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Abstract 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur man kan göra en lektionsplanering i slöjd enligt Lgr 

11, de nya regelverken som trädde i kraft hösten 2011, där hänsyn tas till elever med ADHD. 

Arbetet bygger på litteratur om ADHD och implementeringen av Läroplanen för grundskolan 

med hjälp av Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande 

av undervisningen samt egen beprövad erfarenhet i slöjdundervisning. I arbetet beskrivs vad 

ADHD innebär, hur det kan visa sig och hur man kan bemöta problematiken för att 

kompensera för elevers svårigheter i skolan, samt att lärarens kunskap om ADHD-

problematiken är väsentlig för att kunna bemöta elever på ett bra sätt. Eftersom det finns så 

många olika beteenden till samma diagnos så är det viktigt att veta vilken problematik som 

man ska ta hänsyn till, eftersom alla är olika och har olika behov. 
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Förord 
Under mina år som blivande lärare har jag förutom att ha läst lärarprogrammet arbetat i tre 

och ett halvt år som obehörig slöjdlärare på fyra olika skolor. Både som student och som 

lärare har jag använt Lpo 94 och de övriga regelverket för skolan som upphörde hösten 2011. 

Det har varit en lärorik period där jag oftast har känt att jag hanterat läraruppdraget men 

ibland har jag känt att kunskap och erfarenhet saknas. Det har då framför allt varit med barn i 

behov av särskilt stöd, både med och utan diagnos och oftast med ADHD-problematik. 

Under mina slöjdstudier i Linköping ökade jag på mina slöjdkunskaper ordentligt. Det var en 

väldigt bra utbildning vad det gäller eget hantverk och hur man kan tänka och planera för att 

göra olika slöjdföremål. Dessutom lärde jag mig bra rittekniker för att kunna använda papper 

och penna, detta för att göra bilder till att underlätta kommunikationen med elever. Som 

specialisering läste jag specialpedagogik vilket jag anser är ett område som betydligt fler som 

arbetar i skolan skulle behöva. Detta för att erhålla mer teoretisk kunskap om elever i behov 

av stöd, så att de har en möjlighet att få den hjälp som de har rätt till enligt de regler som 

svensk skola ska följa. Vad jag däremot saknar nu när jag enbart har min uppsats kvar är HUR 

jag konkret ska lägga upp undervisningen för att möta alla elever efter deras olika 

förutsättningar. Samma sak gäller min övriga lärarutbildning. Under utbildningen har jag 

erhållit många olika perspektiv på lärande, olika synsätt på förhållningssätt och läst om olika 

teorier. Vad jag däremot saknar är HUR man kan bedriva undervisning som gynnar alla elever 

och samtidigt följa skolans olika styrdokument.  

Förhoppningsvis får jag min lärarexamen inom ett par månader men då kommer jag ut och 

ska arbeta efter Lgr11 med mera, vilket jag saknar kunskap om, både i utbildning och från 

lärartjänst. Detta gör att jag ser det som en viktig uppgift att öka min kunskap om både 

ADHD och Lgr11. 
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1 Inledning med problemformulering, syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att klargöra hur en konkret lektionsplanering i slöjd kan utformas för 

elever med ADHD-problematik och samtidigt redogöra för hur man kan följa skolans nya 

regelverk, Lgr 11, som trädde i kraft 1 juli 2011. 

 På 2000-talet har det blivit vanligare med ADHD-diagnoser än tidigare. Detta gör att 

pedagogers teoretiska kunskap behöver öka för att kunna bemöta dessa elever så att de kan ta 

del av undervisningen på ett bra sätt. Då kan eleverna få den hjälp som de har rätt till enligt de 

regler som svensk skola ska följa. 

 I denna uppsats har jag valt att studera hur jag kan omsätta teoretisk kunskap från litteraturen 

till praktiskt arbete i slöjd. En viktig anledning till detta val är Bengt Persson (2008) som i sin 

bok Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap pekar på en relativt stor lucka i den 

pedagogiska forskningen inom begreppet ”en skola för alla”. Han menar att den pedagogiska 

forskningen har ägnat lite tid åt att studera hur man ska införa ”en skola för alla” i praktiken. 

Med hjälp av detta arbete hoppas jag kunna ge en bild över hur det är möjligt att lägga upp en 

lektionsplanering i slöjd som lever upp till begreppet ”en skola för alla”, med fokus på 

ADHD, i grundskolans senare år. 

Syftet med detta arbete är således att beskriva hur man kan göra en lektionsplanering i slöjd 

enligt Lgr 11 där hänsyn tas till elever med ADHD. 

Arbetets frågeställning är därför: Hur kan undervisningen i slöjd utformas givet det 

forskningen säger om ADHD och de möjligheter och begränsningar detta innebär för barn 

med denna diagnos? 

2 Litteraturstudie 

Jag har valt att göra en litteraturstudie. Avsikten är att den ska ge en vetenskaplig grund till 

det som är mitt syfte och problem, nämligen att utforma en lektionsplanering i slöjd som kan 

vara lämplig även för barn med ADHD. Mitt arbete bygger således på det aktuella 

kunskapsläget om ADHD och särskilt de problem som elever med ADHD-diagnos kan möta i 

skolan. Devisen ”en skola för alla” innefattar rimligtvis även elever med ADHD. Givetvis 

finns det både för och nackdelar med alla metoder. En av fördelarna är att det finns väldigt 

mycket skrivet om ADHD vilket gör att jag kan inhämta mycket kunskap om 

funktionshindret. Nackdelar kan vara att mitt arbete blir styrt av den problematik som 

litteraturen tar upp vilket gör att jag kanske missar delar av problematiken. En annan nackdel 

är den stora luckan i pedagogisk forskning om hur arbetet ska gå till i praktiken.  

2.1 Material 

De material jag främst har använt är litteratur som behandlar funktionshindret ADHD från år 

2005 och nyare, Läroplanen för grundskolan(2011) som förkortas Lgr 11 samt Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen 

(Skolverket 2011-10-19). 
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2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att fördjupa mina kunskaper om elever med ADHD-

problematik, vilket innebär att jag har bortsett från andra elevers funktionshinder som 

litteraturen i vissa delar tar upp. Jag har även bortsett från att vissa elever kan ha en 

resursperson knuten till sig under slöjdlektionerna, vilket enligt min erfarenhet är ovanligt. 

2.3 Litteraturbearbetning 

Enligt Patel och Davidson (2003) betyder hermeneutik ungefär tolkningslära. De menar att 

man först försöker uppfatta helheten i en text för att sedan gå tillbaka och läsa delarna. 

Därefter försöker forskaren tillsammans med sin förförståelse tolka delarna och helheten för 

att detta ska utmynna i en större förståelse av texten. Denna tolkningsprocess brukar kallas för 

den hermeneutiska spiralen. För att förstå de olika texternas helhet och delar har jag försökt 

att använda mig av denna hermeneutiska spiral i mitt arbete, för att sedan tillsammans med 

min förförståelse utforma en lektionsplanering i slöjd. Främst har jag använt mig av denna 

spiral när jag tolkat Lgr11 och skolans övriga styrdokument. Vad det gäller litteraturen som 

behandlar funktionshindret ADHD, så har jag snarare kritiskt tolkat texterna och 

sammanfattat det som litteraturen tar upp, för att kunna använda kunskapen i skolan. 

 

3 ADHD, bakgrund 

3.1 Förekomst 

ADHD är livslångt och växer inte bort som man trodde förr, däremot förändras en del av 

problematiken enligt forskning och klinisk erfarenhet (Iglum, 2006). Av alla barn uppfyller 

tre till fem procent kriterierna för ADHD enligt DSM-IV och det verkar som om det är tre till 

fyra gånger vanligare med ADHD bland pojkar jämfört med flickor (Gillberg, 2005).  

3.2 Miljö 

Gillberg (2005) menar att miljön och sociala faktorer kan bidra till att utveckla allvarliga 

psykiska störningar av t.ex. oförstående lärare, föräldrar, syskon och andra närstående 

personer som inte tar hänsyn till ADHD-problematiken. Det fungerar även omvänt att en 

anpassad miljö och förstående nära och anhöriga kan underlätta så att symtomen minskar, 

detta gör det lättare att leva med ADHD (Attention, 2011). 
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3.3 Utmärkande drag, vad är ADHD? 

ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som visar sig mer eller mindre beroende på 

omgivningen och betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dessa funktionshinder 

kan visa sig på olika sätt och kännetecknas av vissa avvikelser. Dessa avvikelser är 

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet som kan framträda i flera olika situationer och 

förorsaka stora svårigheter (Gillberg, 2005). Dragen känns ofta igen genom att det är barn 

som nästan alltid går på full gas, verkar vara apatiska, är rastlösa, har svårt att bibehålla fokus, 

fumlande beteende och de störs ofta lätt av omgivningen (Iglum, 2006). De utmanar ofta sin 

omgivning med sitt krävande beteende och har ofta svårt för att hejda sina reaktioner 

(Socialstyrelsen, 2010). ADHD är tredelad och skrivs ibland AD/HD, Gillberg (2005) 

beskriver de olika varianterna som: 

 

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist  

har sin främsta problematik i första delen d.v.s. AD-delen. Ibland används termen 

ADD (Attention Deficit Disorder) och då syftar man på denna grupp. 

Uppmärksamhetsbrist eller ouppmärksamhet innebär att de störs mycket oftare och 

lättare än andra barn av det som händer i omgivningen och har svårt att bibehålla 

fokus på det de håller på med, det blir ofta slarvfel och de missar detaljer. De har ofta 

svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter och tappar ofta bort det som är 

nödvändigt för att genomföra dessa. Uppgifter som kräver mental uthållighet undviker 

de ofta eller är ovilliga att genomföra och misslyckas ofta med att genomföra dessa 

uppgifter. Vissa uppfattas av omgivningen som om de inte lyssnar på direkt tilltal 

(Ibid). 

 

2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

 har sin främsta problematik i andra delen av ADHD d.v.s. HD-delen. Här är det 

frågan om hyperaktivitet och/eller ojämn aktivitetsnivå (ibland även låg aktivitetsnivå) 

samt bristande impulskontroll. De här barnen har ofta svårt att sitta still och far ofta 

runt och ställer till oreda och tumult. De verkar ”gå på högvarv” och har svårt att utöva 

lekar och aktiviteter i det tempo som anses passa in i miljön. Vissa kan ha en väldigt 

låg aktivitetsnivå, troligtvis främst flickor.  

Vad det gäller impulsiviteten så har dessa barn ofta svårt att hejda sig, de säger ofta 

rakt ut vad de tänker och har svårt att vänta på sin tur. Handlandet styrs av impulsen 

och saknar oftast eftertanke eller reflektion på vad som anses lämpligt agerande (Ibid). 

 

3. ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 

 rymmer en kombination av Grupp 1 och Grupp 2 (Ibid). 

 

4 Specialpedagogiska perspektiv, interaktion 

Specialpedagogik har med tidens inverkan kommit att bli en mångfasetterad kunskapsbas med 

starkt inflöde från andra discipliner i sin tvärvetenskapliga karaktär. Specialpedagogiken 

hämtar inspiration och teorier från bland annat pedagogik, medicin, psykologi, sociologi, 

filosofi och biologi, beroende på viken frågeställning som behandlas eller är aktuell (Ahlberg, 

2009). Detta gör att det är svårt att definiera någon exakt teoretisk utgångspunkt vad 

specialpedagogik är, eftersom det är beroende av vilket synsätt eller perspektiv man utgår 

från. Det finns en mängd olika namn på olika sorters perspektiv som beskrivs av olika 
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forskare, både nationellt som internationellt, och vissa av dessa är väldigt olika medan andra 

kan vara lika (ibid). I mitt arbete tar jag upp tre olika perspektiv som jag anser vara relevanta 

för detta arbete. De är det kategoriska, relationella, och dilemma perspektivet. 

4.1 Kategoriskt perspektiv 

I det kategoriska perspektivet är det eleven med funktionshinder som äger problemet. Det gör 

att åtgärder och förslag till lösningar riktas till individen och inte till omgivningen och miljön. 

Det gör att detta perspektiv oftast får kortsiktiga lösningar på problematiken (Jakobsson och 

Nilsson, 2011). Även Persson (2001) menar att detta perspektiv ser svårigheterna som 

individbundna och de specialpedagogiska åtgärderna riktar in sig på att lösa elevens 

problematik fort utan att ta hänsyn till miljön. 

4.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet ser mer på komplexiteten på olika nivåer som innefattar både 

individ och miljö på olika nivåer vilket ger ett mer långsiktigt synsätt på problematiken. Det 

innebär bland annat att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och att 

undervisningen differentieras för att gynna alla elever. Med detta perspektiv så blir det inte 

eleven som ”äger” problemet. Det gör att de specialpedagogiska åtgärderna bygger på 

samspelet mellan olika aktörer i olika miljöer och att förändringar i elevens omgivning kan 

påverka dennes förutsättningar (Persson, 2001). Kort sagt försöker man anpassa skolan och 

dess miljö efter elevernas förutsättningar och förmågor. 

4.3 Dilemma perspektivet 

Det som kallas dillemmaperspektiv (Nilholm, 2007) har lanserats av forskaren Claes Nilholm. 

Han menar att ibland så finns det problem eller motsättningar som gör att problematiken inte 

går att lösa utan dilemman, som kräver ställningstagande, som är både för och emot skolans 

styrdokument. Han menar att skolans verksamhet är väldigt komplex och ibland 

motsägelsefull (Jakobsson och Nilsson, 2011, sid35).  Ett konkret sådant exempel kan vara att 

det står att i skolans styrdokument att alla elever är olika och hänsyn ska tas till deras olika 

förutsättningar men det står samtidigt att alla ska bedömas efter samma mall och uppnå 

samma mål. Pedagoger måste ta ställning när olika ställningstagande står mot varandra inom 

specialpedagogiken. Å ena sidan ska pedagogen inkludera å andra sidan se till varje enskild 

elevs förmåga och behov, vilka kan vara exkluderande. Sett ur elevperspektiv så kan båda 

vara ”rätt”, men inte samtidigt  

Enligt Kadesjö (2008) så lär sig en elev med stora koncentrationshinder ofta mer under ett 

kort lektionspass ensam med en speciallärare jämfört med resten av dagen i helklass. 

Samtidigt menar han att det inte är en bra lösning med enskild undervisning eftersom skolan 

är så mycket mer än bara inlärning av ämnena på schemat. Det gör att det blir en viktig 

avvägning om det behövs speciell undervisning som sker utanför den ordinarie klassen, vilket 

är ytterligare ett dilemma perspektiv. 

4.4 Interaktion 

I sociala system så påverkas individen enligt Thomas Nordahl (2007) av interaktionen mellan 

individer och den sociala dynamiken mellan dessa. Han menar att vi alla deltar i sociala 

system där vi påverkar helheten med vårt agerande och vårt beteende och att denna helhet 

påverkar vårt eget beteende (sid 55:ff). Han menar även att det inom systemet finns en rad 
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faktorer som påverkar som t.ex. miljö och relationer (ömsesidighet, avvisande, begränsningar 

och möjligheter) och att det går att förändra både beteende och problembeteende genom detta 

synsätt(sid 55:ff). Med andra ord så går det att förändra problembeteende genom att ta hänsyn 

till en enskild elevs problematik genom att förändra miljön och sitt eget agerande så att 

elevens beteende påverkas i rätt riktning (Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger, 

Arne Tveit, 2007) 

5 ADHD-problematiken i skolundervisningen 

För många barn med ADHD-problematik blir skolan ofta en negativ arena om pedagogen och 

skolan saknar kunskap om vad det innebär att ha ADHD, eftersom det i skolan ställs krav på 

att man bland annat ska kunna: sitta still en längre tid, koncentrera sig på nya uppgifter, visa 

intresse för läs- och skrivinlärning trots att förutsättningar saknas (Gillberg, 2005).  Kraven 

som ställs från skolan blir svåra för dessa barn eftersom de måste vara tysta och lyssna i vissa 

situationer och stänga ute ovidkommande stimuli, tygla sina impulser, vänta på sin tur och 

fungera i grupp etc. Det är detta som de behöver hjälp med, men som de inte får i en 

oförstående miljö (Ibid). 

Enligt BUP-Halmstad så är pedagogernas kunskaper om ADHD väldigt varierande i skolorna, 

vilket gör att problematiken för dessa elever även är beroende av vilken skola de går på. Det 

är även vanligt enligt BUP att skolans personal säger: ”Du kan om du bara anstränger dig”, 

vilket är väldigt svårt i den miljön med den problematiken (Personlig kontakt BUP-Halmstad, 

2011-05-20). Därför är risken stor att problemen blir oöverstigliga för läraren och det kan 

även leda till en konflikt med föräldrarna vilket blir en ytterligare last för barnet (Gillberg, 

2005). 

5.1 Kartläggning 

Iglum (2006) anser att ett förändringsarbete måste försiggås av en noggrann kartläggning på 

flera plan under en längre tidsperiod där problematiken analyseras och definieras i vad som är 

önskat respektive oönskat beteende. Hon menar även att bästa sättet att göra detta är genom 

konkreta händelser och handlingar som beskrivs så att strategier blir möjliga att utarbeta för 

att minska eller öka detta beteende. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det även viktigt att arbeta 

strukturerat och enhetligt på ett systematiskt sätt så att olika bedömare kan komma fram till 

samma sak oberoende av vem som gör kartläggningen. Följande frågor ska enligt Iglum 

finnas med i kartläggningen och innehålla information och konkreta analyser för kommande 

förändringsarbete (Iglum, 2006): 

 

1) När, var och tillsammans med vilka personer uppträder det önskvärda beteendet? 

2) Vilka betingelser är för handen när ett önskat beteende uppvisas? 

3) När, var och tillsammans med vilka personer uppträder det icke önskvärda beteendet? 

4) Vad händer före och efter detta? 

5) Vilket beteende vill vi ha istället för det vi vill ha bort? 

6) Hur bär vi oss åt för att ersätta ett oönskat beteende med ett önskat beteende? 

 

Iglum (2006) anser det även viktigt att skilja på liknande beteende som uppstår på olika 

platser eller arenor eftersom det inte är givet att det är samma faktor som utlöser beteendet.  
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För att klara av att förändra oönskade beteende till önskade så anser Iglum Rönhovde (2006) 

att det är viktigt att utgå från det som eleven i fråga klarar av och anser att man lyckas bäst 

med det, om man utgår från följande pedagogiska principer: 

 

 ”Mycket känt och litet nytt, täta uppföljningar och inlärning helst på tu man hand”. 

 ”En kort väg från introduktion av nytt stoff (nya regler och nya överenskommelser) till 

att klara av det”. 

 ”Ofta förekommande och omedelbar förstärkning”. 

 ”Ta barnen ”på bar gärning” när de gör något positivt eller då de gör det man bett dem 

om”. 

 ”Försök att kompensera barnens svaga funktioner och grunda inlärningen på deras 

starka sidor” (Iglum Rönhovde, L. 2006. Om de bara kunde skärpa sig! Barn och 

ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. s.288) 

5.2 Elevers motivationshandikapp 

Yngre barn med ADHD, upp till de tidigare skolåren, har svårt att förstå sin egen problematik 

och därför är det viktigt att insatserna i första hand går ut på att skapa förståelse och 

förhållande runt barnen så att de kan fungera optimalt, efter sina förutsättningar och förmågor 

(Socialstyrelsen, 2010). Många barn med ADHD har svårigheter med att bibehålla 

koncentrationen med uppmärksamheten på det de ska göra om de inte är tillräckligt 

motiverade. Dessa barn har enligt Kadesjö (2008, s.49) ett motivationshandikapp som gör 

dem mer svårmotiverade jämfört med vad de flesta andra motiveras av. Det blir det lätt en ond 

cirkel när motivationen och självkänslan sjunker eftersom de tillsammans med de kognitiva 

svårigheterna gör att barnets problematik ökar, vilket leder till sämre prestationer. 

5.3 Elevers primära koncentrationssvårigheter 

Primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som innebär problem 

med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta ovidkommande stimuli och 

dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad (Kadesjö, B. (2008, s21))  

Enligt Kadesjö (2008) kommer dessa problem ofta till uttryck i många situationer som är 

mindre motiverande eller spännande och dessutom har krav på anpassning och prestation. 

Detta gör att barnet många gånger får problem med att skilja på vad som är viktigt och 

oviktigt i nuet, vilket gör att uppmärksamheten flackar från det ena till det andra utan egen 

styrning och planering av det egna handlandet. Det gör att barnet har svårt att följa 

överenskomna regler och uppfatta och följa instruktioner. De har problem med att anpassa sin 

aktivitetsnivå till en för situationen lämplig nivå vilket gör att vissa blir överaktiva och går 

upp i varv medan andra blir drömmande eller överdrivet passiva. 

5.4 Elevers impulsivitet 

Enligt Kadesjö (2008) har barn med koncentrationsstörning väldigt svårt att vänta med sitt 

handlande vid en impuls. Detta beror ofta på att handlandet i sig är viktigare än att nå målet. 

Det resulterar ofta i att barnet väljer det målet som kräver minst ansträngning och ger snabbast 

resultat. Vidare menar han att dessa barn har svårt med att planera framåt i tiden eftersom de 

då måste vänta på belöningen, vilket de ofta har väldigt svårt för. 

Snabbt och obetänksamt handlande är typiskt för dessa barn menar han. 
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Impulsiva barn reagerar på första bästa impuls, impulsivt utan att tänka på konsekvenserna av 

sitt handlande. Impulsen ger ofta omedelbar handling till det som lockar vilket ger snabbt och 

obetänksamt handlande. Enligt Kadesjö (2008, s30) så är ett återkommande tema hos dessa 

impulsiva barn oförmågan att analysera den impulsiva handlingen utifrån tidigare erfarenheter 

och använda det för framtida handlingar. För dessa barn är det väldigt svårt att avbryta, från 

impuls till handlande. 

Kadesjö (2008, s32-33) delar upp impulsiviteten i tre varianter: 

 

 Impulsivitet vid problemlösning – kognitiv impulsivitet 

Många impulsiva barn har problem att hantera intellektuella uppgifter då de faller för 

sina impulser. Därmed missar de givna regler och vad de tidigare har lärt sig utan att ta 

sig tid till eftertanke när de svarar på en fråga, gör en mattematisk beräkning eller 

kognitiva uppgifter. 

 

 Impulsivitet i känsloyttringarna 

Impulsiviteten hos barnet visar sig genom att de inte kan kontrollera sina känslor i 

stunden och reagerar med omedelbar affekt på situationen. De har svårt att reagera 

lagom mycket vilket ofta får konsekvensen av kraftiga känsloyttringar, som för andra 

uppfattas som småsaker, t.ex. överdriven glädje, alldeles förtvivlat eller stor ilska med 

stora utbrott som reaktion. 

 

 Motorisk impulsivitet 

Vid motorisk impulsivitet rör sig barnet ofta klumpigt, slängigt och med oprecisa 

rörelser, utan att ha någon motorisk störning. För att anpassa sina rörelser till avsedd 

aktivitet behövs motorisk planering som anpassar kraft, riktning och tempo till sina 

rörelser. Detta har motoriskt impulsiva barn problem med och det gör att de tar i för 

hårt, rör sig för fort och ideligen har för bråttom. 

5.5 Uppmärksamhetsstörning hos elever 

Gemensamt för barn som har uppmärksamhetsstörning är enligt Kadesjö (2008) att de har 

svårt att bibehålla uppmärksamheten på vad de ska göra. Anledningen är att de lätt blir 

distraherade av yttre stimuli som de har svårt att sortera bort, de reagerar på det mesta som 

händer i deras omgivning. 

5.6 Elevers olika aktivitetsnivåer 

Enligt Kadesjö (2008, sid 39) finns det i stora drag två olika typer av barns aktivitetsnivå, de 

som ofta blir överdrivet aktiva och de som blir överdrivet passiva. 

En variant på dessa är barn med stora koncentrationssvårigheter som ofta varierar mellan 

dessa ytterligheter. De kan i ena stunden reagera på stimuli med en impuls som direkt leder 

till handling för att i nästa stund inte reagera alls på stimuli, som om inget har hänt. Många 

barn med ojämn aktivitetsnivå har enligt Kadesjö (2008) även stora störningar i sitt 

 sömn- och vakenhetsmönster. Han menar att det är ganska vanligt att de under större delen av 

sitt liv har haft svårt att komma till ro och somna på kvällen. Dessa barn sover ofta oroligt och 

har därmed en sämre sömnkvalitet vilket gör att de kan ha svårt för att vara alerta under 

dagen. Skolpersonal bör känna till om så är fallet så att barnet slipper anklagelser för att vara 

lata, när det egentligen är trötta menar han. 
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5.6.1 Överaktiva 

Överaktivitet eller hyperaktivitet innebär att tempot i personens aktivitet är överdrivet i 

förhållande till vad som förväntas i situationen, utifrån ålder och social situation. Enligt 

Kadesjö (2008) kan barnet bete sig olika beroende på vad uppgiften kräver, från att irra runt 

på rasten i överdrivet tempo till att strax senare, på lektionen, hänga över bänken och på olika 

sätt uttrycka trötthet genom att sucka tungt och uttråkat.  

5.6.2 Underaktiva 

I diskussioner om barn med koncentrationssvårigheter är det enligt Kadesjö (2008) lätt att 

glömma de motoriskt stillsamma och de passiva barnen eftersom de inte utmärker sig lika 

krävande som de överdrivet aktiva barnen. Men även de behöver förståelse och extra stöd för 

att utvecklas. Han menar att dessa barn sällan uppfattas som ett problem i början av sin 

skolgång då de sitter tyst och stilla utan att störa och kräver ingen uppmärksamhet. Dessa barn 

kan bli sittande i sina egna tankar utan att reagera på omgivningen och kallas ofta för 

dagdrömmare. För att de ska få någonting gjort menar han att man som pedagog ofta måste 

puffa på dem för att de ska komma igång med det de ska göra. Deras intellektuella nivå ligger 

inte i nivå med vad de presterar i skolan, de har förutsättningar för bättre prestationer men får 

för lite gjort vilket leder till att skolprestationerna inte blir de förväntade, anser han. För att 

hjälpa dessa barn att lyckas i skolan anser han att pedagoger behöver stimulera och uppmuntra 

dessa elever mer än de flesta andra med tydlighet och förberedelse för att de ska klara av att 

hålla fast vid olika aktiviteter på lektionerna (Kadesjö, 2008).  

5.7 Undervisning och sjunkande motivation och självkänsla 

Bo Hejlskov Jörgensen (2009) menar att om jag tar ansvar så har jag en möjlighet att påverka 

eller skapa förutsättningar för att påverka, låter jag bli att ta ansvar så tappar jag den 

möjligheten. Han menar att det finns en mekanism i oss som går igång när vi har svårt att 

hantera situationer och beteende, detta gör att vi skyller ifrån oss och lämnar därmed över all 

makt genom att ge ansvaret till någon eller något annat, detta gör att vi tappar möjligheten att 

påverka.  

Personal och föräldrar till neuropsykologiskt diagnostiserade barn menar ofta att barnen är 

svåra att arbeta med eftersom de är omotiverade för vissa saker eller förändringar (Ibid). Han 

tycker inte det är konstigt att bristande motivation är ett problem för personalen men det är 

inte säkert att det är ett problem för barnen eftersom det kan vara ett sätt för dem att hantera 

krav på. Enligt honom kan det bero på att barnen har varit med om för många misslyckande 

och då är det inte lönt att engagera sig, dessutom kan det bero på att motivationen gör att 

barnen måste delta på något som stressar dem som de inte klarar av. Vidare menar han att 

personal som känner sig maktlösa ibland skyller ifrån sig och då skyller på den bristande 

motivationen från barnet. Det gör att pedagogen förlorar makt till det pedagogiska arbetet 

genom att man då förlorar möjligheten att påverka. Skyller man ifrån sig dumpar man 

ansvaret på barnet som inte ska ha ansvar för det pedagogiska arbetet och det tycker han kan 

anses fegt. Genom att skylla ifrån sig och dumpa ansvaret på eleven utvecklar man ineffektiva 

pedagogiska metoder för vårt pedagogiska arbete och vår metodutveckling menar han och vi 

skapar många problem: 

 

 ”Vi förlorar möjligheten att påverka och därmed också makt.” 

 ”Vi ökar vår känsla av maktlöshet och därmed även risken för att bli utbrända.” 

 ”Vi begränsar våra möjligheter för att utveckla bra metoder.” 

 ”Vi cementerar brukarens (barnens, min anm.) negativa utveckling och bekräftar 

eventuellt honom eller henne i att man inte kan använda personalen.” 
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Därför menar han att vi måste ta omotiverade elever som ett tecken på att vi måste hitta bättre 

metoder. 

”Psykologen Per Revstedt säger att om en klient är motiverad är halva arbetet gjort och att en 

stor del av ett pedagogiskt eller psykologiskt behandlingsarbete därför måste handla om att 

motivera. Han går så pass långt som att säga att motivation alltid är personalens ansvar 

(Hejlskov Jörgensen, Bo, Problemskapande beteende, 2009, s78). 

5.8 Affektpåverkan i undervisningen 

Enligt Bo Hejlskov Jörgensen (2009) är det så att varje människa måste ha självkontroll över 

sig själv för att kunna lämna över en del av denna självkontroll till någon annan vilket betyder 

att ingen kan ha självkontrollen över en annan människa. Han menar att det är när vi tappar 

självkontrollen som vi går i affekt och risken för kaosbeteende ökar. Om vi mister 

självkontrollen så menar han att vanliga strategier för att återfå kontroll över sig själv är att: 

avlägsna sig från andra eller skapa avstånd genom att skrika, slå, kasta saker eller springa 

därifrån eftersom kravet på personligt utrymme ökar vid stress och dessa beteenden är till för 

att återskapa självkontrollen. Vidare menar han att affektnivån är en påverkande faktor på 

självkontrollen och affektnivån påverkas av känslor, både positiva och negativa, desto 

kraftigare känslor desto mer påverkan. Om affektnivån stiger för fort är risken stor att man 

tappar självkontrollen och det sker ett såkallat affektutbrott. För att kunna påverka detta 

menar han att vi måste anpassa pedagogiken och ta hänsyn till de som har svårt med sin 

affektreglering så att de får möjlighet att bibehålla eller återfå sin självkontroll.  

Affekt betyder känsla eller känslostämning. Vår egen och andras affekt smittar av sig olika 

mycket på omgivning beroende på ålder och person, dessutom har barn med problemskapande 

beteende ofta nedsatt affektreglering. Vi påverkar och blir påverkade av andras affekt i mötet 

med andra människor och denna påverkan blir större vid stress. Är man medveten om 

affektsmittan går det använda den för att påverka andra genom högaffektivt bemötande 

(negativt) och lågaffektivtbemötande (positivt). Konflikter skapas ofta av högaffektivt 

bemötande och det ökar risken för att förlora självkontrollen och kännetecknas ofta av 

frustration t.ex. för högt ställda kravsituationer, konflikter, skäll och att inte förstå. Därför 

måste vi bemöta elever med nedsatt affektreglering på ett sätt som inte ökar deras affekt. Det 

går att med ett lågaffektivt bemötande reagera på ett behärskat sätt när en elev tappar 

självkontrollen genom att: undvika ögonkontakt, undvika kroppskontakt eller beröring, 

respektera det personliga utrymmet och aldrig stå mitt emot eleven, prata lugnt, hålla låg 

profil, gärna sittande samt att försöka gå två steg bakåt när du känner behov att gå ett steg 

framåt (Ibid).  

”Människor som kan uppföra sig, gör det. Nyckelordet är kan. Det handlar om förmåga, inte 

om vilja” (Bo Hejlskov Jörgensen, Problemskapande beteende, 2009, s 26).  

Enligt Juul (2005, sid 8-9) så gör det stor skillnad för eleven om läraren lyckas förutse och 

förebygga eventuella negativa händelser genom att hela tiden ligga steget före. Lyckas läraren 

med detta och är beredd att förändra och anpassa undervisningen beroende på elevens 

agerande så menar hon att det kan vara oerhört tillfredsställande att undervisa elever med 

ADHD. Hon menar även att det som är gemensamt för barn med ADHD är att de alla, mer 

eller mindre, har ett dåligt självförtroende under ytan. Detta grundar sig i att de alla har 

problem med att bemästra sina liv och är beroende av hjälp och stöttning av vuxna (Juul, 

2005, sid 13). 
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5.9 ADHD-elever och undervisning 

Juul (2005, sid 19) anser det nödvändigt att utgå från den enskilde eleven eftersom alla är 

olika och har olika behov. Det är viktigt att känna till elevens starka sidor och elevens 

specifika svårigheter så att eleven ges möjlighet att använda sina starka sidor för att nå 

framgång samtidigt som de ger en möjlighet att kompensera för sina svaga sidor. 

 

Jakobsson & Nilsson (2011, sid 175) menar att det inte finns något ”diagnosspecifikt” sätt att 

arbeta eftersom alla elever är olika. Även om vissa elever är väldigt lika och har samma 

diagnos så beror problematiken på ett samspel av olika faktorer, som elevens personliga drag 

samt de omständigheter som råder kring eleven. De menar att det viktigaste är att visa 

förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar vilket får till konsekvens att det 

som är enkelt för de flesta kan vara otroligt svårt för andra. De anser även att det är viktigt 

som pedagog att göra eleven till bundsförvant så att man tillsammans kan finna strategier för 

att övervinna hinder. Även Kadesjö (2008) betonar att det inte finns någon ideal skolsituation 

för barn med koncentrationsproblem utan skolgången måste planeras utifrån barnets 

individuella förutsättningar, vilket även stämmer överens om den andemeningen i litteratur 

om ADHD som jag har studerat. 

 

Ineffektiv inlärningsstil i kombination med dåligt självförtroende skapar ofta onda cirklar 

enligt Socialstyrelsen. I sin skrivelse menar de att om man lyckas få eleverna att nå framgång 

genom eget självständigt arbete så kan dessa onda cirklar brytas. För att lyckas med detta så 

förutsätter det att läraren utgår från elevens egen förmåga och ställer prestationskrav som är 

rimliga till elevens egen förmåga. Genom att utforma och specificera det som barnet ska lära 

sig så att det är överblickbart och möjligt för eleven att klara av, samt möjligt för läraren att 

berömma, så kan eleven få bekräftelse på att denna kan påverka sin inlärning och lita på sin 

egen förmåga. Vidare menar de att offentlig negativ kritik, misslyckande inför klasskamrater 

och negativa omdömen måste undvikas för att höja elevens självförtroende (Socialstyrelsen, 

2010). 

5.10 Några råd till pedagoger 

Olsson & Olsson (2007) menar att fasta rutiner i skolan skapar trygghet och det är viktigt med 

regler, men de ska formuleras på ett positivt sätt. Tala om vad som ska göras och låt bli att 

säga vad som inte ska göras. Istället för: spring inte! Kan man säga: Gå lugnt, utan att knuffas. 

De skriver även: God självkänsla utvecklas i miljöer där människor blir respekterade för vilka 

de är och inte för vad de presterar (Olsson, B & Olsson, Kurt, 2007. Att se möjligheter i 

svårigheter. Studentlitteratur, Lund, sid 78) 

 

Juul (2005, sid 17-18)menar att det är viktigt att sätta upp nåbara realistiska mål samt 

möjligheter till utvägar i svåra situationer för eleven. Hon menar att det är oväsentlig att för en 

elev som saknar kognitiva förutsättningar för samarbete ha som mål att kunna delta i 

grupparbete. Målen för eleven ska vara realistiska och möjliga för eleven att nå. 

 

ADHD-center har med Agneta Hellström givit ut ett faktablad på sju sidor som heter 

Barn/elever med ADHD – Några råd till pedagoger (2007). Den tar kortfattat och 

komprimerat upp mycket av det som jag har läst i litteratur om ADHD. Eftersom varje elev är 

unik så är råden och tipsen generella och hon menar att de är till stöd och hjälp för 

pedagogerna att prova sig fram till fungerande lösningar för de barn man undervisar. Vidare 

anser hon att många elever med ADHD får ökande svårigheter i ostrukturerade situationer 
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som kräver egen planering och att de är känsliga för röriga och stökiga miljöer. Hon skriver 

att pedagogiska principer som ger ADHD-barn förutsättningar att lyckas, bygger på 

anpassning av undervisningen, rätt bemötande och förståelse samt kunskap och förståelse om 

funktionshindret. 

Nedan följer dessa råd till pedagoger i rubriker från faktabladet: 

 

 Enkla o tydliga mål 

 Uppmuntra barnets intressen och starka sidor 

 Skapa struktur i vardagen 

 Anpassa miljön 

 Tydlig och konkret kommunikation 

 Väck intresse 

 Ta hänsyn till barnets begränsade uthållighet 

 Förutse problemsituationer 

 Uppmuntra önskvärt beteende 

 Sätt gränser effektivt 

 Hjälp barnet hålla ordning 

 Pedagogiska hjälpmedel 

 Öva barnet i problemlösningsstrategier 

 Gör ett åtgärdsprogram 

5.11 Skolverket: Allmänna råd om planering och genomförande 

För att stödja lärare och rektorer i arbetet med att från hösten år 2011 implementera nya 

läroplaner, kursplaner och kunskapskrav för grundskolan, samt tillämpning av ny skollag och 

ny skolförordning har skolverket utarbetat: Allmänna råd med kommentarer om planering och 

genomförande av undervisningen (Skolverket, 2011-10-19). Detta material är tänkt som ett 

stöd för att arbeta med de nya regleringarna för skolan och grundar sig på bestämmelser i 

skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), grundskolans läroplan och Skolverkets 

föreskrifter om kunskapsprov (SKOLFS 2011:19). Råden handlar om hur lärare bör planera 

och genomföra undervisningen utifrån läroplanen och kursplanerna (Lgr 11). Skolverket 

skriver under rubriken Allmänna råd, på sidan fyra i detta material: Skolverkets allmänna råd 

är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att 

uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss 

riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte 

handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls (Skolverket 2011). 

Eftersom jag inte vet vilken skola som detta arbete eventuellt kommer att användas på så 

tolkar jag bör till skall och följer därmed dessa råd. 

 

Jag kommer att använda mig av dessa allmänna råd för att göra en lokal pedagogisk 

lektionsplanering (Lpp) för arbetsområdet tenngjutning (Bilaga 3). Denna Lpp ligger sedan 

som grund, samt de delar ur Lgr 11 som jag förankrar min planering och undervisning i, för 

att göra en lektionsplanering där jag tar hänsyn till ADHD-problematiken. 
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5.12 Lgr 11 

Läroplanen för grundskolan, Lgr11, som trädde i kraft 1 juli år 2011 innehåller tre delar:  

Del 1 Skolans värdegrund och uppdrag, del 2 Övergripande mål och riktlinjer för 

utbildningen och del 3 Kursplaner med kunskapskrav. Del 3 är indelad i olika ämnen, i detta 

arbete slöjd. Här finns bland annat slöjdens kursplan med ämnets Syfte, Centralt innehåll och 

Kunskapskrav, se bilaga 4. De två första delarna tar upp skolans samlade uppdrag, 

övergripande mål och de riktlinjer som gäller i svensk skola. Nedan följer utdrag från dessa 

två delar som jag anser är mest relevanta för detta arbete. 

5.12.1 Del 1 - Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 

 Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (Lgr 11, sid 7). 

 

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr 11, sid 8) 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (sid 9). 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen (Lgr 11, sid 8). 

5.12.2 Del 2 - Övergripande mål och riktlinjer 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

• uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (Lgr 11, sid 14). 

 

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

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Lgr 11, sid 14). 

Bedömning och betyg 

 

Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Lgr 11, sid 18). 
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6 Resultat av litteraturstudien 

Tidigare i denna uppsatts har redovisats vad ADHD är och några utmärkande drag som är 

framträdande för ADHD. Det tas även upp tre olika specialpedagogiska perspektiv på att 

hantera problematiken i skolundervisningen samt interaktionens påverkan i sociala system. 

Sedan kommer avsnittet, ADHD-problematiken i skolundervisningen, som belyser hur ADHD 

kan yttra sig i skolan samt hur pedagogers medvetenhet om funktionshindret påverkar 

möjligheten till kunskapsutveckling. Därefter kommer Skolverkets ”Allmänna råd om 

planering och genomförande” som används i detta arbete för att göra en Lpp (Bilaga 3) enligt 

gällande regelverk i svensk grundskola, samt de delar från Lgr 11 som tas upp och är 

relevanta för detta arbete. 

Om vi nu vet allt detta, vilka möjligheter finns då att göra en lektionsplanering i slöjd som 

strävar efter begreppet ”en skola för alla”?  

Mitt fokus är problematiken med  funktionshindret ADHD i skolundervisningen. Bengt 

Persson (2008) tar i sin bok upp att det fortfarande saknas forskning på hur ”en skola för alla” 

ska genomföras i praktiken. Då jag är intresserad av begreppet ”en skola för alla”, speciellt för 

elever med ADHD kommer jag, baserat på ovanstående, härefter redogöra för min 

frågeställning: 

Hur kan undervisning i slöjd utformas enligt Lgr 11 så att den tar hänsyn till ADHD-

problematiken? 

7 Lektionsplanering 

Att lyckas med sin undervisning i skolan och ge alla elever en ärlig chans att lyckas efter varje 

elevs förutsättning och behov kräver en hel del av pedagoger, i synnerhet i mötet med 

krävande impulsiva och utåtagerande elever. Till att börja med i min lektionsplanering anser 

jag, med stöd av litteraturen om ADHD, att pedagoger bör ha kunskap om hur de kan hantera 

och påverka självkontroll och affektreglering. Detta för att försöka förhindra konflikter som 

kan skapas i mötet med andra människor genom att ta hänsyn till de elever som har svårt med 

sin affektreglering. Med kunskap om detta kan pedagogen, om en elev förlorar 

självkontrollen, bemöta dem med ett lågaffektivt bemötande och reagera på ett behärskat sätt 

så att eleven får en chans att återta sin självkontroll. Jag anser att det är viktigt att tänka på att 

det är pedagogen som har ansvaret för det pedagogiska arbetet så att pedagogen har en 

möjlighet att påverka och skapa förutsättningar för att skolan ska klara av de utmaningar som 

finns med ADHD-problematik (5.8 Affektpåverkan i undervisningen). 

När det finns en elev med i undervisningen som har ADHD-problematik så är det viktigt att ta 

del av den dokumentation som finns knutet till eleven för att kunna ge rätt stöd (Lgr 11). 

Eftersom funktionshindret kan vara väldigt olika för olika elever, även om de har samma 

diagnos, så är det väldigt viktigt att ta del av dokumentationen för att kunna hjälpa och stötta 

på rätt sätt. Förhoppningsvis så finns det ett åtgärdsprogram med en grundlig kartläggning 

som visar på elevens starka och svaga sidor baserad på individ, grupp och organisationsnivå 

(skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram). Av egen erfarenhet så behöver 

slöjdläraren själv ta kontakt med mentor eller ansvarig pedagog för att få reda på om det finns 

elever i behov av särskilt stöd, annars är risken stor att det dröjer långt in på terminen innan 

slöjdläraren får reda på det. Det är väldigt viktigt att ha problematiken klart för sig från start, 

för att ha en möjlighet att ge det stöd elever har rätt till, vilket den litteratur jag tagit del av 

lyfter fram samt vikten av att skapa en god relation från början för att få en möjlighet att 

tillsammans hitta strategier och arbetssätt som hjälper eleven. 
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7.1 Ett arbetsområde med tenngjutning för grundskolans senare år, 7-9 

I min lektionsplanering har jag valt att arbeta med utvecklade former av hantverkstekniker i 

form av tenngjutning och eventuellt svarvning av tenngjutningen om någon vill det. Jag har 

valt detta arbetsområde på grund av att jag har genomfört detta tidigare när jag har arbetat 

som trä- och metallslöjdslärare. Det är ett arbetsområde som jag anser går att genomföra på ett 

enkelt sätt och på ett mer avancerat sätt och kan därför anpassas efter elevens olika 

förutsättningar. Arbetsområdet är enligt min erfarenhet uppskattat av de flesta elever och 

innehåller dessutom många av slöjdens centrala innehåll i Lgr11.  

7.1.1 Tenngjutning. 

Uppgiften innebär att formge och framställa en tennfigur/sak med en teknik som kallas sluten 

gjutning. Vilket i detta fall innebär att man börjar med att rita en egen figur på ett papper som 

man sedan klipper ut för att på så sätt få en känsla för om det är möjligt att såga ut figuren. Är 

det svårt att klippa ut figuren så är det förmodligen ännu svarare att såga ut den. När figuren 

är klar så ritas eller kalkeras den på en mdf-platta och man sågar ut figuren samt en 

påfyllningskanal som vänds uppåt vid gjutning. Mdf-plattan med figuren kläms sedan fast 

mellan två plana träplattor (se bilaga 1). Därefter hjälper läraren till med att smälta tenn som 

sedan hälls ner i gjutformen vilken får svalna innan vidare bearbetning. Tenngjutningen kan 

sedan bearbetas ytterligare beroende på vad eleven önskar för uttryck men det är obligatoriskt 

att göra någon form av förändring efter gjutningen t.ex. gradning, slipning eller polering. 

Därefter är det upp till elevens egna idéer och planering vad som ska göras. Det går att gjuta 

alla möjliga figurer och former och det är upp till eleven själv att bestämma beroende på 

intresse, utmaning, handlag och erfarenhet osv. 

Om man vill göra en enklare gjutning så är det lättare med platta geometriska former utan hål 

t.ex. måne, boll eller ett moln. Figuren kan sedan limmas på en trä platta och bli en tavla eller 

borra ett hål och ha som nyckelring/halsband som exempel. Vill man göra det mer avancerat 

så går det att till exempel: göra gjutningen mer tredimensionell genom att ta bort material från 

träplattorna, gjuta ett ord, namn, märke eller gjuta en lite för stor ring som sedan svarvas och 

poleras till rätt dimension. Arbetsområdet går som sagt att anpassa efter elevers olika 

kunskaper och förutsättningar vilket innebär att det kan bli en hel del olika redskap och 

tekniker som används beroende på vad eleven gör för val. Gemensamt för arbetsområdet är att 

alla elever får träna på att planera, genomföra och utvärdera vad de har gjort. 

De kommer förmodligen använda en del olika verktyg, maskiner och tekniker osv. vilket kan 

vara både svårt och utmanande för läraren samtidigt som det ger möjlighet att individualisera 

undervisningen efter elevernas förmågor och intressen, vilket är extra viktigt för de elever 

som har svårigheter i skolan. 

7.1.2 Introduktion 

Min tanke är att presentera arbetsområdet i slutet på någon lektion (ca15 min) dagen innan 

slöjdlektionen börjar så att eleverna hinner fundera på vad de ska göra och vad de vill göra. 

Dels för att det sällan finns någon dator med projektor i svenska slöjdsalar och dels för att det 

av egen erfarenhet, oftast fungerar bättre med genomgångar i teorisalar där eleverna är vana 

vid att vara mindre fysiskt aktiva. I slöjdsalen säger de flesta eleverna – När ska vi börja? vid 

teorigenomgångar, trots att de utan genomgångar inte vet vad de ska göra och vad de 

förväntas göra för att nå de kunskapsmål som står i läroplanen.  

Under denna tid får alla varsin tennbit och vi pratar om vad det är och vad det används till. 

Därefter tittar vi på en Power Point med inspirationsbilder på olika tenngjutningsförslag och 

hur man kan gå till väga (bilaga 1 och 2). Sedan får de varsin Lpp med arbetsområdet 

tenngjutning (bilaga 3) för att de ska få veta vad som förväntas att de ska göra. Därefter 

avslutas lektionen. Detta upplägg ger dessutom en möjlighet att bygga upp en nyfikenhet på 
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vad som ska göras så att fler elever är motiverade till kommande uppgift och kanske har 

funderat ut vad de vill göra.  

7.1.3 Elevdokumentation i ord och bild 

När en elev anser sig klar med arbetsområdet tenngjutning ska de även ha gjort en 

dokumentation av sitt eget arbete. Dokumentationen ska enligt Lgr 11 innehålla delar av 

idéutveckling så att det framgår hur arbetsprocessen framskridit samt hur delarna i 

arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet, samt hur den egna arbetsinsatsen har 

påverkat slöjdföremålets kvalitet.  Detta kan vara ett svårt moment för elever med ADHD då 

de ofta har svårt att organisera vad de har gjort och vad de ska göra på grund av svårigheter 

med att bibehålla fokus på uppgiften. För att alla elever ska få en möjlighet att lyckas med sin 

utvärdering så går det att underlätta detta arbete genom att låta dem använda en digitalkamera 

eller deras egen mobilkamera, en bild säger mer än tusen ord, och påminna dem att använda 

den eller om det behövs, ta foto åt dem. Beroende på vad elevernas svårighet är så finns det 

olika sätt att hjälpa dem lyckas med vad de ska göra. Vissa elever kanske behöver en 

påminnelse om sin dokumentation för att lyckas andra kanske lyckas bättre om de får en 

”lathund” med moment att göra i punktform, några kanske behöver hjälp med att både skriva 

och ta foto på vad de har gjort. 

7.1.4 Skissförslag/Planering 

Vid det första lektionstillfället anser jag det lämpligt att börja med en kort 

repetitionsgenomgång på några minuter om vad som behandlades vid förra tillfället samt att 

visa var sakerna finns och hur man praktiskt kan gå till väga så eleverna kan börja med att 

planera och dokumentera sitt eget arbete. Detta för att försöka ge alla elever en förutsättning 

att veta vad de ska göra. Detta bör göras under kort tid så de orkar bibehålla fokus på 

uppgiften. Deras planering är till för att eleven ska kunna utforska och experimentera med 

olika material och att ta ansvar för utmaningar på ett kreativt sätt som det även står i ämnets 

syfte (Lgr11, s 213). Planeringen ska vara en hjälp till både eleven och läraren och bör 

innehålla vad som ska göras, hur stort det ska vara, vilket material och förslag på 

tillvägagångssätt för arbetet. Det är även viktigt att tala om för eleverna att planeringen är ett 

bra verktyg för att enklare kunna ”se” hur arbetet framskridit när det är dags för att analysera 

och värdera arbetet. Eftersom en del elever direkt vet både hur och vad de ska göra och andra 

är mer tveksamma så anser jag det lämpligt att ha en arbetsbeskrivning klar med de 

grundförslagen som visades på introduktionen till de som behöver det (bilaga 1). Sedan kan 

jag låta eleverna börja arbeta med sitt och jag har tid att hjälpa och stötta de som behöver det. 

Om jag nu har en elev som har svårt att komma igång så kan jag nu ägna mer tid till denna 

elev eftersom de andra har en möjlighet att själva komma igång med sitt arbete. Dessutom 

finns det skrivna instruktioner som de andra kan ta del av och de kan även hjälpa varandra att 

överväga olika lösningar. Beroende på vilka utmaningar problematiken kan innebära så kan 

självklart upplägget bli annorlunda. Vissa elever är väl medvetna om sitt funktionshinder och 

kan ge förslag om hur de fungerar bäst och vilket upplägg som fungerar för dem. En del 

elever vet inte vad som är bäst för dem och vissa vill inte ens prata om det och då anser jag 

det ännu viktigare att ha en väl genomtänkt lektionsplanering där man gör vad man kan för att 

ta hänsyn till de styrkor och svårigheter som är givna i dokumentationen kring eleven. 
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7.1.5 Sågning 

När det börjar bli dags att såga ut figuren i MDF-plattan så kan det vara lägligt att ha en liten 

genomgång där man ger förslag på lämpliga sågar att använda till de olika figurerna. Av egen 

erfarenhet så anser jag det lämpligt att be dem provsåga med några olika sågar i en spillbit för 

att de ska få prova vilken såg de anser vara bäst för deras uppgift. Dessutom så går MDF-

plattan ibland sönder och då brukar eleven kunna behärska sig bättre då det bara var en 

skräpbit, vilket framför allt gäller de elever som har bristande impulskontroll. 

7.1.6 Gjutning 

För att smälta tennet så krävs det någon form av värmekälla och enligt min uppfattning så är 

det vanligast med en gasollåga till detta i slöjdsalar, men en del har en kokplatta. Eftersom 

tennet är ca 250 grader C när det är smält så innebär det en säkerhetsrisk att hantera det. Det 

är upp till varje pedagog att bedöma vad eleverna klarar av men jag anser att det är lämpligt 

att vara med för att undvika olyckor vid detta moment. Det är lätt hänt att den impulsiva 

eleven tillexempel lägger ifrån sig gasolbrännaren i sin iver att fylla på tenn till sin gjutning så 

att lågan riktas åt något olämpligt ställe och orsakar en olycka. Det finns även en risk att de 

delar på sin gjutning innan den har svalnat och bränner sig.  

När det är några som har gjutet sitt alster så anser jag att det nu kan vara lämpligt med en kort 

genomgång om hur man kan gå vidare för att bearbeta tennet till önskad form och finish. 

Eftersom det oftast blir lite olika förslag på vad eleverna ska ha sin tenngjutning till så kan det 

vara lärorikt och inspirerande att vi diskuterar och praktiskt försöker visa vad de tänkt göra 

och hur. Detta för att alla ska få en möjlighet att inspirera och inspireras så de kan hjälpa 

varandra att utvecklas i sitt slöjdande. Kanske är det en grupp som det fungerar med 

diskussioner i hel klass. Fungerar det inte så kanske det går att göra gruppvis i fyra grupper 

som de sitter (alla slöjdsalar jag har varit i har slöjdbänkarna i fyrgrupper).  

7.1.7 Maskinbearbetning 

När det är någon som ska använda maskiner, som till exempel pelarborrmaskin eller svarv, så 

anser jag att det angår alla elever att få en repetition på hur maskinerna används på ett säkert 

och ändamålsenligt sätt. Då är det som jag ser det fördelaktigt att ha en snabbrepetition med 

hela klassen och sedan en mer specifik genomgång med den som ska använda maskinen för 

att eliminera olycksrisken. En fördel med att göra så här är att ingen känner sig utpekad av att 

läraren är med vid användandet av en maskin, vilket kanske är tvunget med en elev med 

uppmärksamhetsbrist. En annan fördel med att vara med eleven är att det blir lättare att ge 

direkt beröm och uppmuntra önskvärt beteende så att eleven känner att den lyckas göra det 

den ska göra, på ett positivt sett. 

7.1.8 Utställning 

När tiden för arbetsområdet är slut så avslutas arbetsområdet med en utställning i slöjdsalen så 

att alla får en möjlighet att se varandras alster. Beroende på vilka möjligheter det finns för att 

göra en utställning och vad eleverna vill så kan det se väldigt olika ut. I en del skolor finns det 

låsbara glasmontrar utanför slöjdsalen, i en del skolor finns detta i salen och i andra skolor 

saknas möjligheten för en utställning. Fördelar med att visa upp sina alster kan vara att de får 

en chans att visa vad de har gjort och det kan även få eleverna att prestera lite extra när de vet 

att någon annan kommer att se vad de har gjort, erkänsla. För elever med ADHD så kan en 

utställning vara ett bra sätt för dem att få bekräftelse på att de kan nå framgång genom eget 

arbete och på så vis öka deras självförtroende.   
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8 Diskussion 

I mina lektionsplaneringar har jag utgått från det relationella perspektivet och det synsätt som 

beskrivs av Thomas Nordahl (2007) där man påverkar och påverkas av sin omgivning, 

eftersom jag anser att styrdokumenten lägger grunden för detta perspektiv och synsätt. Men 

ibland går det inte att på ett bra sätt enbart följa ett perspektiv vilket gör att man ibland får 

välja det som är lämpligast i stunden. Som jag ser det så är man tvungen att växla mellan de 

tre perspektiven som jag tagit upp i mitt arbete eftersom skolans verksamhet är väldigt 

komplex. 

Det påverkar till exempel lärarens möjligheter till individualisering ganska mycket om det 

finns någon resursperson behjälplig eller om läraren är ensam med klassen. Det har även 

betydelse hur mycket funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta del av 

undervisningen. Enligt statistiken så finns det ca en elev per klass med ADHD och enligt min 

erfarenhet, när jag har arbetat som slöjdlärare, så är det väldigt ovanligt med resurspersoner i 

skolslöjden, därför har jag inte tagit upp det i planeringen. Eftersom funktionshindret kan vara 

väldigt olika så har jag i min planering valt att ge utrymme för förändringar i planeringen 

beroende på vilken problematik och vilka förutsättningar som finns till hands. 

För att underlätta för elever med impulskontroll har jag i planeringen valt att ge utrymme för 

bland annat de tre olika varianter som Kadesjö (2008, s32-33) delar upp i: A, B och C. 

 

A) Kognitiv impulsivitet. Det kan vara en elev som ofta handlar impulsivt och har 

problem med att styra sina impulser så att de får svårt att följa givna regler.  

 

B) Impulsivitet i känsloyttringarna. Här handlar det om elever som har svårt att hantera 

sina känslor och reagerar med omedelbar affekt som tillexempel kan vara ilska med 

stora utbrott som reaktion. Av egen erfarenhet så anser jag att man med dessa elever 

hamnar i ett dilemma eftersom deras utbrott kan komma när som helst med en stor fara 

för både dem själva och för övriga i omgivningen eftersom det finns många farliga 

verktyg i en slöjdsal. Då kanske det är bäst för alla parter att denna elev får enskild 

undervisning eller kanske en assistent som är med hela tiden eller kanske anpassad 

studiegång tills problematiken förhoppningsvis avtar? 

 

C) Motorisk impulsivitet. Dessa elever som har problem med att anpassa styrka och 

rörelse och har för bråttom, kanske kan hjälpas av att läraren styr upp deras arbete. För 

att förhindra misslyckande kanske det hjälper dem om de går med på att göra lite 

större tenngjutning för att den ska tåla att eleven tar i för mycket, utan att den går 

sönder. Det kan även hjälpa eleven om den använder verktyg som avverkar mindre så 

att verktygen motverkar elevens hastiga och kraftiga rörelser.  

 

För att klara av att även hjälpa de elever som har svårt att inta en lämplig aktivitetsnivå, 

överaktiva/underaktiva samt varierande aktivitetsnivå, finns det givetvis utrymme för 

förändring i planeringen. Många av dessa elever behöver en tydlig struktur och har ofta svårt 

att själva planera sitt arbete. De behöver ofta enkla och tydliga mål för att lyckas och en stor 

portion förståelse och tålamod från läraren samt en lugn och stillsam miljö, viket är svårt att 

skapa i en praktisk verksamhet. 
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De elever som har väldigt svårt med att planera vad de ska göra för tenngjutning, hur den ska 

se ut och vad den ska användas till kanske kan fungera bättre om de får hjälp med detta innan 

lektionen. Då ges de en möjlighet att arbeta efter en planering som de känner till och 

förhoppningsvis är motiverade att genomföra. En möjlighet kan vara att de får hjälp av 

specialpedagog med sin planering, ett annat sätt kan vara att arbeta mer ämnesövergripande. 

Överaktiva eller hyperaktiva elever som är överallt är svåra att hantera eftersom de är så 

snabba och krävande med sitt överdrivna tempo. De för ofta med sig att hela gruppen går upp 

i varv och blir lite stökigare. Med dessa elever anser jag det oerhört viktigt att agera lugnt och 

behärskat och försöka inta ett lågaffektivt bemötande för att inte öka på tempot. Det är även 

viktigt att tänka på att de inte handlar om bristande vilja eller trots utan det handlar om en 

bristande förmåga till koncentration, som under goda förhållanden går att övervinna. 

När det handlar om de elever som är underaktiva så gäller det att tänka på och uppmuntra dem 

ofta och peppa dem så de inte fastnar i passivitet och ”drömmer” bort lektionen. Om det är en 

elev som klarar av att arbeta med andra så kanske det hjälper att försöka para ihop dem med 

en annan elev till ett samarbete som gynnar bägge två.  

I skolans styrdokument finns en hel del krav som man som lärare ska uppfylla. För att 

underlätta detta har skolverket utarbetat en hel del material. Jag har som nämnts tidigare 

använt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av 

undervisningen för grundskolan. Det är ett dokument som innehåller 32 sidor. Innan jag hade 

gjort klart planeringen så kändes det ganska tungt och svårt. Dels för att det innehåller många 

sidor och dels för att jag uppfattade det som väldigt tidskrävande att använda, många 

pedagoger anser att det är en bristvara med tid i skolan. Dock anser jag nu när jag har tagit del 

av materialet, och arbetat med det, att det var ett bra stöd som tvingar en att ta del av mer än 

bara ämnets kursplan och kunskapskrav för sin planering. Som det mesta man gör, tar det 

mest tid första gången och jag är övertygad om att det går betydligt fortare nästa gång jag gör 

en lektionsplanering. 

Jag anser att lektionsplaneringen jag har gjort uppfyller de krav som finns i de allmänna råden 

vad det gäller planering och genomförande. Jag har däremot inte tagit upp och behandlat de 

delar som handlar om kunskapsbedömning och betygsättning, uppföljning samt 

dokumentation. 

Anledningen till att jag inte har tagit upp kunskapsbedömning och betygsättning är att betyg i 

årskurs sju kommer först hösten år 2012 och det finns ännu inte några riktlinjer för mer än 

årskurs nio. Vad det gäller uppföljning samt dokumentation så anser jag inte att det är relevant 

med tanke på min frågeställning och mitt syfte med detta arbete. 

Vad det gäller att utarbeta en lektionsplanering anser jag även här att jag har uppfyllt de krav 

som ställs i Lgr 11.  

I min resultatdel har jag beskrivit hur man kan lägga upp en lektionsplanering och genomföra 

ett arbetsområde i slöjd efter Lgr 11 och samtidigt ta hänsyn till ADHD-problematiken. Jag 

har försökt att beskriva hur man kan göra för att ta hänsyn till alla elever. Men samtidigt 

menar jag att det inte går att göra detta arbete med beskrivningar om hur man kan bemöta och 

ta hänsyn till alla olika dillemman man kan hamna i, så att det får plats i ett så här litet arbete. 

Jag anser att arbetet förhåller sig till det som står i Lgr 11, del 1 skolans värdegrund och 

uppdrag, eftersom jag har ett upplägg som jag anser gynnar alla elever och kan anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov, inom rimliga gränser. Vad det gäller del 2 och del 3 så 

anser jag att jag även här håller mig till de anvisningar som finns i Lgr 11.  

Dessutom innehåller arbetsområdet större delen av slöjdens centrala innehåll. Detta gör att jag 

anser det lättare, än jag först trodde, att göra ett arbetsområde i slöjd där jag följer skolans nya 

styrdokument, Lgr 11. Om man som pedagog har koll på vad styrdokumenten säger och vilket 

innehåll och vilka kunskapskrav som finns i respektive ämne så anser jag att det är ganska lätt 
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att kombinera innehåll och kunskapskrav. Det som är svårt, anser jag, är att anpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Syftet med detta arbete var även att ta hänsyn till ADHD-problematiken, vilket jag anser att 

jag har gjort. Jag har visat att undervisningen i slöjd kan utformas enligt Lgr 11 så att den tar 

hänsyn till ADHD-problematiken. Jag vill ändå påpeka att det är väldigt svårt att lägga upp en 

lektionsplanering utan kunskap och förståelse om funktionshindret, samt vilken problematik 

som ska tas hänsyn till, eftersom alla är olika och har olika behov. Det framgår tydligt att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen (Lgr 11, sid 8) i del 1. Dessutom står det tydligt på flera ställen att 

skolan ska ta särskild hänsyn till elever i behov av stöd. Detta är tydligt i Lgr 11 sid 14 där det 

står: Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Här handlar det om alla som arbetar i skolan och det gäller ju även pedagoger. För att 

ytterligare förtydliga detta står det: 

 

Läraren ska: 

 

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

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

(Lgr 11, sid 14). 

 

Det innebär att lagen är tydlig med att stöd ska ges till elever som på olika sätt har svårigheter. 

Vad som däremot saknas är vad som menas med hänsyn och stöd och när jag som pedagog 

kan känna att jag har gjort vad jag kan och vad jag är ålagd att göra. 
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10.2 Bilaga 2 
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10.3 Bilaga 3 

Planering för arbetsområdet tenngjutning, årskurs 7 

Genom detta arbete kommer du att utveckla kunskaper om material, hantverkstekniker och 

miljöaspekter. Genom att arbeta med tenngjutning på olika sätt får du även möjlighet att bli 

bättre på att utveckla idéer, framställa föremål och utveckla kunskaper om arbetsmiljö och 

säkerhetsfrågor. 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 

och hantverkstekniker, 

 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets- och miljöaspekter, 

 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

begrepp, 

I arbetsområdet tenngjutning ska du få möjlighet att utveckla: 

 din förmåga att formge och framställa gjutna tennföremål med hjälp av lämpliga 

redskap, verktyg och hantverkstekniker. 

 din förmåga att välja och motivera tillvägagångssättet i ett slöjdarbete utifrån syftet 

med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. 

 din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 

slöjdspecifika begrepp 

 

Bedömning 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt: 

 du kan formge och pressentera presentera dina idéer till slöjdarbetet och bidra med 

egna förslag till arbetet 

 du kan använda olika handverktyg, redskap och maskiner när du arbetar med 

tenngjutning 

 du kan motivera ditt tillvägagångssätt utifrån miljö- och kvalitetsaspekter 

 du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på 

annat sätt. 

 

När läraren ser hur du arbetar, tittar på det du har gjort samt lyssnar på dig kommer du få veta 

vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. 

 

Undervisning 

För att du ska få möjlighet att träna på och lära dig allt det här ska du få se ett bildspel om vad 

tenn är, hur man kan gjuta, vad det kan användas till samt se inspirationsbilder. Du kommer 

att få arbeta i olika sorters trä och metallen tenn, hur de kan bearbetas, var de kommer från 

samt hur kvalitet och miljön kan påverkas. Under arbetets gång kommer du att få lära dig om 

olika hantverkstekniker, verktyg, redskap och maskiner. Genom att skriva, skissa/rita och 

fotografera kommer du att få dokumentera ditt arbete från början till slut. Arbetsområdet 

tenngjutning kommer vi att avsluta med en utställning med alla nya tenngjutningar ni har 

gjort. 
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10.4 Bilaga 4 

Lgr11 - 3.16 Slöjd 
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att 

tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta 

lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär 

manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till 

förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både 

individers och samhällens utveckling. 

 

Syfte 

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk 

och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter 

att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka 

elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 

utmaningar på ett kreativt sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, 

funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av 

material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 

med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. 

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 

och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och 

uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 

hantverkstekniker, 

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets-och miljöaspekter, 

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och 

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck 

 

Centralt innehåll 

 

I årskurs 7–9 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, 

till exempel nyproducerade och återanvända material. 

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och 

ändamålsenligt sätt. 

• Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. 

Begrepp som används i samband med dessa. 

• Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan 

läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 

• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. 
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Slöjdens arbetsprocesser 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur 

delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 

• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna 

idéer. 

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. 

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

 

Slöjden i samhället 

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet. 

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i 

olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap 

och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet 

och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till 

sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet 

inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan 

kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar 

eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.  

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika 

begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar 

eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna 

erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. 

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa 

slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet 

kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt 

och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med 

hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material 

och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under 

arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon 

bearbetning leder framåt. 

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av 

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med 

kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. 
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Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål 

i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda 

handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. 

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt 

och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med 

hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom 

kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan 

kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.  

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av 

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med 

kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. 

 


