare såg och som sedan
skulle ligga till grund för betyg och bedömning. Detta gjorde jag för att lättare kunna föra ett
resonemang kring det andra delsyftet.

Analys av observationer

Den första tolkningen av observationerna skedde redan vid själva observationstillfället, vad
ser jag? vad hör jag? Stöd för detta finns hos Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009) där de
har delat upp tolkningsarbetet i tre grader, tolkning av första graden, tolkning av andra graden
och tolkning av tredje graden.
Första graden handlar om att införskaffa sig en hel del data som kan hjälpa forskaren att få
svar på de frågor som skall besvaras i undersökningen. I denna undersökning innebar det att
information om kurser samlades in i samband med observationstillfällena på Kunskapsgården,
informella samtal med elever och lärare under observationslektionerna, skaffa sig en
överblick över lokalerna samt observera själva lektionstillfällena. Andra gradens tolkningar
handlar om att tolka verkligheten utifrån en mer teoretisk plattform och även kunna växla
mellan första gradens beskrivningar och andra gradens mer teoretiska begrepp. Här kommer
kopplingen med läroplanen in och tolkningen sker utifrån läroplanens bedömningsmall,
slöjdens mål. Den tredje gradens tolkning handlar om att se bakom det självklara, att se på det
som observeras med misstänksamma ögon för att på så sätt få en djupare tolkning (ibid).
[…] att en kritisk (misstänksam) distans hos forskaren till inifrånperspektivet kan
skapa tolkningar som går under ytan och bidrar till en förståelse på ett djupare plan
(Elvstrand, Högberg & Nordvall, s. 191, 2009).

En svårighet i observationerna blir forskarens eget ställningstagande, i detta fall utifrån
forskarens kunskap om området som bygger på egen erfarenhet. Att förhålla sig neutral runt
det som observeras och undvika att blanda in den egna synen och att ge en neutral beskrivning
kan många gånger vara svårt. Högdahl (2009) beskriver denna svårighet utifrån sina egna
etnografiska observationer, hon konstaterar helt enkelt att det är omöjligt att göra helt neutrala
observationsbeskrivningar. Forskaren har en förförståelse som påverkar dessa beskrivningar.
Dock behöver denna förförståelse inte innebära något negativt för undersökningen i sig utan
kan snarare vara en styrka.
Det går bra att ta ställning för något – det gäller bara att veta om att man gör det.
Egentligen handlar det om att tydliggöra detta både inför oss själva och inför dem
som ska läsa våra texter. Först då blir ett ställningstagande en möjlighet i stället för
ett problem (Högdahl, s. 114, 2009).
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När det gällde bearbetningen och analysen av intervjuerna handlade det till största delen att
finna en bild över slöjdens organisation som skulle kunna ge ett svar på rapportens syfte.
Observationerna handlar till viss del om samma sak. Observationerna kan här vara en hjälp till
att förstå intervjusvaren i den mån det går då eleverna som intervjuats inte tidigare har varit på
Kunskapsgården. Bilden som förmedlas från observationerna står därför till stor del ensamma
som en källa att använda sig av för att ge en beskrivning över hur slöjdundervisningen kan se
ut på Kunskapsskolan och deras Kunskapsgård, eller ännu bättre, en kompletterande bild över
hur slöjdundervisningen kan se ut. Intervjuerna skulle även visa hur eleverna ser på denna
slöjdundervisning, detta kan inte observationerna visa annat än vid informella samtal som sker
under dessa observationer.
Utifrån min förförståelse som utbildad slöjdlärare och med en yrkesverksam tid som
slöjdlärare på cirka tretton år gjordes det mentala kartor över det som observerades, dessa
mentala kartor skrevs sedan löpande ned som anteckningar som sedan låg som grund för
rapporten. Texten bearbetades för att bli läsvärd men beskrivningen av vad som skedde i
slöjdsalen skrevs ned utifrån de svårigheter som Högdahl (2009) nämner, eftersom jag i min
forskarroll besitter kunskap i det som observeras så skriver jag texten utifrån detta. Min del
som forskare utifrån de förkunskaper som jag har gav mig hjälp att beskriva vad jag såg. Det
gick inte att skriva en helt neutral text utifrån detta. Som Högdahl (ibid) beskriver så
förvandlas texten till att helt förlora sin läsbarhet och bli intetsägande för sin läsare om detta
sker.
För att besvara syftets första del, att ge en beskrivning av hur slöjdundervisningen ser ut på
Kunskapsskolan är nog tolkning av första graden tillräcklig. När det sedan gäller att försöka
se om det finns ett svar på syftets sista del, kan eleverna nå målen med den undervisning som
sker, krävs det samtliga deltolkningar för att om möjligt finna ett svar på detta, eller försöka
finna svar på det. Här gäller det att se på det som sker med lärandeteorier och läroplan i
bakhuvudet för att på så sätt få mentala kartor som sedan förs ned till text som sedan kan
tolkas och analyseras. Här blir observationerna givetvis en viktig källa för att kunna besvara
dessa frågor men även intervjuerna ligger som grund i den analysen och då utifrån vad som
gavs för svar på vad som gjorts tidigare i slöjden under höstterminen.

Forskningsetiska principer
När det bedrivs forskning har forskaren fyra huvudkrav att förhålla sig till, dessa är;
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 1990)
Utifrån första huvudkravet, informationskravet, skedde en inledande information om syftet
med arbetet redan i den första fasen av undersökningen. I den förfrågan som skickades ut till
olika kunskapsskolor gavs information om syftet (se bilaga 1). Totalt skickades det ut
förfrågan till tre stycken kunskapsskolor. Därefter skedde en första personlig träff med
ansvarig rektor på den skola som slutligen tackat ja till medverkan. Utifrån andra
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huvudkravet, samtyckeskravet, skedde detta genom att en blankett (se bilaga 2), som även
innehöll information om syftet med undersökningen, delades ut till eleverna som de sedan tog
med sig hem för godkännande av vårdnadshavare då eleverna i undersökningsgruppen är
omyndiga. Information gavs sedan till de elever som tackat ja till medverkan att de när som
helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen. Utifrån tredje huvudkravet,
konfidentialitetskravet, har samtliga medverkande i undersökningen garanterats anonymitet
genom att samtliga inblandade inte kan identifieras i arbetet, ingen information har heller
lämnats ut till utomstående.
Utifrån det sista huvudkravet, nyttjandekravet, kommer inga insamlande uppgifter att
användas av utomstående, icke vetenskapliga syften.

Studiens trovärdighet och giltighet
Resultatet i denna rapport bygger på tolkning av intervjuer och observationer och då en studie
bygger på att tolka empirin är forskarens förförståelse viktigt. Som tidigare nämnts så har jag
lång yrkesverksamhet bakom mig i grundskolan och dess slöjdundervisning, Jag är väl insatt i
de nationella mål som styr slöjdundervisningen och hur eleverna skall bedömas utifrån dessa
mål. Detta är en fördel då intervjusvar och observationer skall tolkas för att finna svar på
rapportens syfte. Detta gäller framför allt under observationerna, men även utifrån intervjuer
få en bild av slöjdundervisningen under föregående termin (höstterminen 2010), då en
ambition med arbetet även är att föra ett resonemang utifrån redovisade resultat om den
studerade undervisningens möjligheter att hjälpa eleverna att uppnå de nationella målen i
slöjd. Min förförståelse och kunskap om slöjdens mål blir en styrka i att tolka empirin för att
ge ett svar på syftet. Men då empirin är för begränsad så går det inte att ge ett generellt svar på
om eleverna når målen eller inte utifrån Kunskapsskolans sätt att bedriva slöjdundervisning.
Därför är tanken, utifrån hur syftet är framställt, att göra ett försök till att se om det är rimligt
att eleverna når målen. För att, om möjligt, se om det framträder en bild som kan säga något
om måluppfyllelsen hos eleverna i undersökningen.
En annan svaghet i studiens giltighet är att slöjdläraren på exempelskolan inte ville ställa upp i
studien. Därmed så finns det uppgifter som slöjdläraren hade kunnat bekräfta eller dementera
som istället får utgå från ett pusslande, tolkande, utifrån vad elever, rektor och lärare säger
och vars trovärdighet då kan bli aningen osäkert. Dessa uppgifter rör slöjdundervisningen
under höstterminen ifråga om antal, längd och organisatoriskt upplägg. Uppgifterna kommer
ändå att finnas med då de presenterar en bild över undervisningen utifrån elevperspektiv och
utifrån rektors och lärarperspektiv, då läraren ifråga var handledare/mentor för elever som var
med i undersökningen.
En svaghet i analysen av resultatet kan vara användandet av Schön (2010) och hans teori om
den reflekterande praktikern. Då hans teori vänder sig mot den yrkesverksamme praktikern
kan det vara vanskligt att använda sig av den för att förklara relevansen av reflektion hos
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elever, dock finner jag stöd för detta hos Johansson (2002) då hon i sin avhandling använder
sig av just Schön (2010) för att belysa reflektion hos elever.
När det gäller studiens reliabilitet och validitet så kan vi först se till studiens reliabilitet.
Brinkmann & Kvale (2010) menar att reliabiliteten är en fråga om studiens resultat i fråga om
konsistens och tillförlitlighet och om en studies resultat kan reproduceras vid andra tillfällen,
av andra forskare. Då studien är inspirerad av etnografin, en metodansats som handlar om att
studera en del av den sociala vardagen som du själv är en del av (Dovemark, 2008) görs ett
nedslag i ett socialt sammanhang, i detta fall en årskurs åtta som har slöjd på ett alternativt
sätt i en Kunskapsskola våren 2011. Om studien skulle göras våren 2012 med en annan
årskurs åtta skulle det mycket väl, till och med ganska troligt, vara så att andra resultat utifrån
intervjuerna och observationerna skulle visa sig. Metoden har dock fördelar av betydande
karaktär enligt Alvesson & Sköldberg (2009).
Metoden har betydande fördelar ifråga om rikedom och djup i relation till empiriskt
material. (Alvesson & Sköldberg, s. 182, 2009)

Detta minskar inte studiens reliabilitet att andra resultat kan visa sig om studien görs om
senare med andra forskare. Utan reliabiliteten får ses utifrån det som skall beforskas, en social
del just här och nu utifrån den etnografiska metodansatsen som inspiration.
Studiens validitet (giltighet) handlar enligt Brinkmann & Kvale (2010) att den har undersökt
det den säger sig undersöka. Det handlar även om att forskningsmetoderna skall vara väl
synliga (ibid). I en studie som inspireras av etnografin som forskningsmetod där ett nedslag
har gjorts här och nu blir metoden för att finna svar på frågeställningarna viktigt för att visa på
hur resultatet har vuxit fram. Enligt Brinkmann & Kvale (ibid) är det dock viktigt att
valideringen inte blir kontraproduktiv, utan att låta studien tala för sig själv. Att valideringen
inte tar överhand så att ju mer studien valideras ju mer växer ett behov av att validera
ytterligare.
En annan viktig del i studiens validitet beskriver Alvesson & Sköldberg (2009) utifrån
etnografin som metodansats.
Man ser etnografin som sofistikerad – den handlar om mer än att bara intervjua.
Förstahandsupplevelser – att ha ”varit där” – ger en djupare förståelsenivå och en
starkare auktoritetsgrund än att bara skicka ut frågeformulär och lyssna till
människors ”berättelser” i intervjusituationer (Alvesson & Sköldberg, s. 180, 2009).

Brinkmann & Kvale (2010) tar även upp en annan viktig sak som nämns i denna studie och
det är resultatets generaliserbarhet. Både intervjuerna och observationernas empiri kan sägas
vara för liten, för få, för att man ska kunna generalisera resultaten. En invändning mot detta
påstående kan bli varför ska man generalisera (Brinkmann & Kvale, s. 280, 2010).
Kravet att samhällsvetenskapen ska producera generaliserbar kunskap bygger på
antagandet att vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är giltig för alla platser och tider,
för alla människor från evighet till evighet. Pragmatiska, konstruktionistiska och
diskursiva ansatser föreställer sig däremot att kunskap är socialt och historiskt
kontextualiserade former av förståelse och handling i den sociala världen.
(Brinkmann & Kvale, s. 280-281, 2010)
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Även Alvesson & Sköldberg (2009) ger sin syn på empirins styrka utifrån etnografin som
forskningsmetod och som kan ses i samband med denna studies reliabilitet och validitet och
då utifrån studiens syfte.
Åtskillig etnografi, även auto- och kanske än mera självetnografi, används inte bara
empirinära utan nyttjas även i mera tolkande och kritiska forskningsprojekt där
noggrann empiri kan betyda mindre än en insiktsfull, djärv tolkning eller en kraftfull
tes. (Alvesson & Sköldberg, s. 187, 2009)

Resultat
Resultatet kommer att presenteras utifrån syftets första del, att undersöka och beskriva hur
slöjdundervisningen organiseras och läggs upp på en Kunskapsskola, samt hur elever i år åtta
uppfattar denna undervisning. I de observationsutdrag som visas finns enbart de elever med
som tackat ja och getts tillstånd från vårdnadshavare till att få medverka i undersökningen,
dock fanns det fler elever med i slöjdsalen och under lektionerna än de som godkänt en
medverkan, dessa finns med endast som faktaunderlag när det gäller till exempel gruppstorlek
och liknande. I resultatdelen kommer det även att ingå informella samtal, lokala dokument
och anslagna anvisningar som är en del av etnografins datainsamling (se även Dovemark,
2008).
Resultatet från intervjuerna bygger på elevintervjuer, intervju med rektorn på exempelskolan
samt lärarintervju. Elevintervjuerna, som var nio till antalet, kommer att betecknas med
nummer ett till nio i elevcitaten som lyfts fram i resultatet för att, vid behov, kunna särskilja
dem åt. Den lärare som rapportens resultatdel lyfter fram är den lärare som ingår i
intervjuunderlaget. Det är också den lärare som är handledare/mentor åt flera av de elever i
årskurs åtta som ingår i undersökningen. Denna lärare kommer att helt enkelt betecknas som
läraren i den fortsatta resultatdelen om inget annat anges och slöjdläraren på Kunskapsgården
med just beteckningen, slöjdläraren, även här om inget annat anges.
I resultatets första del som beskriver slöjdundervisningen kommer det även att ingå en utförlig
beskrivning utifrån observationerna som skedde på Kunskapsgården och som kommer att
bygga på de fältanteckningar som gjordes efter genomförda observationspass. Detta för att
levandegöra de skeenden som skedde under slöjdlektionerna som genomfördes för årskurs
åtta på Kunskapsgården och för att underlätta för läsaren att skapa sig en inre bild av hur
slöjden såg ut på Kunskapsgården. Utifrån forskarens egna förförståelse för det som skall
beforskas kommer själva observationerna att ske på trä- och metallslöjdslektionerna på
Kunskapsgården och inte textilslöjdslektionerna. Detta för att observationerna inte skall bli
splittrade och riskera att missa något i respektive observation. Samtliga av de intervjuade
eleverna hade även valt trä- och metallslöjd som sin inriktning på Kunskapsgården.

24

Beskrivning av slöjdundervisningen
Det som kännetecknar slöjden i Kunskapsskolan är främst organiseringen av slöjdundervisningen. När Kunskapsskolan startade sin verksamhet år 2000 så hade inga skolor
några slöjdsalar och därmed fanns det inte någon möjlighet till slöjd på hemskolorna inom
koncernen. All slöjdundervisning bedrevs på Kunskapsgårdarna i Gamleby utanför Västervik
och i Falun. Där hade eleverna slöjd två veckor per läsår, en vecka på höstterminen och en
vecka på vårterminen ihop med andra ämnen som till exempel hemkunskap och bild. På sin
hemsida har Kunskapsskolan följande beskrivning över Kunskapsgården:
[…] Kunskapsgården är en skräddarsydd anläggning för Kunskapsskolans elever där
du får fördjupa dig i de praktisk-estetiska ämnena som Bild, Textil- och Trä- och
metallslöjd samt Hem- och konsumentkunskap […] (Kunskapsskolan, 2011)

Utifrån kritik från Skolverkets olika besök ute på Kunskapsskolor och deras efterföljande
rapporter så har Kunskapskolan förändrat denna organisation. Slöjdsalar byggs in i de redan
existerande Kunskapsskolorna och slöjdsalar planeras in redan från början i de nya
Kunskapsskolor som byggs. Eleverna har nu oftast en vecka per läsår som de åker till en
Kunskapsgård, istället för som tidigare två veckor. Detta är dock något som inte alla
Kunskapsskolor har hunnit förändra utan fortfarande finns det skolor som skickar iväg sina
elever två veckor per läsår (Hedström, 2011). I den traditionella slöjden inom den kommunala
skolan först och främst så bedrivs slöjdundervisning oftast utan samverkan med andra ämnen
även om detta givetvis kan ske. I Kunskapsskolan så ingår slöjden som en del i ett mer
övergripande koncept med samverkan med andra ämnen i olika kurser bland annat något som
kallas för trådkurser (se även bilaga 4). Slöjdämnet ingår även i en kurs inom Kunskapsskolan
som kallas för showkurs.
"Trådkurserna" skapar sammanhang och samband där företeelser studeras ur både
ett humanistiskt och naturvetenskapligt perspektiv. Den historiska utvecklingen
bildar en röd tråd och binder samman ämnen som SO, NO, teknik, bild, slöjd och
musik. (Kunskapsskolan, 2011)
"Showkurserna" innehåller dramatisering, sång, musik, dans samt skapande av
kläder, rekvisita och texter. Här ingår framförallt ämnena Musik, Bild & form, Slöjd,
Svenska, SO samt Idrott & hälsa. (Kunskapsskolan, 2011)

Gemensamt för dessa två kurser, showkurser och trådkurser, är att eleven själv väljer
svårighetsgrad i något som kallas för pist: blå, röd eller svart. Färgerna motsvarar
betygsstegen i de nationella målen, G, VG och MVG (Kunskapsskolan, 2011).
I slöjdundervisningen sker det en naturlig progression där eleverna får ett större och större
inflytande där de själva kommer med idéer på projekt som de skall genomföra
(slöjdprocessen).
[…] Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och vara
delaktig i processen från början har stor betydelse för elevernas engagemang och
allsidiga utveckling. (Skolverket, 2011)

25

Inom Kunskapsskolan är projekten (slöjduppgifterna) förbestämda ända upp till år nio,
eleverna bestämmer inte själva vilka slöjduppgifter de skall jobba med under slöjdlektionerna.
På exempelskolan var det i år åtta en miniatyrstol på höstterminen och intarsia på
vårterminen. Utifrån observationerna på Kunskapsgården i Gamleby och informella samtal så
kom det fram att eleverna gör en silverring i år nio på Kunskapsgården. Vad eleverna skall
göra i samtliga ämnen, även slöjd, så har Kunskapsskolan utarbetat något som kallas för
Kunskapsporten, en webbaserad portal där elever och lärare kan hämta lektionsupplägg
(Kunskapsskolan, 2011).
Kunskapsporten är vår egen webbportal där du alltid har tillgång till skolans
läromedel och resurser. Du kommer åt dem överallt där det finns Internet, alltså även
hemifrån.
Här finns alla steg och kurser med förslag på arbetssätt, uppgifter och resurser i form
av läromedel, texter, uppslagsverk, språklexikon som Wordfinder, manualer,
studietips, dagsfärska nyheter m.m. Till varje kurs finns tydliga mål och
beskrivningar av vad du ska lära dig och vad som krävs för att uppnå betygen G, VG
respektive MVG. (Kunskapsskolan, 2011)

På exempelskolan hade eleverna i årskurs åtta slöjd under två tillfällen under läsåret där det
första tillfället låg på höstterminen 2010 och det andra på vårterminen 2011
Projektet i höstens kurs där slöjd ingår under ämnet bild och form var en stol, dock ingen
fullskalig stol utan en modell i storlek från tio-femton centimeter och uppåt, de ungefärliga
måtten kommer från elevernas uppskattning över sina projekt, några färdiga stolar fanns inte
att beskåda. Denna stol arbetade eleverna med under tvåtimmarspass utlagda under olika
dagar då eleverna kunde gå och jobba i slöjdsalen på hemskolan.
Intervjuare: Ungefär hur lång tid höll det här projektet på i höstas?
Elev 4: Kanske tre veckor eller så
Intervjuare: I hur många timmar ungefär, var det uppdelat i pass eller heldagar?
Elev 4: Nej det var pass
Intervjuare: Kommer du ihåg hur länge de höll på?
Elev 4: Kanske två timmar eller så

Utifrån intervjusvaren så framkom det att eleverna fick boka tid bland de slöjdpass som var
utlagda då alla inte får plats samtidigt (sextiofem elever uppdelade på fyra basgrupper)
storleken på grupperna i slöjdsalen verkar uppgå till omkring tjugo stycken. Slöjdsalen på
exempelskolan består av tre rum, varav ett större. I det ena mindre finns det ett par
slöjdbänkar och i det andra mindre rummet ett större bord och ett antal symaskiner. Det
största rummet domineras av ett stort långbord med plats för femton-tjugo elever. Eleverna
uppgav i intervjusvaren att de fick jobba enskilt eller två och två. En av de intervjuade uppgav
dock att de hade varit tre stycken i en grupp. Samtliga elever som uppgav en ungefärlig
tidsåtgång beskrev att tiden det tagit att bli klart med projektet var cirka tre tillfällen med
tvåtimmarspass, total slöjdtid blir då omkring sex timmars slöjd under höstterminen. Här ger
26

den intervjuade läraren en helt annan bild av slöjden på exempelskolan som genomfördes
under höstterminen 2010, dock med den egna reservationen att uppgifterna skall betraktas
som väldigt osäkra. Några dokument som beskrev slöjdtiden fanns inte att tillgå.
Intervjuare: Vet du hur många workshoptillfällen med slöjd eleverna hade i höstas?
Lärare: Har inte riktigt koll på det […] men min gissning skulle vara sex dagar, fyra
hela dagar och två halvdagar […] det är mitt svar, vet inte hur korrekt det är […]

Det som framgår utifrån intervjusvaren från eleverna är slöjdtid som är mindre än i en
traditionell kommunal skola. Ungefär tjugofem klocktimmar slöjd per termin är vanligt på en
kommunal skola som är det vi har att jämföra med och på exempelskolan cirka sex
klocktimmar slöjd under höstterminen och tolv klocktimmar slöjd på Kunskapsgården under
vårterminen. Följer då inte Kunskapsskolan och i det här fallet, exempelskolan, den nationella
timplanen med garanterad undervisningstid? Enligt rektorn på exempelskolan så gör dem det
fast på ett annat sätt.
Intervjuaren: Jobbar Kunskapsskolan utifrån en timplan?
Rektor: Ja, timplanen är den nationella så det är inget konstigt med det fast vi
använder timmarna kanske inte tre gånger sextio utan vi använder det på ett annat
sätt, eleverna får antalet timmar här också.
Intervjuaren: Utifrån garanterad undervisningstid sker det någon kontroll med tanke
på elevernas personliga scheman?
Rektor: Alltså, det är lite så här, man ser alltså på målen, det kan ju vara så alltså,
eleverna får sin garanterade undervisningstid, sen kan det ju vara så att somliga
behöver, alltså det finns ju ett utrymme, det finns ju i timplanen hur man kan, man
pratar ju om eget arbete och då lite grann.
Intervjuaren: Ni bollar lite grann med elevens val och skolans val?
Rektor: Ja, men precis lite sånt.
Intervjuare: Känner du att slöjden har tillräckligt med timmar, enligt timplanen skall
de vara garanterade trehundratrettio timmar under sin grundskoletid?
Rektor: Absolut, framför allt när jag själv har besökt Kunskapsgården så känner jag
det, nej ingen tvekan, under fyra år så får de definitivt det.

Samtliga intervjuade elever angav osäkerhet kring extraslöjd på exempelskolan, ifall det var
möjligt att lägga in mer slöjdtid på sitt personliga schema. Ingen av de intervjuade eleverna
hade haft någon extraslöjd utöver det som fanns att tillgå till slöjdprojektet eleverna skulle
göra i höstens trådkurs. Här är det dock frågan om vad som kan kategoriseras som extraslöjd
då exempelskolans slöjdlärare lagt ut tvåtimmarspass för eleverna att skriva upp sig på och
som var fler till antalet än vad eleverna enligt intervjusvaren behövde ha på sig för att
färdigställa sitt slöjdprojekt. Samtidigt kan eleverna svarat utifrån om det fanns andra
slöjdprojekt de kunde jobba med för att visa sina kunskaper i slöjd och det fanns det inte.
Rektorn på exempelskolan angav också att det var möjligt för eleverna att lägga in extraslöjd
på sitt personliga schema även om det för stunden var begränsat.
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Intervjuare: Finns det möjlighet för eleverna att lägga in mer slöjd i sitt personliga
schema?
Rektor: Det är periodvis så är det så, det handlar om att den är ska vara öppen, vi
kan ju inte ha elever utan lärare där utan lärares ansvar i en slöjdsal och det
är[…]lägger då slöjdläraren in emellanåt, nu vet jag att slöjdläraren lagt in för
sexorna igår och min förhoppning är att vi ska kunna utöka det på sikt när vi blir
större och fler lärare som kan täcka varje dag i veckan.

Här verkar eleverna ha en annan uppfattning eller ha missuppfattat den information som getts
på exempelskolan.
Intervjuare: Kan du lägga in mer slöjd i ditt personliga schema när du vill?
Elev 6: Nej, det kan jag inte.
Elev 9: Nej, det fanns inte tillfälle alltså, vi hade några bestämda slöjdpass eller vad
man ska säga och det kunde man inte lägga in i workshop, det gick inte att lägga in,
det var stängt, läraren var inte där utan det var bara på de bestämda tiderna man
kunde jobba med det.

Men även här kan det vara frågan om de slöjdpass som slöjdläraren lagt ut för eleverna som
rektorn menar och dessa pass kunde eleverna själva boka in och placera ut på sitt personliga
schema. Men det kan anses vara skillnad på extraslöjd som innebär att eleverna kan jobba
med andra projekt, än till exempel höstens stolprojekt eller vårens slöjdprojekt på
Kunskapsgården, där eleverna utöver detta lägger in slöjdpass på exempelskolan i sitt
personliga schema. Om man går in på Kunskapsskolans hemsida och klickar sig fram ibland
den information som finns där så framgår det att eleven kan lägga in mer tid i schemat, det
framgår dock inte om det gäller alla ämnen, även slöjd.
Varje elev har en egen veckoplanering - ett personligt schema - som utgår från vad
som behöver göras för att nå målen. Här finns möjlighet att läsa i snabbare takt, att
välja mellan olika svårighetsgrader och att lägga in mer tid i schemat för ämnen man
tycker är svåra. (Kunskapsskolan, 2011)

Utöver den koncentrerade slöjdundervisning som ligger på hösten så åker eleverna iväg på
internat, till ett ställe som heter Kunskapsgården. Det finns två sådana, ett i Falun och ett i
Gamleby, norr om Västervik. För exempelskolan så är det Kunskapsgården i Gamleby som
gäller och årskurs åtta, där elever ingår i undersökningen, åker dit på vårterminen 2011.
Kunskapsskolan har genom sitt speciella koncept profilerat sig inom friskolesfären, slöjden är
en del av denna profilering. Men rektorn för exempelskolan säger att slöjdens speciella
karaktär och upplägg i konceptet troligen grundar sig i ekonomiska skäl. Det är billigare att
koncentrera all slöjd med dess maskinpark, materialinköp, verktyg och lärare till två ställen i
hela Sverige inräknat resor, boende och mat på respektive Kunskapsgård.
Rektor: Jag tror tanken från början var lite vart kan man spara resurser någonstans,
slöjden är ett relativt litet ämne i skolan, att man satsade på att ha slöjd utanför
skolan var att man drar fördelarna att man kan samordna resurserna på så sätt att
maximera dom.
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Intervjuare: Effektivisera och lägga pengarna där de behövs?
Rektor: Ja, precis, man lägger de istället för att annars skulle man, måste man lägga
en massa kostnader överallt som ändå inte kan utnyttjas fullt ut så lägger man istället
allt på ett ställe och så kan det istället utnyttjas till max, så det tror jag kan vara
tanken bakom.

Nu har Kunskapsskolan efter kritik från Skolverket börjat bygga slöjdsalar i Kunskapsskolans
lokaler även om det inte har fått genomslag fullt ut (Hedman 2011), men även i nybyggda
Kunskapsskolor så planeras det in slöjdsalar redan från början. Så har bland annat skett i
exempelskolan där undersökningen har ägt rum. Dock är det iallafall i exempelskolan inte
fullt utrustade slöjdsalar som byggs utan kombinationssalar för båda slöjdarterna och bild.
Slöjdsalarna på Kunskapsgården i Gamleby, norr om Västervik har, till skillnad från
exempelskolan, fullt utrustade slöjdsalar och det är separata salar för de två slöjdarterna, textil
och trä- och metallslöjd samt bild.
På Kunskapsgården i Gamleby fanns det totalt tre stycken trä- och metallslöjdssalar varav två
stycken sida vid sida avgränsade av en glasvägg. Textilsalar fanns det vad jag kunde se två
stycken av varav den ena var uppdelad i flera rum, möjligen kunde ett av dessa större rum
verka som den tredje textilsalen. Slöjdsalarna för trä- och metallslöjd var bra utrustade med
både handverktyg som elverktyg samt vanligt förekommande maskiner och verktyg så som
bandsåg, maskinhyvel, bandslipmaskin, hammare, stämjärn med mera. Detta fanns, vad
observationerna visade, i samtliga tre trä- och metallslöjdssalar. Möjligen kunde vissa
undantag finnas, framför allt i den trä- och metallslöjdssalen som jag inte var inne i utan bara
tittade in till genom glasväggen. Dessa salar var även utrustade med slöjdbänkar för att kunna
ta in upp till tjugo stycken elever per tillfälle. I och med glasväggen som rumsavdelare mellan
de två salarna fick salarna en känsla av rymd och ljus. Att salarna även var rymliga utan
denna skapande rymd gjorde sitt till att det fanns gott om plats även om samtliga slöjdbänkar
skulle vara upptagna och tjugo elever samtidigt skulle befinna sig i slöjdsalen. Slöjdbänkarna
är placerade på så sätt att de finns i grupper om fyra bänkar vardera i en fyrkant där eleverna
jobbar vända mot varandra med slöjdbänken framför sig, därmed finns det då fem sådana
grupperingar av slöjdbänkar i båda slöjdsalarna som ligger vägg i vägg.
Det slöjdprojekt som eleverna skulle jobba med under trä- och metallslöjden var intarsia, en
gammal slöjdkonst för att ge framför allt möbler ett speciellt utseende. Det går till så att
snickaren/slöjdaren arbetar med en halv till en millimeter tjocka träark i olika träslag med
olika struktur och färg som sedan skärs ut i olika pusselbitar som passas in för att bilda olika
mönster och som sedan limmas fast på en skiva av trä som är en del till exempel en byrå eller
matsalsbord. Då eleverna skulle göra en form av tavla och för att hindra att materialet rör på
sig då trä är ett levande material fick eleverna en valfri storlek av ett skivmaterial som kallas
för mdf, ett material som inte rör sig alls. Storleken av skivan bestämdes utav storleken på den
bild som eleverna hade bestämt sig för att skapa i intarsia. Dock var det ingen bild av vad som
kunde observeras som övergick storleken i form av ett A-4 papper. Bilden skulle eleverna ha
gjort i samband med startreflektionen som skedde hemma på exempelskolan innan resan till
Gamleby och Kunskapsgården.
Intervjuare: sker det någon planering/förberedning av slöjden innan Gamleby?
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Elev 4: Nej, jag visste liksom inte så mycket om intarsia, hur man gjorde eller så.
Intervjuare: Ni hade inget pass inför Gamleby?
Elev 4: Jo, det hade vi fast det var mer en startreflektion och skisser och så.
Elev 8: Vi vet ju vad vi ska göra, man ska börja på en skiss på det vi ska göra.

Utifrån vad eleverna uppgav i intervjuerna och utifrån vad observationerna visade på
Kunskapsgården hade inte alla eleverna klart för sig vad intarsia var för något utan en del fick
ändra sin bild då den oftast var för svår att skapa i träarken. Även om en förberedelse skedde
på hemskolan i form av en startreflektion inför slöjden på Kunskapsgården under vårterminen
fanns det oklarheter hos vissa elever vad som faktiskt skulle göras och vad slutresultatet
skulle bli.
Elev 1: Vi hade ett tvåtimmarspass i bilden, vår lärare gick igenom, men det var lite
svårt att veta vad, för vi visste inte va det var, de berättade för oss hur vi skulle göra,
att det var smala träbitar, eller vad man ska säga, som skulle sättas ihop, men det är
inte så lätt att tänka sig det, vi fick göra en startreflektion.

Någon elev hade även varit sjuk under denna tid på exempelskolan då skissen skulle ha gjorts
men fick möjlighet till detta under lektionerna på Kunskapsgården alternativt kunde eleverna
välja bort sin tidigare skiss och ta en färdig bild som fanns i slöjdsalen eller leta fram en på
internet. Den elev som inte hade haft möjlighet att göra en skiss på exempelskolan behövde
första slöjdpasset på sig att färdigställa skissen. Eleven uttryckte sedan att det var bra att det
fanns extraslöjd på torsdagskvällen för att då hann eleven klart annars skulle det ha kunnat bli
svårt med detta. Samtliga elever i observationsgruppen hann klart sina projekt varav det
verkade som om de flesta av dem hade utnyttjat extratiden de fick till sitt förfogande på
torsdagskvällen. Dock fanns inte Kunskapsgårdens slöjdlärare med på detta extrapass utan
enbart medföljande lärare som hade ansvar för den observerade slöjdgruppen fanns med under
kvällspasset.
Kunskapsgårdens slöjdlärare informerade eleverna att om tid fanns och huvudprojektet,
intarsian, var klart så kunde de jobba med valfria projekt dock var det inte säkert att
slöjdläraren kunde hjälpa eleverna i deras extraprojekt då prioriteringen låg i att få elevernas
intarsia färdiga. Utifrån de observationer som skedde var det bara en elev som gjorde ett
extraprojekt, en stolpe klädd i hamprep med olika hyllor för katter att klättra i och vässa
klorna på.
Utifrån informella samtal med slöjdläraren och medföljande lärare från exempelskolan så
erbjöds det extraslöjd på torsdagskvällen i några timmar. Dock genomfördes denna slöjdtid
utan närvaro av Kunskapsgårdens slöjdlärare och enbart av medföljande lärare från
exempelskolan. Enligt Kunskapsskolans handledarmanual som visades upp i samband med
observationerna skall dock medföljande lärare, i manualen betecknad som handledare, vara
med i bedömningen av de elever som har haft slöjd under veckan på Kunskapsgården. Dock
är läraren som följde med denna grupp som ingår i undersökningen inte utbildad slöjdlärare
och uttalar, i informella samtal i samband med observationerna, själv sin bristande kunskap
om slöjden och dess mål. Slöjdläraren som är anställd på exempelskolan följer inte med denna
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årskurs då denne inte är mentor/handledare i den årskursen utan i en annan årskurs som skall
åka iväg ett annat datum. Men det är denna slöjdlärare som skall, enligt uppgift från
intervjuad lärare, sätta betyg på eleverna utifrån de omdömen som skickas med ihop med
slöjduppgifterna som även de skickas med hem till hemskolan/exempelskolan. Detta utan att
ha sett eleverna i arbete annat än i den startreflektion som skedde då skisserna inför
slöjdprojektet på Kunskapsgården gjordes. Det skall även, utifrån intervjuer, vara en
slutreflektion som sker på hemskolan/exempelskolan där, troligen, hemskolans slöjdlärare är
med.

Slöjdpass ett

Det första slöjdpasset startar på eftermiddagen och kommer att pågå i tre timmar med rast.
Slöjdläraren börjar med att hälsa alla välkomna och går sedan igenom slöjdsalen och ett antal
säkerhetsföreskrifter. Därefter går slöjdläraren igenom den uppgift/projekt som eleverna skall
jobba med under tiden på Kunskapsgården. Han visar upp exempel på intarsia och visar sedan
tillvägagångssättet för arbetet med att färdigställa intarsian och därefter får eleverna sätta
igång själva med projektet medan slöjdläraren går runt och hjälper igång de som behöver det.
Eleverna hämtar sina skisser som de har förberett innan på hemskolan (exempelskolan).
Generellt verkar samtliga elever entusiastiska och vill komma igång och jobba så snart som
möjligt. Detta märks på att de är snabba att sätta igång med uppgiften så fort slöjdläraren är
klar med sin genomgång och alla visar upp en hög initiativförmåga. Medföljande lärare, som
har ansvar över den träslöjdsgrupp som skall observeras, har en mindre framträdande roll och
verkar ha som uppgift att se till att eleverna kommer i tid. Men enligt kunskapsskolans
handledarmanual, som medföljande lärare/handledare visade upp för mig, som varje lärare på
Kunskapsskolan får tillgång till så skall även handledaren vara behjälplig i slöjdlärarens
bedömning av elevernas arbetsinsats och därmed, indirekt, även i kommande betygssättning.
Läraren sätter själv igång med ett intarsiaprojekt samtidigt som denne ger stöd åt de elever
som arbetar vid samma gruppering av slöjdbänkar som läraren. Läraren rör sig inte nämnvärt
runt i salen på eget bevåg för att hjälpa eller se hur eleverna arbetar men kommer då någon
elev vill ha hans hjälp annars är det slöjdläraren på Kunskapsgården som eleverna främst
vänder sig till för att få hjälp.
De elever som inte är nöjda med sina skisser som de hade arbetat med under passet med
startreflektion innan veckan i Gamleby ordnar nya genom att söka på nätet eller tar någon av
de utskrivna skisser som finns att tillgå i slöjdsalen. En elev har ingen skiss utan börjar sin
första lektion med att göra en skiss utifrån en helt egen idé, denna skiss kommer sedan att ta
hela tiden den första lektionen. En elev har svårt att förstå uppgiften utifrån de informella
samtal som jag har med eleven och behöver mycket hjälp med att komma igång och kommer
också att behöva mer hjälp under kommande slöjdlektioner utifrån mina observationer och
fortsatta samtal med eleven. Dessa två elever sitter vid samma gruppering av slöjdbänkar ihop
med två elever till.
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Första slöjdpasset, som pågår i tre timmar, går ut på att eleverna förbereder sina arbeten och
plockar fram material de skall ha till sina intarsiaprojekt och utifrån vart de befinner sig med
förberedelserna inför denna lektion påbörjar slöjdprojektet.

Slöjdpass två & tre

Slöjdpass två och tre motsvarar en heldag med tre timmar på förmiddagen och tre timmar på
eftermiddagen med inlagda raster samt en timmes lunchrast som delar dessa två slöjdpass.
Eleverna fortsätter där de slutade dagen innan. Ingen framplockning behövs då deras
påbörjade projekt redan ligger framme sedan dagen innan. Av de elever som ingår i
undersökningen är det en som ännu inte dykt upp på lektionen, orsak är oklar. Den elev som
arbetade hela första slöjdpasset med att färdigställa sin skiss börjar bli redo att sätta igång med
själva intarsiamomentet. Jag uppfattar som att den eleven inte behöver speciellt mycket hjälp
att komma igång utan jobbar relativt självständigt, eleven har även placerat sig längst bak i
salen och arbetar under en rätt så anonym tillvaro, detta utifrån att eleven mycket sällan frågar
efter hjälp och att slöjdläraren inte går till eleven oombedd. Mittemot sitter den elev som
behöver mycket hjälp och är hela tiden missnöjd med hur arbetet fortskrider och resultatet av
vad som händer med uppgiften. Eleven får även en hel del hjälp av slöjdläraren, hjälp som
kanske eleven mittemot kan ta till sig genom att observera vad som sker och sedan reflektera
över.
Medföljande lärare som har ansvaret för gruppen arbetar på som dagen innan men försvinner
iväg längre stunder, detta på grund av elevärenden som framför allt verkar röra elever som är
frånvarande på grund av sjukdom men även för att hjälpa handledaren i salen bredvid med
elevärenden. Den elev som är borta utan orsak kan fortsätta vara detta utan att någon har
upptäckt detta. Jag frågar läraren om eleven som är frånvarande för att ta reda på orsaken.
Efter påkallad uppmärksamhet upptäcks det att en elev är frånvarande, handledaren går iväg
för att undersöka saken och hämtar eleven som det visar sig har somnat ifrån lektionen.
Eleven ligger på grund av detta efter i arbetet med intarsian men har innan jobbat koncentrerat
och självständigt och fortsätter att jobba koncentrerat och utan någon hjälp från läraren.
Eleven sitter helt själv vid sin gruppering av slöjdbänkar som är placerad närmast utgången
och med ryggen åt de flesta andra elever som finns i slöjdsalen. Jag uppfattar som att eleven
inte observerar sina klasskompisars arbete speciellt mycket utan verkar ha förstått vad som
skall göras utifrån den genomgång som slöjdläraren hade i början på det första slöjdpasset och
jobbar på enskilt och självständigt med sin intarsia. Eleven är också snart ifatt de övriga som
varit i slöjdsalen hela tiden.
Dock skiljer sig elevens val av hantverksmetoder och jobbar lite bakvänt ibland jämfört med
övriga elevers. Troligen missade eleven i uppmärksamhet under slöjdlärarens genomgång
samt att eleven sitter helt själv utan möjlighet att titta och reflektera över hur klasskompisarna
genomför projektet. Vid en gruppering av slöjdbänkar som är placerad mellan denna elev och
de två tidigare elever som nämnts sitter det totalt tre elever varav två stycken som ingår i
undersökningen. Den ene har tidigare haft problem med sin skiss då den inte blir som eleven
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vill men jobbar även den på utan nämnvärt hjälpbehov från slöjdläraren. Snett mittemot denna
elev sitter den elev som är den ende som hinner med ett valfritt projekt utöver intarsian.
Eleven jobbar på men en aning stressat och vill till synes bli klar snabbt med sin intarsia.
Eleven frågar efter hjälp men visar ett förstrött intresse av den hjälp som ges och hoppas
snarare på att slöjdläraren ska hjälpa denne klart med intarsian, varför skall snart visa sig. Så
fort chansen ges så påbörjar eleven sitt eget projekt, ett projekt som inte verkar ha presenterats
i förväg till varken slöjdläraren eller handledaren. Eleven jobbar på snabbt och intensivt utan
synlig ritning och tillslut uppmärksammar slöjdläraren eleven och hjälper denne med
materialval. Jag är dock osäker på om slöjdläraren, utifrån observationen och samtalet som
förs mellan eleven och slöjdläraren, vid denna hjälp fullt ut vet vad eleven skall göra med sitt
material.
Arbetet går snabbt och tillslut växer en kattstolpe fram med avsatser för katterna att sitta på
och en klöspåle i mitten där avsatserna är fästa vid. Det framgår, utifrån intensiteten i detta
frivilliga slöjdprojekt jämfört med intensiteten och uppvisat intresse för det obligatoriska
slöjdarbete, att eleven ser intarsiaprojektet som något nödvändigt som bara måste göras och
att det är det valfria projektet som hela tiden har varit i fokus vid slöjdpassen. I bakre änden
av salen fortsätter en elev att behöva mycket hjälp och stor del av intarsiaprojektet färdigställs
med lärarens hjälp. Utifrån hur mycket som är kvar på det obligatoriska slöjdarbetet och
elevens hittills uppvisade kunskaper i slöjdarbetet kommer ett eget slöjdprojekt troligen inte
att påbörjas, än mindre hinna slutföras då svårighetsgraden på det förbestämda slöjdprojektet
är för stor för eleven för att självständigt klara av det.

Slöjdpass fyra

Kunskapsgårdens sista slöjdpass låg på förmiddagen och eleverna hade tre timmar på sig i
detta pass. Efter ett kvällspass dagen innan var de flesta på väg att bli klara eller inte mycket
kvar. Några elever skulle bara putsa sina intarsiatavlor för att sedan behandla dem med olja.
Under detta slöjdpass så ingick det även en muntlig genomgång där samtliga elever satt vid
samma bord och fick visa upp sitt intarsiaprojekt och berätta kort vad det var för något som de
hade gjort. Efter denna genomgång fick de elever som var helt klara ta rast för att senare
komma tillbaka för att hjälpa till och städa samt iordningställa salen.
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Hur uppfattar eleverna slöjdundervisningen
Elevernas uppfattning om slöjdundervisningen på Kunskapsskolan och specifikt på
exempelskolan är till största delen byggd på den tid som eleverna har till sitt förfogande.
Samtliga intervjuade elever hade erfarenheter från tidigare skolors slöjdundervisning, både på
traditionella kommunala skolor, men även på andra friskolor. Deras uppfattning blev då att
tiden till slöjd var mindre på exempelskolan än på deras tidigare skolor och bland de elever
som gav ett klart svar på frågan om vad den största skillnaden är på nuvarande
slöjdundervisning och deras erfarenheter från tidigare slöjd var att innan hade de slöjd varje
vecka mot den slöjd de nu har, två tillfällen under kortare tidsperioder. Ett antal veckor med
valbara tvåtimmarspass på höstterminen och totalt två heldagar á sex klocktimmar på
Kunskapsgården i Gamleby på vårterminen.
Elev 3: Ja alltså det är mycket mindre tid, där hade man regelbundet en gång i
veckan här är det lite mer då och då.
Elev 2: Mindre slöjd, tidigare en gång i veckan, mindre totalt men mer när det väl är.
Elev 4: I min tidigare skola hade vi en gång i veckan och då, ja då hade mer ofta
slöjd och vi fick göra lite mer vad vi ville.

Sista elevcitatet belyser även en annan uppfattning eleverna har om slöjden på Kunskapsskolan och då specifikt på exempelskolan och det är att de inte får välja slöjduppgifter och
inte alltid slöjdart (val mellan textil eller trä- och metallslöjd). En del av de intervjuade tar
särskilt upp det som en nackdel att inte kunna få jobba med vad de vill och att slöjdarten var
förbestämd på hösten till träslöjd.
Att inte ha slöjd en gång i veckan ses inte enbart som något negativt bland de intervjuade
eleverna utan även som något positivt. Då det uppfattas bland en del av de intervjuade att det
är lättare att koncentrera sig på ett stort slöjdprojekt under en begränsad tid då resultatet blir
bättre.
Elev 6: Här är det typ så, här gjorde jag den noggrannare och så
Elev 1: Att vi får en tid att bara koncentrera oss på det man måste, inte tänka på en
massa annat och då blir det bättre att koncentrera oss bara på en sak så blir det bättre
betyg
Elev 3: Att bara ha ett projekt och kunna jobba med det mycket så det verkligen blir
bra i slutet istället för att bara tänka att nu ska jag göra det fort för sen ska jag
fortsätta med nästa grej, man kan bara tänka på det och så, det tycker jag är bra.

En elev såg även på slöjden utifrån ett djupare perspektiv än de övriga intervjuade eleverna.
Här handlade det om mer långsiktiga antaganden till slöjden och att det inte finns möjligheter
till mer slöjd inom Kunskapsskolan och exempelskolan specifikt.
Elev 1: Att det är roligt och att man lär sig mycket och att det finns många som ser
det som sin framtid att bli nånting inom slöjd och det är inte bra om de inte får
chansen att prova på det.
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På det stora hela så är eleverna positiva till att ha slöjd, dock finns det kritiska röster mot att
det är för lite slöjd på Kunskapsskolan. Alla elever som intervjuades i undersökningen hade
haft slöjd en gång i veckan på sina tidigare skolor och såg både för- och nackdelar med detta
alternativa sätt att ha slöjd på.
Elev 1: Att vi får en tid att bara koncentrera oss på det man måste, inte tänka på en
massa annat och då blir det bättre att koncentrera oss bara på en sak så blir det bättre
betyg.
Elev 7: Att det inte är så här gång på gång utan bara under en viss tid, bara det
tycker jag är lite tråkigt, slöjd är väldigt kul, men man behöver förnya kunskaperna
hela tiden och hålla på och greja och så.

Det sista elevcitatet lyfter fram ett troligt problem med slöjdundervisningen då det gäller
kontinuiteten med slöjden. Även om slöjden på exempelskolan är bra när den väl finns, både
på hemskolan och på Kunskapsgården, så saknas det en kontinuitet vilket lyfter och bibehåller
elevernas kunskaper. Sett till Deweys (1997a, 1997b) teori att människan lär bäst genom
praktiska exempel, Learning by doing, så är det en teori som är tänkt att kontinuerligt följa
med och inget som skall göras kortsiktigt utan för att få genomslag i människans lärande
måste det ske hela tiden. Ett tidigare elevcitat belyser samma problematik.
Elev 1: Att det är roligt och att man lär sig mycket och att det finns många som ser
det som sin framtid att bli nånting inom slöjd och det är inte bra om de inte får
chansen att prova på det.

Ingen av de intervjuade eleverna uttryckte heller åsikter att slöjden är tråkig och att det därför
är bra med mindre tid till slöjd, utan en majoritet av de tillfrågade sa specifikt i intervjusvaren
att slöjd är ett roligt ämne. Utifrån intervjusvaren så går det att utläsa att slöjden är ett ämne
eleverna saknar att inte ha mer tid till.
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Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen är tänkt skall diskutera kring det andra delsyftet med rapporten: en
ambition med studien är också att utifrån de redovisade resultaten kunna föra ett resonemang
om den studerade undervisningens möjligheter att hjälpa eleverna att uppnå de nationella
målen i slöjd.

Leder slöjdundervisningen eleverna till de nationella målen i slöjd
Kan eleverna i år åtta nå målen med den undervisning som sker i samband med slöjden på
Kunskapsgården och på sin hemskola? Traditionell slöjdundervisning sker under en längre
period där slöjdundervisningen sker veckovis med lektionstillfällen utlagt en gång i veckan
under hela läsåret baserat på garanterad undervisningstid enligt läroplanen, Lpo-94
(Skolverket, 2011). Eleverna skall ha 330 timmars slöjd utlagt på hela deras skoltid i
grundskolan. Som ett exempel kan elevernas slöjdundervisning utifrån den garanterade
undervisningstiden motsvara cirka 25 klocktimmar under en termin. Slöjdundervisningen
under en termin på Kunskapsgården motsvarar 12 klocktimmar och sett till den
slöjdundervisning eleverna enligt intervjuer fick under höstterminen så motsvarar den cirka 6
klocktimmar. Detta ger en till synes väldigt skev fördelning mellan undervisningstiden som
ges till elever på exempelskolan kontra en traditionell kommunal skola. På en traditionell
skola så får eleverna totalt på ett läsår i årskurs åtta cirka 50 timmar slöjd medan de i
exempelskolan har, utifrån intervjuer och observationer 18 klocktimmar slöjd på ett läsår i
årskurs åtta, en differens på cirka 32 klocktimmar. Då är visserligen inte startreflektion och
efterreflektion inräknad men sett utifrån upplägget samt informella samtal rimligen vara cirka
två klocktimmar per termin. Både startreflektionen och efterreflektionen borde även kunna
jämföras med elevreflektion inom den traditionella slöjdundervisningen som sker mellan
slöjdtillfällena (se även Johansson, 2002). Nu finns det inget i antalet klocktimmar som rakt
av säger att det ena eller det andra ger eleverna sämre eller bättre förutsättningar att nå de
nationella målen i slöjd. Men det är det som denna del av diskussionsavsnittet skall försöka ge
svar på med stöd från tidigare angivna lärandeteorier men även med stöd från skolverkets
framlagda läroplan, Lpo-94.
Enligt Schön (2011, se även Bjurwill, 1998) krävs det ett reflektivt tänkande för att klara av
en yrkesverksam vardag. Likväl krävs det av en elev att reflektera över vad denne skall göra
eller har gjort för att på så sätt kunna komma vidare i sitt lärande, Lpo-94 och kursplanen för
slöjd återkommer det vid flera tillfällen vikten av reflektion i slöjdprocessen. Stöd för att
använda sig av Schön (2011) och hans teori även på elevers lärande går att finna hos
Johansson (2002).
En elev behöver reflektera löpande under sitt lärande likväl som den yrkesverksamme
praktikern behöver det. Det handlar hela tiden om att tänka på ett annat sätt för att kunna
agera utifrån olika situationer (Bjurwill, 1998). Schön (2011) är noga med att påpeka hur
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viktigt det är att kunna reflektera under arbetets gång men även före och efter och att det ges
möjlighet till en bredare användning av reflekterande arbetssätt och som jag tolkar det, mer tid
för det.
Ett sätt att komma vidare i sitt lärande är att eleven lär genom att göra, learning by doing
(Dewey1997a, 1997b, se även Simnet, 2011). Dewey lyfter här fram teorin att genom att göra
något praktiskt så lär sig barnet det även teoretiskt och även här ligger det i grunden att
reflektera över vad som gjorts för att se om det som gjorts fungerar. Men frågan blir då hur
lång tid som kan krävas för att denna reflektion skall få störst genomslag i elevens
lärandeprocess? Tanken hos Dewey är ju att forma människans förmåga till problemlösning
och kritiskt tänkande och inte att återupprepa mottagen kunskap, memorering. Den
slöjdundervisning som finns på Kunskapsskolan och som exempelskolan får belysa genom
att, just exemplifiera hur undervisningen kan se ut lämnar få, eller inga, direkta möjligheter
till långsiktig reflektion som sker över tid med återkommande tillfällen att omvandla
reflektiva tankar till handling.
Att ha slöjdundervisning koncentrerat under ett fåtal dagar under en termin bör, enligt
Deweys teori, mer skapa förutsättningar för återupprepning av kunskap snarare än att öka
förmågan till problemlösning och kritiskt tänkande. Då slöjdtillfällena är planerade på detta
vis enligt Kunskapsskolans koncept med koncentrerad slöjd vid två tillfällen per läsår går det
lång tid mellan tillfällena att ha slöjd vilket rimligen borde leda till att kontinuiteten går
förlorad och elevernas slöjd går ut på att återupprepa mottagen kunskap vid varje nytt
slöjdtillfälle. Detta på grund av att eleverna inte får möjligheten att kontinuerligt jobba med
slöjden och därmed träna upp sin förmåga till problemlösning över tid utan enbart under kort
tid vid två intensiva perioder varje termin. Korta perioder, som enligt intervjuer och
observationer, kraftigt verkar understiga garanterad undervisningstid.
Läroplanens mål och undervisningstid hänger ihop på så sätt att målen rimligen skall kunna
nås under den tid som finns avsatt för slöjdundervisningen utifrån den garanterade
undervisningstiden. Även utifrån Schön (2011, se även Bjurwill, 1998) bör det bli problem
med att få ut en kvalitativ reflektion som sker före, under eller efter arbetet/slöjdprojektet där
slöjdundervisningen inte sker med kontinuitet utan enbart under korta intervaller ett par
gånger per år.
Olika problem, men även olika elever kräver olika tid för reflektion. Det är även rimligt att
anta att viss reflektion kräver att personen som är inne i en lärandeprocess helt lämnar det som
pågår för att vid ett senare tillfälle återkomma för att fortsätta med pågående projekt. Tid att
återigen starta upp projektet kommer att krävas och givetvis då ta tid från processen men
uppstarten i sig kommer generera reflektiv kunskap som för lärandet framåt då eleven tvingas
att tänka igenom tidigare tagna beslut innan denne kan fortsätta mot sitt mål.
Säljö (2007, 2008) lyfter fram teorin om det sociokulturella perspektivet där artefakter och
mediering är vikta delar i lärandeprocessen. Artefakter är medel av olika slag, till exempel
verktyg eller samtal som genom mediering, förmedling mellan olika delar till exempel mellan
elev och elev eller mellan lärare och elev för kunskap vidare och som genom detta också för
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lärandeprocessen framåt. En mycket viktig beståndsdel i mediering enligt Säljö (2008) är
språket.
Slöjdundervisningen, både den observerade och slöjd i allmänhet, handlar hela tiden om att
mediera kunskap mellan lärare och elev, mellan elev och elev samt mellan andra källor som
till exempel böcker och elev. Lärandet utifrån medieringen sker via artefakter såsom språk,
slöjdverktyg och andra elever. Andra elever borde, utifrån Säljö (2007, 2008), klassas som
artefakter då de kan verka som verktyg som hjälper andra elever i deras lärande då de kan
observera varandra i deras arbete och inte enbart i form av medierande kunskapsbildning.
Utifrån de observationer som genomfördes så var det slöjdtillfällen fyllda med artefakter och
mediering. Den första mediering som skedde var med hjälp av en primär artefakt, språket, där
slöjdläraren förmedlade en kunskap som eleverna sedan skulle utgå ifrån i sitt fortsatta arbete.
Slöjdarbetet fortskred under dessa två dagar med kontinuerlig mediering, både mellan lärareelev och mellan elev-elev. En mängd artefakter användes också under tiden, språket och olika
slöjdverktyg, men även observation mellan eleverna användes som en artefakt i deras lärande
då den medierades mellan dem.
Om vi nu lyfter in läroplanen i diskussionen, hur ser då elevernas möjligheter ut i den form av
slöjdundervisning som de genomgår på exempelskolan inom Kunskapsskolan att nå de
nationella målen? Vi får börja med att gå tillbaka till ämnets karaktär och uppbyggnad som
handlar om att slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt skall bearbetas och där eleven
provar sig fram till olika lösningar som både kan vara okonventionella och fantasirika.
Detta är en del av slöjdens karaktär och ger en beskrivning över hur ämnet skall bidra till
elevernas lärande men är något som sker över tid. Kunskapsskolans koncept kräver en viss
styrning för att det skall fungera, även om de själva pratar om elevernas frihet under ansvar
(Kunskapsskolan, 2011). Olika sätt att bedriva slöjd finns även inom den traditionella
slöjdundervisningen men kännetecknar ändå en hög grad av egna idéer hos eleverna framför
allt i de högre åldrarna. Men inom Kunskapsskolan så bestäms elevernas slöjdprojekt
uteslutande av skolan utifrån Kunskapsporten, en webbaserad portal inom Kunskapsskolan
som elever och lärare använder sig av och där de hämtar upp innehållet i de olika kurser som
eleverna genomgår. Detta ger eleverna liten om någon möjlighet att påverka
slöjdundervisningen utifrån ämnets karaktär som finns beskrivet i läroplanen.
Må så vara att eleverna har svårigheter att arbeta utifrån läroplanens karaktär men behöver
detta påverka möjligheterna att nå de nationella mål som finns i läroplanen? Om vi utgår från
vad läroplanen säger om vad eleverna skall kunna i slutet av det nionde skolåret för att bli
godkända. Även om den undersökta elevgruppen går i årskurs åtta så jobbar de mot målen i år
nio. Läroplanen (2011) säger att eleverna skall i ord och bild kunna presentera sina idéer och
kunna planera sitt slöjdarbete, välja material och bland annat kunna ta hänsyn till ekonomiska
och funktionella aspekter. Vidare säger Läroplanen (ibid) att eleverna skall även kunna arbeta
efter olika instruktioner där val av arbetsmetoder blir viktigt, men också att kunna välja rätt
verktyg som även skall användas på ett ändamålsenligt sätt vid slöjdarbetets genomförande.
Läroplanen (2011) säger vidare att eleverna skall kunna ta eget ansvar och egna initiativ i sin
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slöjdprocess och kunna beskriva denna slöjdprocess samt kunna motivera de val som gjorts
från idé till färdig produkt.
Utifrån de godkända kunskaper som eleverna skall visa upp så kan Kunskapsskolan och dess
slöjdkoncept fungera. Sedan kan verka, utifrån intervjuer och observationer, som att
slöjdämnets karaktär inte fullt ut får genomslag på Kunskapsskolan och Kunskapsgården i de
mål som eleverna skall ha uppnått i slutet på årskurs nio. Men kontentan blir att utifrån vad
observationerna visade bör det inte vara problem att godkänna eleverna. Däremot kan frågan
väckas om det finns möjligheter till att nå de högre målen som finns i slöjd, VG och MVG.
Möjligen kan det även finnas undantag om ett godkännande kunde ges till samtliga av de
observerade eleverna utifrån deras arbetsinsats och uppvisade kunskaper.
Nu är det så att en del av kritiken mot Kunskapsskolan och deras slöjdkoncept bygger på att
stor andel höga betyg sätts generellt inom Kunskapsskolan men specifikt inom slöjd utan att
det verkar finnas möjligheter till slöjdundervisning som kan motivera detta (Dnr 54-2005:405,
s. 12, se även Hedström s. 34, 2011) Det som då blir intressant utifrån Lpo-94 är om eleverna
utifrån intervjuer men specifikt utifrån observationer rimligen kan uppnå de nationella mål i
slöjd som finns. Om vi utgår från vad Läroplanen (2011) säger när det gäller bedömningen av
elevernas kunskaper som skall ligga till grund för betygssättningen så handlar det främst om
att bedömningen skall ta hänsyn till elevernas egen förmåga när det handlar om utifrån egna
idéer kunna utveckla och genomföra dessa. Samtliga delar i slöjdprocessen, allt från idé
vidare till genomförandet för att slutligen avslutas med den egna värderingen av produkten,
skall finnas med i bedömningen. Läroplanen (ibid) lyfter fram att det handlar om att visa upp
erfarenheter och kunskaper som används i nya situationer och där allt mer svårare och mer
avancerade arbeten och/eller utmaningar används av eleven. Texten som beskriver detta
kommer efter mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av årskurs nio alltså kunskaper för
godkänt betyg, men före de högre betygen, väl godkänd och mycket väl godkänd.
Slöjdämnets karaktär lyser genom starkare i denna text och rimligen även i de högre betyg
som sätts i slöjd.
Den slöjdundervisning som sker på Kunskapsgården är, utifrån observationer och min
förförståelse efter nästan tretton år som verksam slöjdlärare, av bra kvalitet i bra utrustade
slöjdsalar men möjligen är det inte där en eventuell avsaknad av måluppfyllelse kan tänkas
finnas. Inte heller bör det vara ett problem med slöjdsalarna på Kunskapsskolorna där det
utifrån hur det såg ut på exempelskolan och utifrån Skolverkets rapporter ofta inte finns mer
än ett par slöjdbänkar, ett par symaskiner och ett fåtal verktyg och inga maskiner. Utifrån
observationer på exempelskolan var det dåligt med slöjdmaterial också. Att materialtillgången
är begränsad behöver inte i sig vara ett problem, inköp av material sker troligen inför
respektive projekt.
Risk för begränsad måluppfyllelse är snarare utifrån Schöns (2011) teorier om hur viktigt det
är med reflektion före, under eller efter arbetet. Sett till Dewey (1997a, 1997b) bör det bli
bästa reflektionen utifrån en långsiktig och kontinuerlig slöjdundervisning, utlagd över tid och
inte i två separata och kortare slöjdtillfällen.
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Om vi ser till vad läroplanen säger om elevernas möjligheter till inflytande i slöjdprocessen
som är en viktig del i ämnets karaktär och en grundläggande del i betyg och bedömning så
handlar det om att eleven skall ha egna idéer. Eleven skall vidare vara delaktig i
slöjdprocessen som innebär att kunna påverka vilka olika alternativ som skall användas.
Elevens delaktighet lyfts fram som en viktig del och som har stor betydelse för engagemang
och elevens utveckling.
Här kan avsaknaden av möjligheter till egna idéer, egna slöjdarbeten/projekt vara av negativ
art i elevernas möjligheter till att nå målen i slöjdämnet. Nu finns det, utifrån vad
observationerna visade, möjlighet till slöjdarbeten utifrån elevernas egna idéer, men empirin
är för begränsad för att kunna avgöra om det var ett undantag eller om det är vanligt med
möjligheterna till egna projekt. Möjligheterna för eleverna att välja egna projekt är starkt
begränsad då slöjdprojekten är förutbestämda av Kunskapsskolan och Kunskapsgården och
eleverna har enbart chans till egna projekt om tid finns och vad intervjuer och observationer
visade så är den tiden väldigt begränsad.
Utifrån Säljös (2007, 2008) teorier om hur människan lär genom mediering och artefakter och
att detta går långt tillbaka i tiden så kan det vara rimligt att antaga att kortsiktig mediering i
lärandet med de artefakter som finns med och som det finns behov av i lärandet och för att
föra lärandet framåt (möjligen kan man här prata om en progression) påverkar lärandet
negativt. Säljö (2007) lyfter fram att få fram egenskaper hos ett föremål som sedan
användaren skall nyttja för sina behov krävs det många överväganden och omfattande
kunskaper för att användaren skall kunna tillgodogöra sig föremålet fullt ut. Säljö (ibid)
menar vidare att det handlar om att tillgodogöra sig samhällets samlade kunskaper. Säljö
(ibid) visar att människan inte själva behöver göra all erfarenheter utan att de kan förmedlas
mellan oss och att detta är viktiga förutsättningar för att olika färdigheter och kunskaper skall
föras vidare och byggas upp under generationer. Här kan dock empirin anses vara för
begränsad för att kunna ge ett trovärdigt svar, men kan iallafall beaktas som en möjlighet till
en svaghet i hur slöjdundervisningen är organiserad på Kunskapsskolan för den undersökta
årskurs åtta, utifrån hur det ser ut på exempelskolan.
Även om inga frågor utifrån intervjumallen till eleverna direkt berörde tidsaspekten inom
slöjden på Kunskapsskolan och Kunskapsgården så angav svaren från intervjuerna, både
direkt och indirekt, tidsaspekten. När det gäller frågan om hur slöjden är organiserad och
upplagd på Kunskapsskolan så går det inte att lämna tiden och antalet klocktimmar därhän.
Det var ett medvetet val att inte direkt i intervjufrågorna till eleverna beröra tiden just för att
se om de själva tog upp den i sina svar, vilket också skedde. I frågorna till rektor och lärare så
berördes tidsaspekten mer direkt i frågorna. Som det angavs i inledningen så är tiden det som
mest särskiljer organiseringen och upplägget på Kunskapsskolan jämfört med traditionell
slöjdundervisning på till exempel en kommunal skola. Det blir också tiden det som mest kan
påverka den studerande undervisningen och dess möjligheter att hjälpa eleverna att uppnå de
nationella målen. Resultaten pekar på att det kan finnas risk att eleverna i den undersökta
årskurs åtta inte fullt ut får realistiska möjligheter att nå målen, framförallt bör det finnas
svårigheter att nå de högre målen på en slöjdtid som respondenterna uppger att de har och
som observationerna visar.
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Rektor uppger i intervjusvaren och i informella samtal att eleverna får den tid de skall ha
under sina fyra år på skolan. Resultat från undersökningen visar på det motsatta då det gäller
årskurs åtta, hur det ser ut under årskurs sex, sju och nio går inte att utläsa från resultaten.
Men visst kan det finnas en risk att det ser likadant ut även under de årskurserna, men ett svar
på den frågan kan enbart besvaras utifrån vidare forskning. Ett förslag på vidare forskning kan
därför vara att göra en bredare undersökning för att kunna ge en mer generell bild av antalet
slöjdtimmar på Kunskapsskolan och hur denna slöjdtid påverkar elevernas möjlighet att nå de
nationella målen. En annan fråga som kan leda till vidare forskning om slöjden på
Kunskapsskolan kan vara hur skolan har anpassat slöjden till de förändrade kraven utifrån den
nya läroplanen, lgr 11.
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Bilagor
Bilaga 1

Hej!
Jag heter Magnus Månefröjd och läser en Masterkurs i pedagogiskt arbete på Högskolan i
Borås. Under vårterminen skall jag skriva en magisteruppsats och skulle därför gärna vilja
göra en undersökning på Kunskapsskolan och er slöjdundervisning.
Jag är själv verksam som slöjdlärare och studerar just nu med hjälp av lärarlyftet. Jag är
väldigt intresserad av hur ni lägger upp er slöjdundervisning på hemskolorna och även på
Kunskapsgården. Min undersökning kommer att bygga på observationer och intervjuer av
lärare och elever där jag även önskar medverka under en internatvecka på Kunskapsgården.
Min förhoppning är att kunna observera och intervjua elever i årskurs åtta eller nio.
Undersökningen görs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att ingen
enskild skola, elev eller lärare kommer att kunna identifieras i rapporteringen, både lärare och
elever har rätt att avböja intervjuer och observationer. Jag kommer även att skicka med ett
brev till elevernas föräldrar där de får denna information och även får möjligheten att
acceptera eller avböja att deras barn medverkar i undersökningen.
Jag kommer att ta telefonkontakt med er några dagar efter att jag har skickat detta med e-post.
Hoppas att det kommer att bli möjligt att göra min undersökning hos er, tack på förhand.
Om ni har några frågor eller undrar över något så kan ni ta kontakt med mig eller min
handledare vid Högskolan i Borås.
Magnus Månefröjd, 0739-248852, s092197@student.hb.se
Ann-Sofie Holm, 033-164332, ann-sofie.holm@hb.se
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Bilaga 2

d

Till vårdnadshavare och elever på Kunskapsskolan i […]!
Jag heter Magnus Månefröjd och läser en Masterutbildning i pedagogiskt arbete på Högskolan
i Borås. Under vårterminen skall jag skriva en magisteruppsats och kommer att göra en
undersökning av slöjdundervisningen på Kunskapsskolan i […].
Jag är själv verksam som slöjdlärare och studerar just nu med hjälp av Lärarlyftet. Jag är
väldigt intresserad av hur Kunskapsskolan lägger upp slöjdundervisningen på hemskolorna
och på Kunskapsgården. Min undersökning kommer att bygga på observationer och intervjuer
av lärare och elever där jag även under dagtid kommer att medverka under en internatvecka
på Kunskapsgården i Gamleby under vårterminen.
Undersökningen görs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att ingen
enskild skola, elev eller lärare kommer att kunna identifieras i rapporteringen. Medverkan i
studien är frivillig och samtliga deltagande har rätt att avböja intervjuer och/eller
observationer. Eftersom studien riktar sig mot elever under 16 år behövs vårdnadshavares
godkännande. Jag vore därför tacksam om ni i talongen nedan markerar om ni ger samtycke
till att ert barn medverkar i denna undersökning och i vilken omfattning.
Om ni har några frågor eller undrar över något så kan ni ta kontakt med mig på telefon eller
via e-post.
Magnus Månefröjd, 0739-248852, s092197@student.hb.se

Mitt barn får medverka i undersökningen.
Mitt barn får enbart intervjuas, inte observeras.
Mitt barn får enbart observeras, inte intervjuas.
Mitt barn får inte medverka i undersökningen.
___________________________________________________________________________
Elevens namn
___________________________________________________________________________
Vårdnadshavare
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Bilaga 3

Intervjuguide!

Elever:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad tycker du om slöjden
Hur ofta har du slöjd
På vilket sätt har du slöjd i skolan
Hur planerar du slöjden
När lägger du in slöjd i ditt personliga schema
Kan du lägga in slöjd i ditt personliga schema

Lärare:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur fungerar det personliga schemat i praktiken
Kan eleven själv lägga in slöjd i sitt personliga schema
Elever som missar slöjdlektioner hur kan de ta igen den tiden
Om en elev riskerar underkänt i slöjd kan eleven lägga in mer slöjd i sitt schema
Jobbar ni utifrån timplanerna/garanterad undervisningstid eller har Kunskapsskolan
någon annan uppdelning av tiden
6. Hur kontrollerar ni att eleverna har den tid de skall i slöjd
7. Vilka fördelar ser du med slöjdens organisation
8. Vilka nackdelar ser du med slöjdens organisation
Rektor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

På vilka sätt, om några, skiljer sig denna Kunskapsskola från andra
Varför är slöjden organiserad som den är på Kunskapsskolan
Vilka fördelar ser du med slöjdens organisation
Vilka nackdelar ser du med slöjdens organisation
Om en elev vill lägga in mer slöjd i sitt personliga schema går det
Vilka ämnen förutom slöjd läser eleverna på Kunskapsgården
Hur mycket tid skall eleverna normalt ha i slöjd på Kunskapsgården
Jobbar Kunskapsskolan utifrån timplanen/garanterad undervisningstid eller har ni en
annan uppdelning av tiden
9. Om ni utgår från timplanen hur kontrollerar ni att eleverna får den tid de skall ha i
slöjd
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