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Sammanfattning)

 
Bakgrunden till mitt examensarbete är min egen nyfikenhet kring hur slöjdlärare på andra 
svenska skolor tolkar rådande betygskriterier och hur samarbetet kring dessa fungerar i 
praktiken. Syftet med min uppsats är att undersöka hur ämneslärare som arbetar terminsvis 
inom sitt materialområde gör när de blir tvungna att sambedöma en elevs prestation inför ett 
gemensamt betyg i ämnet slöjd. Jag ville veta hur bedömningen går till i praktiken, hur elever 
dokumenterar sin arbetsprocess och om materialområdet kan påverka elevens betyg. Jag valde 
att genomföra kvalitativa intervjuer där jag bad 10 slöjdlärare att svara på 20 frågor utformade 
för och riktade till yrkesaktiva lärare för att veta hur de tänker och gör när det kommer till 
sambedömning av elevers uppvisade kunskap och förmåga. Slutsatsen av min undersökning 
är att slöjdlärare har olika förutsättningar på sina arbetsplatser vad gäller utrustning och tid, 
vilket även påverkar deras sätt att arbeta. Lärarna har ofta en vilja att samarbeta över 
materialområdet men tid för det saknas ofta. Informanterna anser att om eleverna själva får 
välja det materialområde de är mest intresserade av ger detta dem mer motivation och större 
möjlighet att utvecklas och arbeta mer koncentrerat och härigenom kan de tillgodogöra sig 
och uppvisa djupare kunskaper. Lärarna var överlag överens om att då en elev visar märkbart 
bättre förmågor inom ett kunskapskrav i den ena slöjdarten hänvisar lärarna till bäst uppvisad 
förmåga. När lärare måste sambedöma och är oeniga om ett betyg friar de hellre än fäller och 
ger oftast eleven det högre betyget. !

Nyckelord: betygskriterier, materialområde, bedöma, betyg!
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1.)Inledning)

 
En kollega till mig har en dotter som för en tid sedan gick i årskurs 9 på en skola där eleverna 
under höstterminen arbetar inom det textila materialområdet och på vårterminen arbetar med 
trä och metall. Flickan föredrog att arbeta med textila tekniker och hade gärna gjort detta 
under hela grundskoletiden om det hade varit möjligt. Under höstterminen presterade hon 
mycket bra och uppfyllde alla kunskapskrav på högsta nivå och fick ett A i terminsbetyg. 
Trots att trä- och metallslöjd inte var ett favoritområde arbetade flickan så gott hon kunde och 
uppfyllde kunskapskraven utan att känna att hon var speciellt duktig eller nöjd med det hon 
presterade. Vid vårterminens slut sänkte trä- och metallslöjdsläraren betyget till ett B. Han 
gav inga indikationer om kommande sänkning, heller ej någon möjlighet att på andra sätt 
utveckla eller visa sina kunskaper för att bibehålla sitt höga betyg. !

Incidenten i stycket ovan har väckt mitt intresse och tankar kring behovet av rättvis 
bedömning. Slöjden är inte uppdelad i olika områden när det kommer till betyg utan är ett 
ämne med ett betyg. Dock förekommer det ofta att två olika slöjdlärare undervisar inom 
varsitt materialområde vilket både kan leda till olika upplevelser av enskilda elevers 
prestation och flera möjliga tolkningar av gällande betygskriterier. Därför är mitt intresse 
kring olika slöjdlärares syn på slöjdämnet stort när det kommer till bedömning, 
elevdokumentation och användning av matriser. I min uppsats undersöker jag hur slöjdlärare 
gör när de sambedömer elever och vilken problematik de härigenom kan stöta på. !

När vi under utbildningen till slöjdlärare har arbetat med praktiska hantverksuppgifter har vi 
sällan diskuterat bedömning av elevernas praktiska arbeten. En kort teoretisk kurs på 7,5 hp 
inom betyg och bedömning på VAL-projektet vid Umeå universitet är den kunskap i 
bedömning jag har. Med tanke på att kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 
(Skolverket, 2011) utgör en stor och viktig del av en slöjdlärares planering och bedömning 
och elevers verklighet så är det ett område som verkligen bör ägnas mycket uppmärksamhet, 
diskussion och reflektion. !

Skolan är en plats för alla, vi har alla olika styrkor och svagheter och det är viktigt att ge 
eleverna möjlighet att visa sin kunskap på flera sätt och utifrån detta försöka göra en så 
likvärdig bedömning som möjligt. I tidigare läroplan var benämningen strävansmål, nu kallas 
det kunskapskrav. Möjligheten och risken att lärare bedömer olika i ämnet är stor. Samma 
uppgift på olika skolor med olika lärare kan resultera i olika resultat. Vi tolkar olika och våra 
tankar kring om det verkligen blir rättvist vid bedömningen kvarstår. !

Själv har jag en yrkesutbildning som hantverkspedagog i botten och har arbetat i åtta år med 
att undervisa som slöjdlärare på en skola med integrerad slöjdsal, vilket innebär att eleverna 
arbetar med flera materialområden, textil, trä och metall i en och samma slöjdsal. Jag är nu i 
slutfasen av min utbildning till behörig slöjdlärare med inriktning mot grundskolan och 
undervisar årskurs 6–9 i textil, trä och metall. I och med att jag undervisar i alla material och 
sätter betyg själv stöter jag aldrig på problem gällande sambedömning, däremot har jag önskat 
mig djupare förståelse och kunskap inom området bedömning, betyg och matriser under min 
utbildning. Jag tror att många slöjdlärare vill känna sig säkrare i sin profession och hur de bör 
bedöma olika elever rättvist utifrån en och samma uppgift. I min studie vill jag undersöka vad 
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andra slöjdlärare tänker och känner när det kommer till bedömning. Om vi arbetar så 
likvärdigt som vi tror att vi gör. !

Med denna uppsats hoppas jag ge läsaren och framtida kollegor större inblick i och kunskap 
om hur, vad och varför vi slöjdlärare tänker och gör med våra elevers kunskapsinhämtning, 
bedömning och betygsättning i ämnet slöjd. !

!

2.))Syfte)&)frågeställningar)

Syftet med studien är att undersöka slöjdlärares syn på sambedömning i ämnet slöjd 
och hur två slöjdlärare inom olika materialområden tänker kring bedömning av en 
elevs termins- och slutbetyg. !

Jag har brutit ner syftet till åtta frågeställningar:!

1. Hur dokumenterar eleverna och slöjdlärarna arbetsprocessen? 
2. Hur ser det praktiska och teoretiska arbetet ut i slöjden? 
3. Vilka möjligheter och svårigheter finns vid bedömning?  
4. Hur ser sambedömningen ut i praktiken? 
5. Hur påverkar kunskapskraven det praktiska arbetet i slöjden? 
6. Vilka diskussioner brukar vanligtvis dyka upp vid sambedömning? 
7. På vilket sätt påverkar valet av material elevens betyg? 
8. Hur ser slöjdlärarnas användning av matriser ut? 

 

3.)Bakgrund))

3.1)Slöjdens)historia)))
)

Slöjden hade förr i tiden till syfte att verka yrkesförberedande och bidra till arbetskraft i 
hemmet. I boken Slöjda för livet om pedagogisk slöjd skriver Lars Lindström (2008, s.33) om 
att det fanns en oro för att hantverkskunnandet skulle gå förlorat. Denna oro födde olika 
initiativ, som att inrätta särskilda slöjdskolor där de unga kunde utbildas i handslöjd och 
erhålla färdigheter i tillverkning av redskap, verktyg och husgeråd, liksom reparationer och 
underhåll av byggnader. Lärarna var hantverkare utan någon pedagogisk utbildning och idén 
var att undervisa barn att använda marken och djuren hemma på gården för att bidra till 
hemmets sysslor och ekonomi. !

Hantverkskunnandet gick i arv och var till början utav livsnöd. Under industrialiseringen 
flyttade människor till städerna och tog jobb i fabriker, de bodde trångt och det fanns ingen 
organiserad barnomsorg. Barn och ungdomar behövde sysselsättas på dagarna och även de 
mindre barnen fick börja i skolan. Nu infördes ämnet slöjd på schemat som ett medel att bland 
annat uppfostra barn till dugliga samhällsmedborgare. Flickor fick undervisning främst i 
linne-och klädsömnad samt i stickning och lagning. För pojkarnas del var det trä-, papp- och 
metallslöjd som gällde. Arbetarfamiljer lät sina barn gå i yrkesförberedande skola och sedan 
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vidare till yrkesutbildningar för att bli arbetare och tjäna sitt levebröd. “Slöjdämnet hade 
tillkommit som en kompromiss mellan dem som ville rädda husbehovsslöjdens estetiska och 
praktiska värden undan förgängelsen och dem som ville att folkskolan skulle ge en 
grundläggande förberedelse för olika yrkesmässigt bedrivna hantverk.” (Lindström, 2008, 
s.38) !

Hans Persson (2008, s. 78) beskriver hur den amerikanske filosofen John Deweys vid 1946 
års skolkommission ville stärka övningsämnenas ställning i skolan. John Deweys hade tankar 
som kortfattat kan beskrivas som att man lära sig genom att själv göra. Skolan skulle vara en 
demokratiserande kraft: socialt, intellektuellt och känslomässigt och fostra alla elever till 
harmoniska och dugliga samhällsmedborgare. Eleverna ska lära sig genom att vara aktiva. 
Om elever arbetar i grupp med andra och interagerar tillsammans så lär sig elever både 
teoretiskt och praktisk. “Med maskinindustrins utveckling trängdes de yrkesmässiga 
synpunkterna på slöjden alltmer i bakgrunden. De tekniska framstegen gjorde att behovet att 
träna speciella färdigheter blev långt mindre än tidigare”. !

År 1877 var lärarna inom slöjden hantverkare utan någon pedagogisk utbildning och idén om 
en pedagogiskt ordnad slöjdundervisning var då ännu inte helt utbredd. I boken Slöjda för 
livet om pedagogisk slöjd skriver Peter Hasselskog att enligt skolverket står det “Den svenska 
grundskolan är sedan 1994 målstyrd. Det betyder att det ligger i varje lärares uppdrag att tolka 
de nationella styrdokumenten- läroplan och kursplan - och att bestämma metoder och 
undervisningsinnehåll så att de nationella direktiven följs och målen från Skolverket uppnås.” 
(Hasselskog, 2008, s.187)   !

Från livsnöd till livsstil, nu har nyttoslöjden kommit tillbaka in i slöjdsalarna, men inte längre 
av nöd utan snarare av lust. Från att ha varit en färdighetslära med mallslöjd och provlappar är 
slöjd idag ett ämne som skapar kreativa, självständiga och påhittiga, problemlösande 
individer. Ordet slöjd kommer ursprungligen från ordet slug, vilket eleverna blir genom att 
forma sin egen personlighet och ta egna initiativ, eleverna förbereds för livet genom att lära 
sig att planera, genomföra och utvärdera egna projekt, att lära av sina misstag, pröva och 
ompröva. Föremålen eleverna tillverkar kan de också använda och bruka i vardagen. Eleverna 
upplever på ett direkt sätt värdet av kunskaper de tillgodogör sig i ett praktiskt ämne som 
slöjdämnet, nyttan av att kunna lappa och laga eller att sy en knapp eller ge föremål en egen 
prägel. När en elev gjort klart ett arbete i slöjden och får ett resultat som är greppbart och 
personligt blir det på ett naturligt sätt tydligt hur arbetsprocessen som består av planering, 
arbetsprocess och utvärdering kan appliceras på livet självt. (Lindström, 2008, s.38) 
!

4.)Begreppsförklaring)
)

I min undersökning frågade jag informanterna om de saknade någon fråga angående ämnet 
sambedömning och svaret blev att lärarna tyckte att jag hade fått med det mesta och upplevde 
inte att några frågor saknades. Det förekom önskemål från några av informanterna att jag i 
min undersökning inte skulle kalla det sambedömning utan endast bedömning istället på 
grund av att det är ett ämne och ett betyg. Jag valde att behålla titeln “Slöjdlärares syn på 
sambedömning” i och med att det är undersökningens utgångspunkt och syftar på hur det går 
till när två lärare tillsammans ska bedöma i ett ämne.!
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5.)Litteraturgenomgång)
)

I min undersökning är det just bedömning jag har lagt fokus på. Nedan kommer en översikt 
över litteratur jag har använt mig av med utgångspunkt i hur slöjden blev ett ämne i skolan.  
!

5.1)Slöjdens)bakgrund)
)

Hans Persson (2008) skriver i boken Slöjda för livet om pedagogisk slöjd om hur 
skolkommissionen år 1946 ville stärka övningsämnenas ställning skolan. Att eleven skulle 
lära sig genom att vara aktiv. “Skolan skulle vara en demokratiserande kraft: socialt, 
intellektuellt och känslomässigt och fostra alla elever till harmoniska och dugliga 
samhällsmedborgare”. Detta förslag byggde på den amerikanske filosofen John Deweys 
tankar som kortfattat kunde beskrivas som learning by doing. Förr i tiden var slöjden mera 
uppfostrande medan den numera är processinriktad för eleverna. Slöjdkunskaperna definieras 
genom att eleverna får uppleva hela arbetsprocessen, omsätta sina idéer och förvandla 
material till färdiga slöjdföremål. (Persson, 2008, s.78).  
!

5.2)Didaktik)
)

I boken Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik skriver författarna om 
undervisningens olika villkor, skolans uppdrag och styrdokument. Varje skola i Sverige har 
sin egen historia och sina traditioner, i en och samma skola finns det lärare och pedagoger 
som arbetar och tänker olika kring ämnet de undervisar. Det är viktigt att förstå att 
personalens utbildningsbakgrund, ålder, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet kan påverka 
lärarens undervisning. Detta leder till olika prioriteringar och tolkningar av skolans uppdrag i 
styrdokumenten (Lindström & Pennlert, 2013, s.39).!

I Allmändidaktik - vetenskap för lärare beskriver Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman 
och Sven-Erik Hansén (2011, s.303) hur man utvärderar lärande. Utvärdering är en central del 
för lärare i skolan, både lärarens utvärdering av elever, samt lärarens stöd för elevernas egna 
utvärdering av sitt lärande. Bedömning innebär alltid någon form av jämförelse. En 
elevbedömning kan generellt delas in i tre delar, den motiverar elever i deras studier, 
informerar elever om deras framsteg och den sorterar elever efter deras förmåga att klara av 
kommande uppgifter. Gunnel, Tom och Sven-Erik tar upp hur bedömning kan delas in i 
diagnostisk, formativ och summativ. !

● Diagnostik bedömning är underlaget skriftligt prov eller skriftliga arbetsuppgifter. !
● Formativ bedömning är underlaget muntliga samtal. !
● Summativ bedömning är allt samlat underlag för ett betyg i bokstavsform eller en 

siffra.!
!

Samtalen med eleverna i slöjdsalen är väldigt viktiga eftersom läraren genom dessa kan förstå 
vad, hur och varför eleven valt att göra som hen gjort i sin arbetsprocess. Den summativa 
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bedömningen är ett slutresultat av elevens hela resa till den färdiga produkten. (Hansen & 
Forsman, 2014, s. 303)  
!

5.3)Matriser)
)

I Skolverkets Bedömningsstöd i årskurs 9 står det, “Bedömningsmatriserna ska ge utrymme 
för varje lärare att komplettera med egna lokala exempel som kan förankras hos eleverna för 
att skapa delaktighet och förståelse. Tänk på att exempel, nationellt gemensamma eller lokala, 
kan riskera att bli styrande på ett oönskat sätt. Eleverna behöver veta att de är just exempel 
och att det finns många olika sätt att visa att de uppfyller kraven för de olika betygsstegen.” 
(Skolverket, 2011, s.2)!

Johan Alm (2015) beskriver i boken Lärandematriser, att få eleven att förstå att läraryrket 
kretsar kring att samla ihop bedömningsunderlag från sina elever. Elevernas presentation 
måste dokumenteras för att läraren ska kunna komma fram till ett omdöme eller betyg. 
Bedömningsmatriser är i sitt språk vänt till lärare som ett verktyg inför bedömning och att 
lärandematriserna är utformade som ett redskap för eleverna. Med lärandematriser kan läraren 
samtala med eleverna om deras utvecklingskurva, hur de ligger till och vad de kan förbättra. 
Johan Alm (2015) beskriver att formativ och summativ bedömning inte hänger ihop när man 
pratar om bedömningsmatriser. Det krävs en engagerad lärare som arbetar långsiktigt med 
bedömning utifrån bedömningsmatriser för att elever med lärarens hjälp kan tolka och förstå 
bedömningsmatrisernas innehåll. Lärandematriser är istället specialdesignade för maximal 
målförståelse och visar både hur man som elev ligger till och hur eleven kan förbättras. (Alm, 
2015, s.161). !

Enligt Johan Alm finns det fem steg för att göra en lärandematris, se nedan; !

1. Välj ut kunskapskrav ur kursplanen. !
2. Få fram kriterier, det vill säga kännetecken, på vad eleven ska göra för att visa 
kunskaper kring det utvalda kunskapskravet.!
3. Skapa progression. Vad krävs för godkänt? Hur många och hur bra prestationer 
krävs för högsta nivå?!
4. Formulera iakttagbara kriterier. Beskriv handlingar vad eleven ska göra. Läs 
formuleringarna med elevens ögon. Fatta dig kort. Uttryck dig konkret, enkelt och 
kortfattat.!
5. Gör en tydlig layout. Eleven ska utan ansträngning förstå vad som är viktigt eller 
vad som hör ihop. (Alm, 2015, s.38) 
!

5.4)Utvärdering)och)bedömning)
)

I boken Utvärdering och bedömning i skolan - för vem och varför? skriver Karin Rönnerman 
(2011) om aktionsforskning - processer i fokus, vilka kan beskrivas som “en väg”. 
Aktionsforskning bygger på att planera, agera, observera och reflektera kring och se elevens 
utveckling som en ständigt pågående process. Författarna skriver “Att i den formativa 
bedömningen blir lärarens agerande centralt, på vilket sätt elevernas prestationer följs upp och 
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analyseras, det vill säga relationen mellan lärare och elev, mellan undervisning och lärande”. 
Vi människor är olika, och elever responderar olika bra med olika lärare. (Hult & Olofsson, 
2011, s.144). 
!

5.5)Styrdokument)
)

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket. 2011) 
står det att “Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla” (Skolverket 2011, s 8).  Undersökningen visade att informanterna tycker det finns 
svårigheter att förtydliga skolverkets matriser och kunskapskrav för sina elever på grund av 
att styrdokumenten är tolkningsbara. Enligt informanterna finns inget färdigt och tydligt 
läromedel i slöjdämnet att följa årskurs efter årskurs till exempel i årskurs 3, 4, 5, 6, 7, 8, och 
9 ska du lära dig om ett speciellt utvalt material- och tekniker.!I skolverkets läroplan står det, 
citat; “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”. (Lgr11, Skolverket, 2011, s.213)  !

!
De lägsta godkända kunskapskraven i slöjden för att få ett godkänt betyg i slöjd är enligt 
Skolverket följande; 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 
slöjdspecifika 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. (Lgr11, 
Skolverket, 2011, s.217)!

!

I Skolverkets bedömningsportal under bedömningsstöd finns ett filmklipp som visar exempel 
på vad slöjdlärare tittar på vid en bedömning av en elevs arbete och hur diskussioner lärare 
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emellan vid en sambedömning kan se ut. Detta filmklipp kan, enligt mig, med fördel även 
visas för eleverna så att eleverna får en förförståelse för vad det är deras slöjdlärare tittar på i 
en uppgift och att det är upp till varje enskild lärare att avgöra elevernas progression i den 
aktuella uppgiften. “Du som lärare avgör varje termin från och med höstterminen i årskurs 7 
vilken kunskapsnivå och progression som är rimlig för eleven i relation till de olika 
betygsstegen”. (Skolverket, 2014)!

!

6.)Metod)

6.1)Kvalitativa)intervjuer)
)

Den valda metoden för denna studie är kvalitativa intervjuer med frågor om hur andra 
slöjdlärare arbetar rent praktiskt och hur de resonerar kring hur man bedömer en elevs 
arbetsprocess. !

Jan Trost (2010) skriver i boken Kvalitativa intervjuer “Kvalitativa intervjuer utmärks bland 
annat av att man som intervjuare ställer enkla och raka frågor och på dessa kan få komplexa 
och innehållsrika svar” (Trost, 2010, s.25). Med en kvalitativ intervjumetod ville jag i min 
studie undersöka och få förståelse för hur slöjdlärares syn på sambedömning ser ut och fånga 
upp saker jag inte själv reflekterat över för att förstå vilka svårigheter som kan uppstå vid 
sambedömning. Kvalitativa metoder omfattar ofta ett fåtal personer eller en liten grupp 
personer och de svar som samlas in går mer på djupet och anses vara representativa för den 
större gruppen. I denna typ av metod utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många 
olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan därför 
inte utforma enkätfrågor kring forskningsområdet så att de besvaras för att ge kvantitativ 
information. Den kvalitativa metoden innebär att man som intervjuare i slutänden kommer att 
sitta med ett otroligt rikt material i vilket man kan hitta många intressanta åsikter och mönster 
utifrån de intervjufrågor man valt att formulera. Det insamlade materialet, som är mycket 
omfattande, kräver en analys för att ge ett rättvisande resultat. Med denna metod kunde jag få 
en mer djupgående förståelse utifrån jämfört med den kvantitativa metoden som är inriktad på 
att skönja statistiska samband. !

!

6.2)Urval)
)

Jag kontaktade aktiva slöjdlärare via en Facebookgrupp som heter Nationellt resurscentrum 
för slöjd, med en beskrivning av mitt projekt. Flertalet lärare ville delta i min undersökning. 
Kravet var att deltagarna undervisar terminsvis inom sitt materialområde. Deltagarnas kön 
och arbetslivserfarenhet var inte i fokus. För att få en bred bild från olika delar av landet valde 
jag ut 10 lärare från mindre, mellanstora och stora städer, från Åre i norr till Malmö i söder. !

För att avidentifiera informanterna har jag valt att benämna dem som lärare, informant, 
deltagare samt hen. Arbetslivserfarenheten hos lärarna var bred, bland deltagarna fanns en 
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möbelsnickare, en träslöjdslärare med kandidatexamen i ekonomi, en träslöjdslärare med BA i 
fotografi från Skottland, en gymnasieutbildad lärare med möbelsnickarutbildning från 
Kanada, en textilslöjds- och SO-lärare, en textil- och design slöjdlärare som hade slöjd som 
sidoämne. Resterande fem slöjdlärare hade inriktning endast mot det textila området. Tiden de 
hade jobbat som slöjdlärare sträckte sig från 7 månader till 18 år. En lärare hade arbetat i 7 
månader, två i 4,5 år, två i 7 år. De övriga i 9, 12, 15,16 och 18 år. !

!

6.3)Genomförande)
)

I boken Kvalitativa intervjuer skriver Jan Trost (2010), om vikten att underrätta informanterna 
om hur undersökningen ska gå till, varför jag började min undersökning med att vara tydlig 
med detta. Den första kontakten skedde via Facebook då jag presenterade syftet med min 
uppsats, därefter hade jag chattkontakt med dem som var intresserade att delta i 
undersökningen. Jag valde ut 10 personer och ringde sedan upp dem alla och berättade hur 
intervjun skulle gå till och hur frågorna var utformade. Efter samtalet mailade jag dem mitt 
frågeformulär med 20 stycken frågor, som ligger i bilaga 1, rörande ämnet bedömning. 
Telefonsamtalen varade i ca 20 minuter per informant. En veckas betänketid fick samtliga 
deltagare innan återkoppling skedde. Efter att informanterna hade fått tid att läsa igenom 
frågeformuläret i lugn och ro återkom jag till dem och förde löpande anteckningar under 
samtalet. De lärare som hade ont om tid mailade istället sina svar till mig. !

Ann Nilsen skriver (refererad av Trost, 2010 s.13) “Då man utför kvalitativa intervjuer skall 
alla frågor vara så öppna som möjligt, så tillåtande som möjligt - men ändå styr intervjuaren 
intervjun.” Jag har formulerat 20 frågor som styr intervjuaren mot ämnet sambedömning. 
Intervjuerna är standardiserade, vilket betyder att samma frågor ställs till alla deltagare. 
(Trost, 2010, s. 13)  
!

6.4)Etiska)överväganden)
)

Vetenskapsrådet (Codex, 2002), skriver i sin publikation Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det finns enligt vetenskapsrådets publikation 
fyra huvudkrav för det grundläggande individskyddet. Dessa fyra krav är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka redovisas nedan. Jag 
ringde upp varje informant och redogjorde för de fyra huvudkraven. !

)
6.5)Informationskravet)
)

Informationskravet innebär att deltagarna är informerade om syftet med studien och vad 
undersökningen innebär och vad den ska handla om. Samt informera dem om att deltagandet 
sker frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande och medverkan. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.7) Vid det första telefonmötet berättade jag om och förklarade 
dessa fyra huvudkrav för deltagarna. Det var även viktigt att ge deltagarna information om 
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avidentifieringen för att de skulle känna sig fria att svara korrekt och sanningsenligt som 
möjligt på frågorna utan att känna sig obekväma. Efter samtalet mailade jag ett dokument med 
frågor till var och en så att de i lugn och ro kunde läsa igenom dessa och få god tid på sig att 
svara. Detta kändes som det smidigaste sättet för att nå alla deltagare på ett så lugnt sätt som 
möjligt i en redan pressad arbetssituation. 
!

6.6)Samtyckeskravet)
)

Samtyckeskravet innebär att deltagarna givit sitt samtycke och har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. Man har som deltagare i en undersökning rätt att bestämma hur länge 
och på vilka villkor man ska delta. Deltagaren kan avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för densamme. Om en deltagare mitt i en intervju vill avbryta sin 
medverkan är det fritt fram att göra det. Om en deltagare begär att få stryka all dennes 
medverkande material i en undersökning bör det tillgodoses så långt som det är möjligt. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.10). Jag började min undersökning med att framställa en förfrågan i 
ett slöjdforum på Facebook där jag fick återkoppling av yrkesaktiva slöjdlärare som anmälde 
sitt intresse att delta i min undersökning. Ingen ersättning utgick. Deltagarnas frivilliga 
anmälan till undersökningen kan tolkas som ett samtycke att delta. Några svarade muntligt, 
några stressade lärare med pressat arbetsschema mailade istället sina svar.  
!

6.7)Konfidentialitetskravet)
)

Konfidentialitetskravet innebär att identiteten på deltagarna skyddas. Personuppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av informationen. Det ska 
praktiskt vara omöjligt för utomstående att kunna komma åt uppgifterna. En undersökning ska 
i största möjliga mån framställa deltagarna så att det inte går att identifiera deltagarna. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Jag förklarade syftet med min studie och hur undersökningen 
skulle gå till och att alla deltagarna själva kunde bestämma över sin medverkan, att 
deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde hoppa av när de ville. Inga namn på 
deltagarna skulle synas i mitt arbete och alla informanter avidentifierades i studien. 
!

6.8)Nyttjandekravet)
)

Nyttjandekravet innebär att det insamlade data och informationen endast kommer att 
användas till studien/undersökningen och exempelvis inte kommersiellt. Uppgifter och 
insamlad information om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål och 
får ej lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 
2002, s.14). Alla deltagarna blev informerade att all information som samlades in endast 
skulle användas till denna studie och inget annat. 

 !
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7.)Resultat)och)analys)

!

7.1)Frågeställning)1:)Hur)dokumenterar)eleverna)och)slöjdlärarna)
arbetsprocessen?)

Informanterna svarade att det inte finns någon mall för hur slöjdlärare bör göra med elevernas 
egna dokumentation av sin arbetsprocess, att det är upp till var och en hur man vill disponera 
lektionstiden och skapa kontinuitet. Alla lärare som deltog i undersökningen hade låtit sina 
elever dokumentera sin arbetsprocess. Informanterna menade att eleven i loggboken visar sin 
förmåga att gå från idé till handling, att planera, genomföra, utvärdera och att uppvisa 
kunskap om slöjdspecifika begrepp. Loggbok och utvärdering används av samtliga 
informanter fast på varierande sätt, dokumentationen görs vanligtvis med bild och text men 
kan även ske muntligt. Vissa lärare låter eleverna dokumentera sin arbetsprocess efter varje 
slöjdlektion medan andra skriver en summering i slutet av varje arbetsområde. Informanternas 
tillgång till digitala verktyg i slöjdsalen varierande, de som saknar datorer eller surfplattor 
låter sina elever skriva för hand och rita en bild av sitt arbete i slutet av arbetsområdet. En 
lärare försökte själv skriva och ta bild på elevernas arbetsprocess om de slarvade och själva 
glömde bort att dokumentera sitt arbete, läraren gjorde sedan dokumentationen tillsammans 
med dessa elever. !
!
En lärare gjorde till varje uppgift arbetshäften, fyllda med fakta, motiverande citat, tydliga 
kunskapskrav och sidor med plats för skisser/ritningar i skala, utrymme för motivering, val av 
motiv och material och med plats för slutreflektion av arbetet. Eleven fyller själv, med penna, 
i den för projektet aktuella informationen. En annan lärare har en digital processbok som 
kallas elevloggbok, där eleverna under hela terminen svarar på några utvalda frågor varje 
vecka och sparar en bild på sitt arbete. Arbetet avslutas med en muntlig redovisning inför 
klasskamraterna då de visar sin arbetsprocess med varsin powerpoint. De elever som använder 
papper och penna kan ofta glömma bort att skriva i sin loggbok av en eller annan anledning. I 
dessa fall får eleven muntligt redogöra för hur hen har gått tillväga i arbetsprocessen medan 
slöjdläraren för anteckningar. !
!
Alla informanter i studien tycker att elevens egen dokumentation är viktig inför bedömningen. 
I den kan lärarna se hur och vad eleven har tänkt i och under sin arbetsprocess vilket man 
kanske inte hinner uppfatta på samma sätt under pågående slöjdlektion. Informanterna 
svarade att det färdiga slöjdalstret endast visar resultatet av de val eleven har gjort under sin 
arbetsprocess men inte varför eleven gjort dessa eller vilka saker hen har valt bort och 
bedömningen blir inte komplett utan tillgång till det som händer i elevens huvud. !
!
Slöjdlärarna svarade att ekonomiska och lokalmässiga förutsättningar riskerar att drabba 
eleverna i slutänden. Resultat i undersökningen visade att olika lärare tänker och prioriterar 
olika, använder dator, papper och så vidare men hur läraren låter sina elever dokumentera sin 
arbetsprocess verkar inte spela så stor roll. Informanterna menar att det viktiga för eleverna är 
att de på något sätt dokumenterar sitt arbete och förstår vikten av sin dokumentation. Med 
hjälp av en tydlig dokumentation kan eleverna själva dra slutsatser av sin progression och 
arbetsprocess, inte bara praktiskt utan även teoretiskt.!
!
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Informanterna svarade att under lektionstid är eleven fokuserad på det praktiska skapandet 
och lärarna blir lätt upptagna med att hjälpa andra elever med allehanda problemlösning och 
det blir ofta väldigt lite tid över till muntlig redogörelse för elevens tankar, reflektioner och 
motivering av de val eleven gör i sin arbetsprocess. Lärarna anser att elevens förklaringar, 
analyser, värderingar och egna tankar om sitt arbete kommer tydligare fram i 
dokumentationen. Läraren kan genom denna se hur och vad eleven har tänkt och att hen har 
förstått sin egen arbetsprocess. Slöjdlärarna jag intervjuade sa att de känner sig trygga med att 
eleverna dokumenterar själva eftersom detta utgör en bra plattform att diskutera utifrån 
angående bedömning och betyg. Karin Rönnerman (2011) skriver i boken Utvärdering och 
bedömning i skolan - för vem och varför? om vikten av aktionsforskning och menar att 
elevers dokumentation bygger på just det som är grunden i en aktionsforskning, att planera, 
att agera, att observera och att reflektera sitt arbete och på det sättet uppvisa en ständigt 
pågående progression. (Rönnerman, 2011, s.144)!
!

7.2)Frågeställning)2:)Hur)ser)det)praktiska)och)teoretiska)arbetet)ut)i)
slöjden?)
)

I boken Slöjda för livet skriver Lars Lindström (2008) att slöjdämnet har gått från att verka 
uppfostrande och ta tillvara historiskt traditionellt hantverkskunnande till att numer även be 
eleven att reflektera, analysera och tolka sitt arbete enligt ett visst syfte i kunskapskraven. 
Enligt informanterna går det praktiska och teoretiska arbetet hand i hand. För att kunna utföra 
praktiskt arbete måste man ha kännedom om och förståelse för de teoretiska kunskaperna. Att 
slöjdkunskaperna definieras genom att eleverna får uppleva hela arbetsprocessen, omsätta sina 
idéer och förvandla material till färdiga slöjdföremål. Vilket stämmer överens med den 
insamlade datan från informanterna. (Lindström, 2008, s.33)!
!
Informanterna svarar att de vill att det praktiska arbetet ska få stort utrymme i slöjdämnet 
eftersom det just är ett ämne där eleven får arbeta med sina händer och sinnen på ett sätt som 
är unikt. En informant svarade att hen granskat kunskapskraven i slöjd från skolverket och att 
de består av mer än dubbelt så många teoretiska kunskapskrav som praktiska. En lärare 
svarade att hen tyckte att slöjdämnet redan är väl praktiskt i sin natur och ville införa mer 
teoretiska studier, en annan lärare påpekar att ämnet innehåller två praktiska mål medan 
resterande sex mål är teoretiska enligt skolverkets läroplan. En informant svarade att det 
praktiska har störst betydelse, en annan tycker att den praktiska delen inte är så lätt att 
dokumentera och en tredje informant menar att “Dokumentation behöver ju inte innebära att 
man skriver en massa text. Man kan ju på många andra olika sätt visa hur man arbetar och 
kommer framåt”. !
 !

7.3)Frågeställning)3:)Vilka)möjligheter)och)svårigheter)finns)vid)
bedömning?)
)

Informanterna svarade att det inte finns något klart och tydligt läroboksmaterial som beskriver 
vad eleven ska kunna vilket gör att kunskapskraven fritt kan tolkas av varje slöjdlärare, på sitt 
sätt, i sin slöjdsal. Materialet lärarna har att tillgå är styrdokumenten. Informanterna är eniga 
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om att i och med att läroplanen och kunskapskraven i slöjdämnet är så fritt tolkningsbara blir 
det svårt att få till ett jämlikt och rättvist bedömningsunderlag och otydligheten gör att alla 
tolkar ord och begrepp i läroplanen på sitt eget sätt. Ett återkommande problem, svarade en 
lärare, är att elever ofta inte förstår innebörden av kunskapskraven, vad det är som läraren 
bedömer och att eleven ibland inte heller förstår uppgiften i sig. Bristen av tid upplevs även av 
många informanter som ett problem. Att följa varje elevs progression är svårt när tidsbristen 
är stor, även faktumet att man inte följer deras kunskapsutveckling över hela läsåret.!

Informanterna svarade att det finns elever som redan innan de satt sin fot i textilslöjdsalen har 
bestämt sig för att det är ett “kärringämne” och detta medför en ovilja att arbeta på slöjden 
den terminen. En lärare svarade att hen kan se att eleven har kapacitet men saknar vilja på 
grund av det aktuella materialet, eleven får då en andra chans vid terminsskiftet med en ny 
lärare och annat materialområde. En lärare svarade att möjligheten att främja elevernas 
lärande är att man i matriserna kan skriva framåtsyftande i löpande text om möjlig 
kunskapsutveckling och hur eleven bör arbeta för att få ett högre betyg. Att det inte handlar 
om att som elev vara “duktig”, det vill säga bra eller dålig på det praktiska arbetet utan 
snarare om att visa att man självständigt kan föra sitt arbete framåt med hjälp av lämpliga 
strategier och eftersträva progression. Informanterna svarade att de sedan aldrig säkert kan 
veta om eleverna verkligen läser och förstår det som har skrivits. !

En typ av självbedömning, som förekom hos några av informanterna, var att de i mitten av 
terminen tittar på styrdokumenten och ber eleverna att skatta sig själva genom att sätta kryss i 
en matris. Genom detta kunde lärarna se var eleverna själva tycker att de ligger i förhållande 
till kunskapskraven, vilket senare användes som ett underlag för betygssamtal med eleven. 
Informanterna var eniga om att det finns många svårigheter med att bedöma likvärdigt och 
svarade att de ser och tar in elevernas kunskapsutveckling på olika sätt. Alla lärare tolkar 
uppdraget från läroplanen och elevernas resultat olika, en del tittar mer på slutprodukten, 
andra mer på arbetsprocessen, några lägger störst vikt vid elevernas dokumentation. !

I Läroplanen för grundskolan (Lgr11, Skolverket, 2011) finns två kunskapskrav som har att 
göra med att eleven ska visa upp sin arbetsprocess. !

● Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ 
som leder framåt. !

● Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat 
slöjdföremålets kvalité. (Skolverket, 2011, s.216).!

!

I Allmändidaktik - vetenskap för lärare skriver Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman och 
Sven-Erik Hansén (2014) hur man utvärderar lärande. “Bedömning kan delas in i tre olika sätt 
vid bedömning diagnostisk, formativ och summativ”. (Hansen & Forsman, 2014, s. 306). 
Resultatet i denna undersökning visar att formativ bedömning var den bedömning som 
informanterna upplevde som viktigast. Samtalen bidrog till att ge direkt feedback och 
förståelse för elevens kunskaper i det aktuella arbetsområdet.  
!

!

!
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7.4)Frågeställning)4:)Hur)ser)sambedömning)ut)i)praktiken?)
)

● Tre lärare bedömer själva åk 3–5.!
● Två lärare bedömer själva åk 6–9 med terminsbetyg. !
● En lärare bedömer 3–9 själv med terminsbetyg men har, om hen varit osäker på sin 

bedömning samtalat med slöjdläraren i det andra materialområdet.!
● Fyra lärare sambedömer alltid med den andra slöjdläraren vid varje terminsslut.!

!
Lärarna besvarade denna fråga mer utifrån sitt materialområde än utifrån slöjd, som ett ämne. 
Fem av tio lärare sambedömer under diskussion med sin kollega, fem av tio bedömer eleverna 
var för sig. När läraren har varit osäker har hen diskuterat betyget med sin kollega. I de lägre 
årskurserna 3–5 gör slöjdläraren sin egen bedömning utan att samtala med sin kollega men 
lärarna pratar om saker som de tycker är ovanliga eller särskilt bra. !
!
Resultatet i studien visade att i årskurs 6–9 var det vanligast att lärarna satt tillsammans och 
diskuterade varje elev, kunskapskrav för kunskapskrav. För det mesta var lärarna eniga om 
elevernas förmågor, några gånger kunde de känna att en elev responderar bättre på en viss 
lärare än en annan och på så sätt utmanar sig mer eller att elevens förmågor kommer bättre 
fram hos den ena slöjdläraren. Lärarna var överlag överens att om en elev visar märkbart 
bättre förmågor inom den ena slöjdarten så kopplas slöjdbetyget till bäst uppvisad förmåga. !
!
Några lärare följer, efter varje slöjdlektion, med sin kollega upp hur eleverna arbetar och 
utvecklas. För att göra dokumentationen tydlig inför varje elevbedömning skrev vissa 
informanter även bedömningsunderlag kontinuerligt efter varje arbetsområde/del eller valde 
att låta eleverna själva göra en digital loggbok där läraren tydligt kunde följa arbetsprocessen. 
Några lärare upplever att eleverna dokumenterar sin arbetsprocess men att tidsbristen gör det 
svårt att verkligen följa upp loggboksarbetet ordentligt. Flera lärare svarade att det finns en 
stor risk att elever glömmer bort att skriva loggbok om man inte tillsammans gör detta 
moment i slöjdsalen. Alla lärare var eniga om att en tydlig dokumentation av elevernas 
arbeten underlättar vid bedömningen, det är lättare att gå tillbaka i text/bild för att se hur 
eleverna har resonerat och presterat.!
!
Fem av tio lärare sambedömer ämnet tillsammans. Fem lärare svarade att de alltid sitter själva 
med sina terminsbetyg. En av dessa lärare bedömer själv och först om det skulle finnas 
tveksamheter kring en elev tar hen hjälp av kollegan i sin bedömning och hellre friar än fäller. 
En lärare ger sina elever en LPP (lokal pedagogisk planering) inför varje nytt arbetsområde 
och börjar med att introducera ett arbetsprov där eleverna tekniskt får visa var de kan i till 
exempel stickning. Eleverna får sedan välja svårighetsgrad på sitt arbete eller välja en annan 
teknik.  !
!
Resultatet i undersökningen visar att lärarna överlag är eniga om att det råder brist på tid för 
sambedömning i det pressade schemat. Det förekom olika förslag kring att samverka genom 
att dela upp ett läsår i fyra delar så att eleverna har både textil och trä samma termin eller att 
de istället har i slöjd i olika material varannan vecka. Det fanns även en gemensam önskan om 
att tillsammans introducera och presentera uppgifter för eleverna utifrån ett gemensamt tema 
för att sedan rättvist kunna sambedöma slutresultatet. Bedömningsunderlaget skulle på detta 
sätt bli tydligare och mer likvärdigt. En av tio lärare hade egen erfarenhet av samplanerade 
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uppgifter med gemensam introduktion och genomgång.!
!
Alla lärare som deltog i undersökningen önskade god kollegial kommunikation och samarbete 
slöjdarterna emellan men bekräftade också att verkligheten tyvärr inte alltid ser sån ut. 
Eftersom det i slöjdämnet inte finns tydliga läromedel och instruktioner om vad som ska göras 
och hur och varför, så blir det centrala innehållet i läroplan, styrdokument och kunskapskrav 
öppet för egna tolkningar. Det råder därför en del tvivel bland informanterna kring 
möjligheten att överhuvudtaget kunna skapa ett helt rättvist bedömningsunderlag med allt vad 
det innebär eftersom så många komponenter utöver kommunikationen mellan lärare, elever 
och kollegor sinsemellan måste fungera. !
!

7.5)Frågeställning)5:)Hur)påverkar)kunskapskraven)det)praktiska)arbetet)i)
slöjden?)
)

Samtliga lärare går igenom matris, mål och kunskapskrav med eleverna, hur informanterna 
gör detta varierar beroende av vilken utrustning man har tillgång till. En del lärare visar på 
whiteboard, andra med hjälp av projektor eller papper. En genomgående åsikt bland lärarna 
var att skolverkets matriser generellt har ett abstrakt språk som gör det svårt för eleverna att ta 
innehållet till sig och förstå innebörden av. Det krävs samtal och diskussion om vad det 
egentligen står och möjlighet att konkretisera vad det verkligen betyder. Många elever är 
ivriga att sätta igång och arbeta praktiskt men har inte tålamod att sätta sig in i 
kunskapskraven. !
!
Flera av lärarna diskuterar tillsammans med eleverna sig fram till enkla ord och formuleringar 
utifrån skolverkets matriser för att få dem att förstå innebörden av matrisen och skapar på så 
sätt tillsammans en användbar lärandematris. Johan Alm (2015) skriver i sin bok om 
Lärandematriser att det är just samarbetet som är viktigt, att lärarna tillsammans med sina 
elever utformar och gör lärandematriser i ämnet, vilket skapar en djupare förståelse både för 
lärarna och eleverna samt elevernas progression i ämnet. !
!
Informanterna svarade att det är viktigt att tillsammans gå igenom betygsmatriser och inför 
varje arbetsområde förtydliga vilka kunskapskrav som eleverna kommer att arbeta med just i 
den aktuella uppgiften. Detta är oerhört värdefullt och av största vikt för att eleverna ska 
förstå uppgiften och kunna ges möjlighet att nå sin fulla potential. För att illustrera skillnaden 
mellan betyg E och betyg A, visar en lärare eleverna under introduktionen av ett nytt 
arbetsområde olika exempel på hur ett enklare arbete kan se ut jämfört med ett mer 
välutvecklat. Läraren förklarar för eleverna att det även är processen och de formativa 
kunskaperna som bedöms och att dessa har störst betydelse för betyget. !
!
Överlag tyckte informanterna att det var svårare att motivera eleverna att arbeta med den 
teoretiska delen i slöjdämnet jämfört med den praktiska delen. De menar att det är viktigt att 
poängtera och informera sina elever om att de under lektionerna kan visa att de förstår och 
kan använda slöjdspecifika begrepp, verktyg och redskap på ett säkert och riktigt sätt. Att det 
finns fler än ett sätt redogöra för sin kunskap menar några informanter kan både uppmuntra 
och underlätta för elever med bland annat skrivsvårigheter. !
!
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7.6)Frågeställning)6:)Vilka)diskussioner)brukar)vanligtvis)dyka)upp)vid)
sambedömning?)
)

I boken Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik om undervisningens olika 
villkor, skolans uppdrag och styrdokument, skriver författarna om att det är viktigt att förstå 
att alla är olika, har olika utbildningsbakgrunder, ålder och arbetslivserfarenheter som kan 
påverka vad och hur vi tycker i en sambedömning av en elev i samtal med en annan 
slöjdkollega. Att det är viktigt att förstå att vi individer prioriterar och tolkar olika utifrån 
styrdokumenten. (Lindström & Pennlert, 2013, s.39).!
!
Resultatet i studien visar att det är stor skillnad på vilka diskussioner som uppkommer mellan 
kollegor, om det ens existerar någon diskussion. En lärare var väldigt samspelt med sin 
kollega medan en annan inte hade något samtal alls med sin. En lärare diskuterar hur eleven 
jobbat tidigare år, huruvida hen är hjälpsam mot kamrater eller är självgående i arbetet. En 
annan lärare svarar att kollegan sätter betyg på hur “duktig” eleven varit på att till exempel 
slipa. En lärare går igenom hela matrisen, flera lärare tycker att det är bättre att fria än att fälla 
i åk 9. !
!
En fråga som återkom bland informanterna var diskussionen om hur slöjdlärare ska tolka 
Skolverkets kunskapskrav. Vissa lärare tittar på hur eleverna presterat under tidigare år och 
diskuterar elevens olika uppvisade förmågor i förhållande till sitt arbete. Några lärare är 
samspelta och kommer oftast överens, men det fanns också lärare som svarar att de upplever 
att kollegan inte önskat samarbeta eller att något gemensamt arbete inte förekommit på grund 
av ointresse. Ett annat problem som uppstod var när man som kollegor inte har samma nivå på 
undervisningen eller att man inte jobbar på samma sätt med loggbok och dokumentation. 
Några informanter svarade att det saknades kunskap eller kännedom kring hur man kunde 
samarbeta likvärdigt till exempel om man kommer från ett annat land med en annan syn på 
hur bedömning skall göras och gå till eller om man har arbetat länge med tidigare läroplaner 
och har svårt att tänka om. !
!
En informant beskrev sin känsla av att så länge man undervisar i slöjdämnet som uppdelat i 
två olika slöjdarter blir bedömningen bristfällig och ansåg det nödvändigt att göra slöjd till ett 
enda ämne med gemensamma arbetsuppgifter i båda slöjdarter. Hen svarade att först då kan 
man göra en riktig och rättvisande bedömning. Flera informanter tyckte att det är viktigt att 
slöjdlärare får vara delaktiga i andra ämneslärares diskussioner om bedömning, vilket är 
utvecklande. !
!
En lärare svarade att under sina år som aktiv slöjdlärare hade hen aldrig samplanerat med sin 
kollega inför skolstarten, samarbetet hade kommit först i slutet av terminen då betygen ska 
sättas. En annan lärare svarade att hen tidigare hade arbetat med ca 10–12 olika slöjdlärare 
kollegor och endast den senaste hade visat intresse för att samplanera undervisningen men att 
rent schematekniskt hade de tyvärr inte fått till det under de nu två åren som de arbetat 
tillsammans. Läraren ansåg att detta självklart inte bara beror på rektorn och ledningen men 
om dessa hade haft mer förståelse för ämnets komplexitet och behovet av samstämmighet så 
hade de nog i större grad möjliggjort ett kollegialt samarbete från början. !
!
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7.7.)Frågeställning)7:)På)vilket)sätt)påverkar)valet)av)material)elevens)
betyg?)
)

Informanterna svarade att som lärare är man medveten om att alla elever inte uppskattar eller 
behärskar alla tekniker och material men att det inte är materialet eller produkten i sig som 
ska bedömas utan själva arbetsprocessen. Några lärare svarade att det finns elever som tycker 
bättre eller sämre om olika material och det finns elever som tycker bättre eller sämre om 
olika lärare. Flertalet lärare var eniga om att om eleven fått välja materialområde själv så hade 
det gynnat lärarens bedömning och eleverna skulle i större utsträckning nå ett högre 
meritvärde (betygspoäng). Enligt informanterna så hade förmodligen eleverna valt ett material 
de tyckte om vilket i sin tur skulle leda till större motivation, självständighet och 
uppfinningsrikedom och mod att pröva och ompröva sina kunskaper eftersom man känner sig 
trygg i ämnet och materialet. Lärarna menade att elevens arbetsprocess i slöjdsalen 
förmodligen hade förbättrats genom detta, eftersom hen då är där av egen vilja och betygen 
hade med säkerhet svajat mindre. !

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 står det, “Eleven kan på ett enkelt och 
delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån 
instruktioner”. (Lgr11, Skolverket. 2011, s.217)!En lärare tycker att eleverna själva borde få 
välja fritt inom respektive område till exempel vilken arbetsteknik man vill utveckla. På detta 
sätt, menar hen, kan eleven fördjupa sig mer i ett material med tillhörande teknik och få större 
chans att visa sin kunskapsutveckling, vilket i sin tur skulle resultera i ett mer rättvist betyg. 
Lärarna menade att mer tid för repetition i ämnet skulle ge eleverna djupare kunskap och 
högre betyg. En lärare svarade att när en elev inte är intresserad av ett material och inte 
arbetar i det så kan betyget ändras men det är inte materialet i sig som ändrar betyget utan det 
hänger på elevens inställning. Några lärare var medvetna om att de är allmänt kända på sin 
arbetsplats för att vara den som det är “jobbigare att få höga betyg hos”. En informant svarade 
att hen ibland sänkte elevens betyg om kollegan givit ett för högt betyg inom det andra 
materialområdet föregående termin. De övriga informanterna anser att aktuellt 
materialområde kan komma att förändra betyget eftersom vissa elever arbetar bättre i vissa 
material. En informant svarade - “Nej, vi har slöjd, ETT ämne! Slöjd handlar om att 
kombinera de olika materialen från textil, trä och metall”. !

Informanterna svarade att de gärna vill samarbeta över ämnesområdet men att alla inte gör det 
idag. Lärarna vill ofta ge eleverna möjlighet att välja fritt inom materialområdet men att 
kombinera textil, trä-och metall är inte en självklarhet eller ens praktiskt i alla slöjdsalar, även 
om önskan att göra detta är stor. Samtliga deltagare tycker att vi ska se slöjden som ett ämne 
och att slöjden handlar om att man som elev ska få möjlighet att kombinera materialen textil, 
trä och metall. Lärarna menar att inte endast slutprodukten är viktig utan hela vägen dit, hur 
eleven utgår från sin idé och genom sin planering, genomförande och utvärdering når sitt mål. !
!
Resultatet i undersökningen visar att lärarna tycker att det är viktigt att det är hela 
arbetsprocessen som lärarna beaktar när de upptäcker stora skillnader vid sambedömning, 
kollegor emellan. Informanterna svarade att det är reflektionen av elevens egen självskattning 
och värdering av sin progression som är viktigast, oavsett materialområde. Det viktigaste, 
enligt alla lärare, var att det är elevernas förmågor och progression som står i centrum och att 
det är kunskapskraven lärarna arbetar utifrån. Informanterna svarade att det är viktigt att 
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eleverna till exempel vet hur man benämner och hanterar verktyg, framställer och formger 
slöjdföremål. Det spelar ingen roll om detta sker med en sax eller en såg, tyngdpunkten ska 
ligga på elevernas kunskap och förmåga i ämnet. Oavsett materialval är det generellt, enligt 
lärarnas svar, det högst uppnådda och visade kunskapskravet som bör räknas. !
!

7.8)Frågeställning)8:)Hur)ser)slöjdlärarnas)användning)av)matriser)ut?))
)

Johan Alm (2015) skriver i sin bok om Lärandematriser att få eleven att förstå, att när det 
kommer till elevernas förmågor ska dessa stå i centrum för bedömningen och lärarna har 
genom Skolverkets styrdokument huvudansvaret för detta. Bedömningen blir ett verktyg för 
lärande och det är viktigt att eleven både förstår uppgiften, hur hen bör visa sina förmågor och 
varför en tydlig dokumentation är viktig för arbetsprocessen och bedömningen. Det är därför 
viktigt att informera eleverna om deras stora ansvar för sitt eget lärande. Lärandematriser 
beskriver målen ur elevens perspektiv, så begripligt att de själva kan bedöma både sitt eget 
och kamraters lärande. !

Sju av tio lärare svarar att de upplever språket och formuleringarna svåra i matriserna de har 
på sin arbetsplats. Två lärare använder Skolverkets matris och en matris från tidskriften 
“Heja” som skrivit om Skolverkets matris på ett tydligare sätt, med ett enklare språk, vilket 
gör den lättare att förstå både för elever och föräldrar. Några lärare svarar att matrisen från 
“Heja” inte är den matris arbetsplatsen vill att de ska använda sig av i sin undervisning så 
bruket av denna sker därför endast lärarna emellan och inte i arbetet med eleverna. 
Informanterna påpekade att Skolverkets matris kräver många förklaringar och borde göras 
mer lättförståelig men att man på arbetsplatsen ändå menar att det ändå är just Skolverkets 
matris som skall användas. !

Två lärare använder en egengjord matris med Skolverkets matris som mall. En lärare gör egna 
lärandematriser och arbetar mycket med formativ bedömning och kör quiz-frågor om 
begrepp, material och process. En annan lärare använder själv matris men det gör inte 
kollegan. Två lärare använder ingen matris alls utan svarar att de utgår från kunskapskraven 
och bedömer varje uppgift efter dessa men förstås inte arbetar med alla kunskapskrav på varje 
uppgift. De tycker att det arbetssättet blir tydligt för lärare och elev. En lärare använder 
matrisen från Skolverket men upplever att matrisen är bred och inte alltid tydlig. En annan 
lärare använder en egen lokal matris som arbetsplatsen föredrar, den fungerar hyfsat men hen 
skulle vilja ha en ny för varje termin eftersom kommentarstexten inte finns kvar i 
matrisrutorna efter avslutad termin. !

En lärare använder för tillfälligt ingen matris men har som mål att börja göra det. En annan 
lärare använder sig av kunskapskraven istället för bedömningsmatris och tycker att hen 
tydligare kan se hur eleverna använder verktyg och material och hur eleverna väljer 
tillvägagångssätt. En tredje lärare svarade att matrisen förenklar översikten och hur betyget 
omfattar processen och är fördelat på olika förmågor och inte bara slutprodukten som många 
elever och vissa slöjdlärare verkar tro. En fjärde lärare illustrerar olika betygsnivåer för sina 
elever genom att ge dem några exempel i uppstarten av varje arbetsmoment hur de kan jobba 
för att nå ett högre betyg, till exempel genom att informera dem om att i årskurs 6 ska de 
kunna trä symaskinen för att få betyg E och för ett högre betyg ska de veta hur de ställer in 
olika sömmar, byta nål, spola upp undertråd, placera pressarfoten på tyget osv. Ju mer de kan 
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desto högre betyg motsvarar det i olika uppgifter. !

Informanterna svarade att materialkännedom och teknikkunskaper går hand i hand, utan teori 
om tekniker och hur man kan använda dessa kan eleven inte föra sin process framåt och 
utvecklas, matrisen ringar in förmågor och visar vad man skall jobba mer med. Några lärare 
svarar att ämnet lätt kan flyta ut och bli för stort om man inte begränsar sin undervisning. 
Flera lärare svarar att de inför betygsättningen kan ta hjälp av matrisen och bocka av var 
eleverna befinner sig den aktuella terminen och använda nuläget till ett summativt betyg. 
Lärarna svarade att det formativa samtalet blir tydligare och det blir lättare för eleven att 
förstå vilka förmågor hen kan utveckla för att nå ett högre betyg. !

Resultatet av studien visar att eftersom Skolverkets bedömningsmatriser ofta, av lärare, blir 
förenklade till en mer begriplig text som eleverna kan förstå, stämmer inte alltid ordvalen med 
ursprungsmatrisen, men styrkan ligger i att både lärare och elever kan tyda och använda 
matrisen. Informanterna menar att samtalen med eleverna i slöjdsalen gör den formativa 
bedömningen lättare och tydligare och som lärare förstår man bättre hur eleven ligger till i sin 
kunskapsutveckling och vad eleven bör utveckla. Sammanfattningsvis svarar de tillfrågade, 
att de som använder sig av matris anser att den visar eleven att slöjden är lika viktigt som 
andra ämnen i skolan och inget pysselämne, vilket gör att slöjdämnet uppfattas mer seriöst. !

8.)Sammanfattning))

8.1)Likvärdig)bedömning)
)

Genom min undersökning har jag kommit fram till att många lärare använder Skolverkets 
matris men upplever att språket i denna är svår för eleverna att förstå eftersom det lämnar ett 
stort tolkningsutrymme åt den enskilde läraren. Matrisens svårtolkade utformning kan leda till 
att lärarna istället själv gör om matriserna eller får dem av en annan kollega i ämnet. Alla 
slöjdlärare arbetar på sitt eget sätt, en del använder matriser, lärandematriser eller endast 
kunskapskraven och bedömer utifrån detta, enligt en egen skala. !
!
Möjligheterna för eleverna att dokumentera sin arbetsprocess ser olika ut på olika skolor, en 
del har tillgång till datorer i klassen, en del har en egen dator och en del skriver på papper. 
Detta blir inte i arbetstid likvärdigt, till exempel möjligheten att med ett foto istället för en 
ritad teckning få visa med vad och hur man som elev har arbetat. !
!
Resultatet av undersökningen visar att slöjdlärarna ser arbetsprocessen och elevernas 
utveckling som det mest intressanta. Materialet eleven skapar i är en hjälp eller ett motstånd 
på vägen för att nå kunskapskraven och härigenom kan de, motivera, analysera, reflektera och 
använda slöjdspecifika begrepp för att visa sin progression. Vissa lärare kan få ett rykte om 
sig att vara den hårda läraren som är svår att få ett bra betyg hos eller tvärtom, vilket tyder på 
avsaknad av samarbete lärare emellan och i slutänden leder det inte till likvärdig bedömning i 
slöjdämnet, vilket informanterna tyckte gick ut över deras elever. !
!
!
!
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8.2)Sambedömning)
)

Nyström (2004) skriver i Skolverkets stödmaterial, kunskapsbedömning i skolan - praxis, 
begrepp, problem och möjligheter att en bedömning av en elevs kunskaper tar sin 
utgångspunkt i elevens arbetsprestation. Det kan i sin tur betraktas som en reaktion eller svar 
på de uppgifter som ingår i en bedömningssituation. En elevs arbetsprestation kan både vara 
en produkt i form av ett slutresultat och en process som visar hur arbetet framskrider. Med 
bedömning avses de observationer och den informationsinsamling som sker runt en elevs 
arbetsprestationer som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och 
konsekvens. I slöjden så leder den formativa bedömningen till ett summativt resultat 
(Skolverket, 2004, s.9). !
!
Alla informanter tyckte att dokumentationen var viktig vid bedömning av elevernas 
arbetsprocess, även om förutsättningarna ser olika ut. Viljan till samarbete finns där men rent 
praktiskt verkar det svårt att genomföra när det kommer till det verkliga livet. Fler 
informanter tog upp att valet av materialområde och relationen mellan lärare och elev kan 
påverka elevens slutresultat i ämnet och på så sätt även bedömningen. För elever som 
presterar bra spelar materialvalet ingen roll. I frågan om hur två slöjdlärare bedömer när de är 
oeniga om ett betyg så visade sig att slöjdlärare hellre friar än fäller eleven när det kom till 
sambedömning. I skolverkets kunskapsbedömning i skolan skriver Gioka (2008); Brookhart 
(2010); Karlsson (2011); Crossourad (2011); Lundahl (2011)!“Den spänning som kan finnas 
mellan att bedöma i syfte att stödja lärande och att bedöma i syfte att betygsätta eller ge 
summativa omdömen har beskrivits som ett dilemma för lärare”. Karlsson (2011) skriver “En 
aspekt av detta dilemma kan vara att lärare upplever sig vara både ”coach” och ”domare” i sitt 
arbete med eleverna”. Ett sätt att hantera detta dilemma kan vara att vara medveten om och 
tydlig med i vilket syfte bedömningen sker. Det är viktigt att eleverna vet när en bedömning 
är formativ och när en bedömning är summativ.” (Skolverket, 2011). !

!
Informanterna svarade att de gör allt de kan för att deras elever ska förstå syftet med vad som 
bedöms och hur deras förmågor kommer att bedömas. De arbetade så gott de kan med att 
förtydliga matriser, kunskapskrav och att deras elever i största möjliga mån förstår innebörden 
av orden i matriserna som används på deras skola. Karin Rönnerman (2011) skriver; “I den 
formativa bedömningen blir lärarens agerande centralt och på vilket sätt elevernas prestationer 
följs upp och analyseras, det vill säga relationen mellan lärare och elev, mellan undervisning 
och lärande” (Rönnerman, 2011, s.144). Jag upplever att informanterna satte stor vikt vid den 
formativa bedömningen av elevernas arbetsprocess. Det viktiga är att de lärare som 
sambedömer har tillgång till och kommunicerar om elevens hela kunskap och förmåga.!

9.)Diskussionsavsnitt)

9.1)Resultatdiskussion)
)

Syftet med min studie var att undersöka hur slöjdlärares syn på sambedömning ser ut. Många 
lärare tycker att skolverkets matriser är otydliga och upplever att det krävs många förklaringar 
och förtydliganden för att eleverna ska förstå dem. Det finns heller ingen lärobok som i detalj 
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beskriver vad eleverna ska göra i årskurs 3 osv och vad alla elever i hela landet bör kunna när 
de slutar grundskolan. Till skillnad från på 1800-talet då undervisningen var detaljstyrd och 
läroplanen omfattande. Avsaknad av konkret uttalade moment som eleverna ska kunna i 
årskurs 3 - 9 gör det svårt att styra undervisningen så att elever som till exempel byter skola 
har med sig samma kunskaper när de går ut grundskolan. !

Förutsättningen när det gäller att dokumentera elevernas arbetsprocess ser olika ut i olika 
skolor. En del lärare har tillgång till datorer och projektorer. Andra lärare lät eleverna skriva 
och rita bilder för hand. De elever som behöver dokumentera med papper och penna missar 
eller glömmer ofta bort detta och ibland tappar de även bort sina papper vilket leder till 
merarbete för läraren. Jämfört med de elever som vid varje slöjdtillfälle dokumenterar sin 
arbetsprocess med text och bild i sin dator blir detta, enligt min uppfattning, rent tidsmässigt, 
inte rättvist vare sig för eleverna eller för lärarna och detta är en anledning till att 
bedömningsunderlaget blir väldigt ojämnt. !

Det var inga informanter som svarade att de använde diagnostiska bedömningar som underlag 
till en summativ bedömning, däremot var de eniga om att den formativa bedömningen är 
viktig vid bedömningen av en elev. Om eleven själv fick välja materialområde skulle 
möjligheten att kunna experimentera, pröva och ompröva bli större, därmed skulle elevens 
kunskaper kunna bli djupare och betyget högre. Lärarna var eniga om att för högpresterande 
elever så spelar materialvalet ingen roll, de duktiga eleverna arbetar på bra oavsett material. !
!
I boken Allmändidaktik -vetenskap för lärare skriver Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman 
och Sven-Erik Hansén (2011)!“Utvärdering av elever brukar indelas i bedömning och i 
betygsättning. Bedömning innefattar lärarens samlade aktiviteter för att ge en uppfattning om 
elevens utveckling och framsteg i skolarbetet. Betygsättningen utgör en konkret 
sammanfattning av lärarens bedömningar, vilket vanligtvis uttrycks med hjälp av en skala.” 
(Hansén & Forsman, 2011, s.305). !
!
Likvärdig bedömning är ett begrepp som lyfts fram allt oftare i samtal om skola och 
undervisning, undervisningen ska vara likvärdig och alla elever ska ha samma förutsättningar 
att nå kunskapskraven, det är av fler anledningar inte är helt lätt att få till i praktiken. 
Skolverkets teoretiska ramar finns att förhålla sig till men varje slöjdlärare tolkar dessa och 
formar sedan egna matriser eller hittar andra sätt att presentera uppgifter och förtydliga 
kunskapskraven för eleverna. Detta riskerar att göra bedömningsunderlaget ojämnt. En 
genomgående kritik som skolverket borde se över eftersom det är en matris som vänder sig 
just till grundskolan. !

En brist som framkom i min undersökning gällde kommunikationen kollegor emellan. Många 
slöjdlärare har en vilja att samarbeta men praktiska förutsättningar att göra det saknas ofta 
vilket gör att det önskade samarbetet inte blir av. Min personliga åsikt är att det riskerar att bli 
en orättvis bedömning för eleverna eftersom det kan drabba dem som är svagare inom det ena 
materialområdet och man ska hänvisa till den högst uppvisade förmågan i betyget. Jag önskar 
att alla slöjdlärare fick den tid de behöver för att tillsammans kunna göra den sambedömning 
som krävs för att ge en rättvis bild av en elevs kunskaper i slöjdämnet.!

Jag har undersökt hur stor betydelse andra slöjdlärare anser att elevens arbetsprocess har i 
betyget och upplever att mina kollegor, precis som jag, ser hela vägen till målet som viktig 
när det kommer till att bedöma elevens förmåga, inte endast den färdiga slutprodukten. Allt 
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som händer i slöjdsalen, både samtal och skeenden i den praktiska arbetsprocessen betraktas 
som den formativa del i bedömningen och det tillsammans med elevernas dokumentation 
samt egenbedömning i matriserna blir till en summativ bedömning. Resultatet av studien visar 
att det inte finns någon gemensam grund för hur slöjdlärare väljer, förbereder och arbetar med 
uppgifter. Den röda tråden alla slöjdlärare följer är styrdokument och kunskapskrav men dessa 
säger ingenting om hur man konkret bör lägga upp sin undervisning.  !

När det kommer till vad som skulle göra sambedömning i slöjd mer likvärdig sammanfattar 
jag det till att gälla fem saker: Vikten av god kommunikation, vilket inte alltid finns. Behovet 
av mer tid för sambedömning, vilket ofta inte heller finns. Möjlighet att arbeta utifrån ett 
likvärdigt bedömningsunderlag, vilket man inte alltid gör. En generell önskan om ett gott 
kollegialt samverkande, vilket inte alltid är möjligt. Att i större grad ges möjlighet att 
auskultera hos varandra, vilket man sällan kan.  
!
!
!

9.2)Metoddiskussion)

!
Mitt mål var att förstå hur slöjdlärare tänker kring sambedömning i ämnet. Jag bjöd in 
yrkesaktiva slöjdlärare att delta i studien och valde ut 10 personer från olika delar av landet.  
Att välja kvalitativa intervjuer som metod tycker jag var det bästa sättet för att få en djup 
förståelse för informanternas verklighet, eftersom intervjufrågorna tillät informanterna att 
utveckla sina svar mer än om jag hade genomfört en kvalitativ studie. Genom studien har jag 
fått rikliga svar på mina frågeställningar om hur slöjdens bedömning ser ut i praktiken. Några 
informanter, som inte hade tid för telefonsamtal, mailade sina svar istället och eftersom sättet 
att samla in data på, via e-post eller muntliga svar per telefon inte påverkar resultatet för 
undersökningen och både muntliga och skriftliga svar fungerar lika bra tycker jag det var en 
lämplig metod.!
!
Vi är alla människor med olika talanger och personligheter som valt ett läraryrke inom ett 
ämnesområde med styrdokument som är tolkningsbara, utan tydlig lärobok att följa. Det tar 
lång tid att anpassa sig, skolan och undervisningen till en ny läroplan och med den 
utgångspunkten blir förutsättningen för likvärdig bedömning i det närmaste obefintlig, hur 
mycket vi än vill och strävar efter en gemensam grund. Olika slöjdlärare ser elevers arbeten 
på olika sätt, vi vill gärna tro att vi har likadana bedömningsglasögon men eftersom matriser 
och rådande läroplan öppnar upp för egen tolkning leder det till att vi väljer och planerar 
uppgifter olika i årskurserna. Skolornas slöjdsalar erbjuder olika förutsättningar för elevernas 
dokumentation. Lärarens utbildning, bakgrund och ambition, elevernas språkförståelse, egen 
drivkraft, arbetsplatsens tradition och klassens storlek och elevsammansättning gör 
bedömning i ämnet slöjd till en utmaning. Förutsättningen för en likvärdig bedömning landet 
över tyvärr lyser därför med sin frånvaro. Jag anser att konkreta lärandematriser skapade 
utifrån en tydlig bedömningsmatris skulle underlätta för samtliga lärare när det kommer till 
bedömningen av en elevs förmåga. Bedömningsunderlaget skulle även bli tydligare, mer 
dynamiskt och likvärdigt om man i större utsträckning tillsammans introducerar och 
presenterar uppgifter för eleverna utifrån ett gemensamt tema så man mer rättvist och 
likvärdigt kan sambedöma slutresultatet.!
!
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Min slutreflektion är att vi är olika, tänker olika, vi gör på olika sätt och arbetar inte 
likvärdigt. Men vårt mål och önskan är att vi i mesta möjliga mån vill göra just detta. Jag tror 
att det är viktigt att lyfta och vitalisera diskussionen bland annat i forum för yrkesaktiva lärare 
men även från Skolverkets sida för att i framtiden konstruera fler verktyg för att underlätta 
och säkerställa likvärdigheten vid sambedömning. Om slöjdläraryrket skulle regleras i detalj 
från Skolverkets sida skulle vi kanske riskera att gå tillbaka till mallslöjd och detta skulle i sin 
tur kunna ta död på inspirationen och friheten hos dagens kreativa pedagoger att med 
utgångspunkt i traditionellt hantverk planera och skapa engagerande undervisning i enlighet 
med tidens influenser, nya tekniska material och hjälpmedel. Detta gör likvärdighetens 
existens, dess vara eller icke vara, kanske just till det pris vi måste betala för att bäst kunna 
bereda vägen för morgondagens fritänkande, nyskapande, miljömedvetna, problemlösande 
innovatörer och samhällsmedborgare. !
!
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11.)Bilagor)

Mina frågor till informanterna, slöjdlärare som undervisar terminsvis inom ett ämnesområde 
och sambedömer med slöjdläraren i det andra materialområdet. 
!

1. Vad heter du?!
2. Hur länge har du arbetat som slöjdlärare?!
3. Vilken utbildning har du?!
4. Vilka årskurser undervisar du?!
5. Hur går bedömningen till i slöjden på din skola? !

6. Använder du en bedömningsmatris i ditt arbete som slöjdlärare och hur tycker du att den 
fungerar?!
7. Vilka styrkor och svagheter har din bedömningsmatris i slöjd inför bedömning?!
8. På vilket sätt tycker du att din bedömningsmatris är användbar i slöjdämnet vid din 
formativa och summativa bedömning?!
9. Vilka möjligheter och svårigheter finns det vid bedömning i slöjd när det handlar om att 
främja elevers lärande?!
10. Händer det att betyget ändras utifrån vilket material eleven arbetar med? Hur motiverar 
du/ni det?!
11.  Hur tror du att betygsättningen hade varit om eleven själv fick välja materialområde?!
12. Om en elev har stora skillnader mellan trä-metall och textil hur bedömer du då? !
13. Vilket tillvägagångssätt tycker du skulle vara mest rättvist när det gäller sambedömning i 
slöjd?!
14. Hur gör du för att tydliggöra kunskapskraven i slöjden för dina elever?!
15. Hur dokumenterar dina elever sin arbetsprocess för dig? !
16. Vilken betydelse har elevens egna dokumentation inför bedömningen?!
17. Hur stor betydelse har elevens praktiska utförande i slöjdsalen inför bedömningen i 
förhållande till det teoretiska?!
18. Har du tagit del i upprättandet av bedömningsmatrisen som du använder dig av vid 
bedömning?!
19. Vilka diskussioner brukar vanligtvis dyka upp vid sambedömning? !
20. Har du några tankar kring sambedömning i slöjdämnet som jag inte tagit upp men som du 
tycker är viktigt att påpeka?!
!


